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Sammanfattning 
 
Bakgrund. Alzheimers sjukdom är en progressiv sjukdom som leder till förlust av kognitiva 
funktioner samt beteendeförändringar. De många olika funktionsnedsättningarna gör att 
personen inte längre kan ta hand om sig själv. Den sjuka får ett ökat behov av omsorg vilket 
oftast ges av en anhörig. Det ställs stora krav på den anhöriga.  
 
Syfte. Syftet med studien var att beskriva hur omsorgen förändras när en partner drabbas av 
Alzheimers sjukdom. 
 
Metod. En litteraturstudie med beskrivande design gjordes. Data samlades in genom en 
systematisk litteratursökning. Data analyserades med utgångspunkt från innehållsanalys. En 
bearbetning av materialet genomfördes och kategorier identifierades. 
 
Resultat. Anhöriga får ett ökat ansvar när den närstående drabbas av Alzheimers sjukdom. 
Ansvaret utgörs av både helhetsansvar för hemmet och omsorgen av den närstående. De 
anhöriga upplevde olika känslor, bland annat sorg, ensamhet, frustration och ilska. Förluster 
till följd av den närståendes sjukdom upplevs av de anhöriga. I och med det ökade ansvaret 
och kraven på den anhöriga påverkas deras hälsa. 
 
Slutsats. Alzheimers sjukdom innebär en stor livsstilsförändring för den anhöriga. Sjukdomen 
leder till att den anhöriga måste anpassa sig till båda praktiska som emotionella omställningar.  
 
Nyckelord. Alzheimers sjukdom, anhörig, omsorg, partnerskap. 
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1. Bakgrund 
 

1.1 Alzheimers sjukdom 
Demens är en av våra vanligaste folksjukdomar och det är ovanligt att personer under 60 år 
drabbas men risken ökar med stigande ålder. Efter 95 års ålder har ca 50 procent av 
befolkningen en demenssjukdom. Eftersom de äldre idag lever längre leder det till ett ständigt 
ökat antal patienter med en demenssjukdom (Fratiglioni & von Strauss, 2006). År 2006 
beräknades ca 140 000 personer i Sverige leva med en demenssjukdom (Statens beredning för 
medicinsk utvärdering [SBU], 2006). Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av 
demens, ungefär 70 % av alla fall av demenssjukdom utgörs av Alzheimers sjukdom 
(Fratiglioni & von Strauss, 2006). 
 
Orsaken till sjukdomen är oklar men flera faktorer är troligen inblandade till exempel ålder, 
genetiska faktorer, andra sjukdomar, livsstil, miljö och hjärnskador (Longley & Warner, 
2002). Alzheimers sjukdom leder till en förlust av intellektuella funktioner och 
beteendeförändring och det kan dröja innan patienten förstår att han eller hon är sjuk. 
Sjukdomen beror på förlust av hjärnceller eller annan skada på hjärncellerna (Barker, 2002).  
 
Abraham (2006) tar upp att demens har en gradvis påverkan på kroppen och 
funktionsnedsättningarna ökar med tiden. Sjukdomen leder till förändringar av kognition, 
beteende, känslor och funktioner, några exempel tas upp nedan: 
 
• Minne. Ökad glömska visar sig som en markant försämring av närminnet medans 

långtidsminnet bibehålls till viss del. I början av sjukdomsförloppet är det inte 
ovanligt att personerna maskerar sin minnesförlust genom att försöka komma bort från 
samtalsämnet. 

• Orientering. Försämringen startar ofta med en desorientering till tid och utvecklas 
gradvis till desorientering till plats och person. 

• Informationsbearbetning. Förmåga att ta in fler stimuli från miljön runt omkring 
försämras över tid.  

• Problemlösning. Patienten får svårt att bearbeta information vilket leder till en 
minskad förmåga att ta rationella beslut. De kan ta konstiga beslut och eventuellt bli 
helt oförmögna till att fatta beslut. 

• Planera sysslor. Patienten förlorar gradvis förmågan att organisera handlingar till en 
syssla t ex. att laga mat. 

• Aktiviteter i dagliga livet. Försämring av att utföra dagliga handlingar leder till ett stort 
beroende av andra för nödvändiga vardagliga aktiviteter, så som: att äta, att klä sig, 
hygien, toalettbesök och andra aktiviteter. 

• Humör och känslor. Patienten visar undertryckande och utåtagerande känslor och 
humör, t ex. ointresse, rastlöshet, oro och ilska. 

• Varseblivning och tänkande. Patienter med demens kan uppleva hallucinationer och 
vanföreställningar. 

• Anständighet. En gradvis förlust av intresse och kontroll över deras uppträdande, 
socialt beteende och språkbruk. 

• Beteende och sexuell gränslöshet. Till följd av oförmåga att bedöma vad som är rätt 
eller fel kan patienter visa opassande verbala och fysiska beteenden. Det kan visa sig 
som en ökad grad av aggression, katastrofala reaktioner och ständigt vandrande utan 
mål. Sexuell gränslöshet i språk och handling är inte ovanligt. 

• Sömnstörningar. Oregelbunden sömn med många uppvaknanden är vanligt.  
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I den senare fasen av sjukdomens förlopp kan även fysiska symptom uppkomma t ex. 
motoriska funktionsnedsättningar, urin- och avföringsinkontinens och kontrakturer (Larsson 
& Rundgren, 2010) 
 
Det finns inget botemedel för Alzheimers sjukdom och behandling av symtom har begränsad 
effekt för de flesta patienter. Därför är det viktigt att erbjuda hjälp till patient och anhörig och 
underlätta deras börda. Att upprätthålla en miljö som reducerar stress för den drabbade är av 
stor vikt (Longley & Warner, 2002).  
 
1.2 Att vara anhörigvårdgivare till en person med Alzheimers sjukdom 
Inom Örebro läns landsting (ÖLL, 2010) förklaras begreppet anhörig enligt följande: ”Vi 
använder ordet anhörig i överenskommelsen. Med anhörig menar vi person som 
vårdar/hjälper eller stödjer en närstående som på grund av ålder, sjukdom eller 
funktionshinder behöver beskyddande insats för att kunna leva så normalt som möjligt” (s.1).  
Definitionerna på anhörig och närstående återkommer i studien. Det vill säga att den anhöriga 
är personen som vårdar sin partner med Alzheimers sjukdom och den närstående är 
benämningen på den person som är drabbad av sjukdomen.   
 
Sjukdomens progressiva förlopp leder till ett ständigt ökat behov av omsorg. Huvudsakligen 
ges omsorgen av familjemedlemmar, vanligtvis en partner eller en dotter. Trots den anhörigas 
ansträngning kommer den närstående ständigt att försämras och oundvikligen behöva ökad 
grad av omsorg och övervakning. Kraven kommer vid en tidpunkt i livet då den anhöriga  
förmodligen förväntat sig avkoppling och att kunna ägna sig åt sina intressen. Den formella 
vården behöver ibland kliva in och ge assistans. Hälso- och sjukvården måste ta sig an 
utmaningen att erbjuda assisterad hjälp till de anhöriga som inte klarar av omsorgen på egen 
hand samt ta över omvårdnadsansvaret i de fall där anhöriga inte kan ge omsorg (Murray & 
McDaid 2002). 
 
1.3 Familjefokuserad omvårdnad 
Enligt Harmon-Hanson (2005) kan en anhörigrelation se ut på fler sätt. En familj är de som 
har en relation till varandra genom blodsband, adoption, förmyndarskap eller giftermål. 
Biologiskt sett är en familj de som har ett genetiskt band till varandra, det vill säga släktingar. 
Anhöriga kan utgöras av familjen men även vara en grupp människor som bor tillsammans 
samt personer med starka emotionella band till varandra. 
 
Enligt Kirkevold (2001/2002) har den historiska utvecklingen av vård av familjemedlemmar 
snabbt förändrats. Innan den allmänna hälso- och sjukvården var utvecklad var familjen en 
livsviktig faktor vad gäller att tillgodose omvårdnadsbehov i hemmet. Idag ser situationen 
annorlunda ut och den kärnfamilj som förr var stark har förändrats. Idag är det vanligare med 
skilsmässor, nya partnerskap och diverse olika familjekonstellationer. Kvinnorna som tidigare 
hade en roll som hemmafruar är idag mer aktiva i yrkeslivet och har högre utbildningsnivå. 
Antalet barn som föds i varje familj har minskat kraftigt. Den genomsnittliga åldern har stigit 
och framförallt de äldre över 80 år har ökat i andel av befolkningen. På grund av den stigande  
åldern ökar behovet av omvårdnad för de äldre, samtidigt har familjens tid och resurser till 
omvårdnad minskat. Allt fler personer lever med kroniska sjukdomar. Vårdplatserna på 
sjukhusen räcker inte till och patienter skrivs ut från sjukhusen snabbare än tidigare. Mer 
krävande behandlingar utförs allt oftare i öppenvården eller av den sjuka själv och dennes 
anhöriga. I och med det ökade behovet av omvårdnad och de minskade resurserna ställs det 
stora krav på de anhöriga. De varken vill eller kan frånsäga sig omvårdnadsansvaret för sin 
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närstående (Kirkevold, 2001).  
Friedman, Bowden och Jones (2003) tar upp aspekter kring varför det är viktigt med 
familjecentrerad omvårdnad. Familjen är en viktig resurs i omvårdnaden då de ofta ger 
omsorgen i hemmet. När en familjemedlem är sjuk påverkar det också övriga 
familjemedlemmar och ett hälsofrämjande arbete riktat mot familjen som helhet kan stärka 
den enskilde individens välmående (Friedman et al., 2003; Harmon-Hansson, 2005). Att 
arbeta familjefokuserat i omvårdnaden hjälper också vårdpersonalen att få en större förståelse 
och helhetsbild av patientens situation. Patientens grad av symptom kan vara en indikation på 
familjens nivå av anpassning eller missanpassning. Genom att möta hela familjen kan även 
riskfaktorer och ohälsa (till följd av omvårdnadsansvaret) hos den anhöriga upptäckas 
(Friedman et al., 2003). 
  
Alzheimers sjukdom innebär en stor påfrestning för såväl närstående som anhörig i och med 
sjukdomens progressiva förlopp. Symptomen gör det svårt för den drabbade att klara av 
vardagen och partnern som lever med personen med Alzheimers sjukdom får ta ett stort 
ansvar. För att vårdpersonal ska kunna erbjuda och ge adekvat stöd till de som ger omsorg till 
sin närstående med Alzheimers sjukdom krävs en god förståelse för hur situationen ser ut. 
Genom att få en inblick i de anhörigas perspektiv kan den familjecentrerade vården optimeras.  

 
2. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva hur omsorgen förändras när partnern drabbas av 
Alzheimers sjukdom. 

  
3. Metod  
Som metod valdes att göra en litteraturstudie med beskrivande design. Polit och Beck (2008) 
användes som stöd för metoddelen. 

 
3.1 Sökstrategi  
För att överblicka forskningen som finns inom ämnesområdet gjordes en testsökning i 
databaserna CINAHL och PubMed. Det gjordes för att undersöka om syftet kunde besvaras av 
det nuvarande kunskapsläget. Relevanta studier fanns inom området och syftet kunde därmed 
fastställas.  
 
Utifrån syftet identifierades de meningsbärande orden. De översattes enligt svenska MeSH 
(Karolinska institutet, 2011) för att få fram de engelska ämnesorden. De sökord som användes 
var:  
• Alzheimer's disease = Alzheimers sjukdom  
• Home nursing = hemmavård, anhörigvård, närståendevård, vård i hemmet   
• Spouses = makar, gifta, sambos, partners, äkta par  
• Family = familj, anhöriga  

 
Omvårdnadsorienterade databaser användes för litteratursökningen, de var: CINAHL, 
PubMed, SveMed+, PsycInfo och Amed.   
 
För att undvika fritextsökning användes funktionen för sökning av ”MeSH”-termer i PubMed 
och SveMed+, ”Headings” i CINAHL, ”Thesaurus” i PsycInfo och ”Subjects” i Amed. En 
begränsning som sattes var att artiklarna var skrivna på engelska. ”Peer-review”, vilket 
innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade, valdes som begränsning i CINAHL, 
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SveMed+ och PsycInfo. I PubMed och Amed var det inte möjligt att göra begränsningen 
”Peer-review” därför undersöktes respektive tidskrifts riktlinjer för publicering. 
Årtalsbegränsning 2000-2012 sattes i CINAHL, PubMed, PsycInfo och Amed. I SveMed+ 
fanns ingen funktion för årtalsbegränsning, därför gjordes en manuell utrensning av de 
artiklar som var publicerade innan år 2000. Den här årtalsbegränsningen valdes för att få den 
senaste forskningen inom ämnet. 
 
Sökorden kombinerades enligt boolesk logik (Polit & Beck, 2008). Alzheimer’s disease och 
home nursing kombinerades med AND i samtliga sökningar. Spouses och family 
kombinerades med OR för att få fram en bredare sökning. Sökorden användes i samtliga 
databaser och kombinerades i samma ordning i de olika databaserna (Se bilaga 1).”Home 
nursing” fanns inte som ett ”Thesaurus” i PsycInfo utan där användes ”Home Care”. 
 
I SveMed +, PsycInfo och Amed uppnåddes ett fåtal träffar med de olika kombinationerna av 
sökord. Ingen av artiklarna berörde ämnet för den här studien. 
 
3.2 Urval 
De inklusionskriterier som användes var att den anhöriga tog hand om eller hade tagit hand 
om sin närstående med Alzheimers sjukdom. Den anhöriga skulle ha eller hade haft det 
primära vårdansvaret och bodde tillsammans med sin partner i deras hem. Studien skulle utgå 
från den anhörigas perspektiv. Enligt Polit och Beck (2008) är det viktigt att litteraturstudier 
baseras på primärkällor. Det innebär att artikeln beskrivs av forskaren som själv har utfört 
studien. Sekundärkällor, så som tidigare litteraturstudier, beskriver inte de studier som 
resultatet kommer ifrån i detalj och är sällan helt objektiva (Polit & Beck, 2008) Därför 
inkluderades endast primärkällor.  
 
Artiklar som exkluderades var då den närstående bodde på vårdboende samt om fokus låg på 
hjälpinsatser från hemsjukvården. De artiklar där det inte gick att skilja mellan partnerns och 
övriga anhörigas (söner, döttrar, syskon, vänner) resultat exkluderades eftersom syftet var att 
beskriva partners perspektiv.  
 
I varje sökning lästes samtliga titlar och de som kunde vara intressanta för syftet utgjorde 
urval ett. Det andra urvalet innebar en genomläsning av artiklarnas sammanfattningar. De som 
valdes bort berodde på att de var: sekundärkällor, de som inte utgick från partnerns perspektiv 
och de med fokus på sjukvårdens insatser. I PubMed valdes 19 artiklar som lästes i fulltext, av 
de exkluderades 13 artiklar. Sex stycken exkluderades för att de handlade om övriga 
anhörigas perspektiv och särskiljde inte på partnerns perspektiv. Fyra artiklar hade resultat 
som inte svarade på studiens syfte. En var en interventionsstudie som undersökte 
hjälpinsatser. En exkluderades då den hade ett mer medicinskt perspektiv. En exkluderades för 
att det var en sekundärkälla. Totalt valdes sex artiklar från PubMed. I CINAHL valdes 13 
artiklar att läsas i fulltext. Av de exkluderades fem artiklar som inte skiljde på andra anhörigas 
och partnerns perspektiv. Tre artiklar exkluderades då de hade dålig vetenskaplig kvalitet. Två 
artiklar hade resultat som inte svarade på studiens syfte. En var en interventionsstudie som 
undersökte hjälpinsatser och uteslöts därför. Totalt valdes två artiklar från CINAHL som 
ansågs relevanta men de var redan utvalda från sökningen i PubMed. Det innebar att totalt sex 
stycken artiklar valdes utifrån databassökningen. 
 
En manuell sökning gjordes genom att gå igenom de utvalda artiklarnas referenslistor. Alla 
titlar lästes igenom med störst fokus på de studier från år 2000 och framåt. Fem titlar från 
2000 och framåt svarade på syftet och därför lästes deras sammanfattningar. Av de fem 
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uteslöts två stycken som var sekundärkällor och en som handlade om hela familjens 
perspektiv. Även en artikel från 1999 inkluderades eftersom den hade ett innehåll som svarar 
bra på syftet. Totalt valdes tre artiklar från den manuella sökningen. 
 
3.3 Värdering 
För att värdera studiernas vetenskapliga kvalitet användes Forsberg och Wengström (2008) 
som stöd. För de kvantitativa studierna värderades om studiens syfte var tydligt formulerat 
och att studiens design var lämplig för att ge svar på syftet. Urvalet skulle spegla populationen 
(gruppen personer forskaren ville undersöka) för att få ett representativt och överförbart 
resultat. Om bortfall förekom borde forskarna diskuterat om det kan ha påverkat resultatet. 
Mätinstrumenten som använts var av god kvalitet och deras reliabilitet och validitet 
diskuterades av forskarna. Den statistiska analysen var lämplig för studien. 
 
För de kvalitativa studierna värderades att studien hade ett tydligt formulerat syfte, att 
resultatet svarade på syftet, att forskningsprocessen är tydligt beskriven och att forskarna 
redogjorde för varje steg i undersökningen. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att 
kvalitativa studier ofta redovisar subjektiva erfarenheter från deltagarna, därför är intervjuer 
en vanlig datainsamlingsmetod. Vid intervjuer kan flera faktorer påverka svaret från 
deltagaren t ex. intervjuarens attityd eller hur frågorna ställs. Vid värderingen av studierna 
undersöktes hur datainsamlingen gått till samt om forskarna själva diskuterat eventuella 
felkällor. För att säkerställa resultatets trovärdighet undersöktes om citat från intervjuerna 
förekom. 
 
3.4 Etiska överväganden 
För att säkerställa att artiklarna var etiskt godkända undersöktes det för var och en av 
artiklarna. I vissa fall var det utskrivet i artikeln. Där det inte stod om etiska överväganden i 
artikeln undersöktes tidskrifternas riktlinjer för publicering. Samtliga studier som valdes för 
litteraturstudien har blivit godkända av en etisk kommitté eller beskriver noggrant sina etiska 
överväganden. 
 
3.5 Dataanalys    
För dataanalys av materialet gjordes en innehållsanalys inspirerad av Polit och Beck (2008). 
Samtliga artiklar lästes igenom upprepade gånger för att få en övergripande bild av innehållet. 
Resultatet lästes noggrant igenom enskilt och diskuterades sedan av författarparet. För att 
bearbeta artiklarnas resultat antecknades ord i marginalen som sammanfattade innehållet i 
stycket. Utifrån anteckningarna i marginalerna söktes regelbundenheter och mönster mellan 
samtliga artiklar. Utifrån dessa regelbundenheter och mönster visades olika områden vilka 
formade provisoriska kategorier. Meningsbärande delar ur texterna sammanställdes under 
kategorierna. En bearbetning av kategorier och de meningsbärande delarna upprepades genom 
analysens gång utan att förlora det centrala i artiklarnas innehåll. När resultatet var bearbetat 
och sammanställt omformulerades de provisoriska kategorierna för att klargöra vad resultatet 
visade. Slutligen var tre kategorier framarbetade som resultatet var sammanställt under. I 
resultatet under kategorierna visades ytterligare inriktningar. De formade subkategorier för att 
strukturera resultatet under kategorierna. Artiklarnas innehåll sammanställdes kortfattat i 
artikelmatriser (se bilaga 2).  
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4. Resultat 
 

Resultatet redovisas under kategorier och subkategorier. För en överblick av resultatets 
rubriker se figur 1. 

 

 

Kategorier 

 

Subkategorier 

Att anpassa sig till livsstilsförändring 

Inställning till omsorgen 

Ett ökat ansvar 

Att uppleva förändringar i samvaron 

Förändring i relationen  

Förluster 

Känslor 

Etiska dilemman 

Att uppleva inverkan på hälsan 

Depression och ensamhet 

Stress 

Figur 1. Anhörigas beskrivning av förändrad omsorg till sin närstående med  

Alzheimers sjukdom. 

 
4.1 Att anpassa sig till livsstilsförändring 
Alzheimers sjukdom förändrar livssituationen för både anhörig och närstående. Att ta hand 
om sin närstående i hemmet var en självklarhet för de flesta anhöriga. Till följd av den 
närståendes sjukdom fick den anhöriga ta på sig ett stort ansvar.  

 

4.1.1 Inställning till omsorgen 
I Paun (2003) och Calasanti och King (2007) beskrev anhöriga att de själva valt att fortsätta 
ge omsorg till sin närstående trots det ökade ansvaret. Männen i en av studierna (Calasanti & 
King, 2007) beskrev omsorgen som en naturlig del av vardagen och de såg det som deras 
”yrke” att ta hand om sina fruar. 

 

I Paun (2003) beskrev kvinnorna att de var övertygade om att hemmet var det bästa stället för 
deras män att leva i. De ansåg att de själva kunde ge bästa möjliga omsorg till sina män. I en 
annan studie (Perry, 2002) beskrev en del av deltagarna att ingen kunde ta hand om deras män 
lika bra som de själva eftersom de kände sina män bättre än någon annan. I Siripoulos, Brown 
& Wright (1999) studie beskrev männen att deras fruar genom åren varit en god fru och mor 
till deras barn. Därför kände de att det var deras plikt att ge omsorg till sin fru för att betala 
tillbaks för allt de fått. I några studier (Paun, 2003; Perry, 2002; Siripoulos et al., 1999) 
beskrevs hur deltagarna såg omsorgen som en del av äktenskapet. När de gift sig lovade de att 
ta hand om varandra i nöd och lust och de uttryckte en vilja att ta hand om sina närstående så 
länge det var möjligt. Männen i en av studierna (Siriopoulos et al., 1999) beskrev att de inte 
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var bittra över att ta hand om sina fruar, de kände snarare en känsla av kärlek och hängivelse 
till dem i och med omsorgen. I Pauns (2003) studie uppgav kvinnorna inga klagomål över 
situationen. Med endast ett undantag var det ingen av kvinnorna som tyckte synd om sig själv.  

 

4.1.2 Ett ökat ansvar 
Ett flertal studier visade att anhöriga till närstående med Alzheimers sjukdom fick ta ett stort 
ansvar (Calasanti & Bowen, 2006; Phinney, 2006; Jansson, Nordberg & Grafström, 2001). I 
och med ett förändrat beteende hos den närstående kunde han eller hon uppträda på ett mindre 
vuxet sätt vilket ställde ett ökat krav på den anhöriga (Calasanti & King, 2007; Perry, 2002). 
Följsamhet till aktiviteter i det dagliga livet försämrades och den närstående kunde inte längre 
ta hand om sig själv. Den anhöriga fick ta över ansvaret för alla uppgifter i hemmet och de 
fick lära sig att utföra sysslor som tidigare utförts av den närstående. För männen var det en 
utmaning att ta över hushållssysslor som till exempel matlagning, städning och tvätt 
(Calasanti & Bowen, 2006; Calasanti & King, 2007; Siripoulos et al., 1999). I en av studierna 
(Calasanti & King, 2007) beskrev männen hur de gick tillväga för att klara av de nya 
sysslorna. De identifierade vad som behövde utföras och fokuserade sedan på det viktigaste. 
Eftersom de flesta männen saknade erfarenhet av hushållsarbete uppgav de att de kände 
stolthet över sin förmåga att ta hand om hemmet och sina fruar. Kvinnorna i tre studier 
(Calasanti & Bowen, 2006; Perry, 2002; Paun, 2003) beskrev att ansvaret för parets ekonomi 
var nytt för dem för det hade tidigare skötts av männen.  

 
I fler studier beskrev deltagarna att de fick ta ett ansvar över den närståendes omvårdnad. 
Ansvaret för omvårdnaden innebar att se till samtliga behov hos sin partner så som, hygien, 
nutrition och aktivering (Jansson et al., 2001; Perry, 2002). Även mental, fysisk och social 
stimulans ansåg de anhöriga var viktigt (Janson et al., 2001; Perry, 2002; Phinney, 2006). 
Efter ett långt liv tillsammans var de anhöriga medvetna om den närståendes behov och 
intressen, de valde aktiviteter utifrån erfarenheterna (Jansson et al., 2001). Kvinnorna i en 
studie (Perry, 2002) beskrev att de tog en dag i taget och försökte skapa rutiner för att göra 
vardagen så lätt och smidig som möjligt. De ansåg att det var viktigt att underlätta för sig 
själva för att i största mån bevara sitt eget välmående.  

 
Ett annat ansvar som framkom (Janson et al., 2001; Siriopoulos et al., 1999) var att den 
anhöriga konstant behövde finnas till hands för sin närstående. Det var viktigt för de anhöriga 
att optimera säkerheten för sin närstående och de blev oroliga när de tappade bort dem på 
grund av deras förvirrade tillstånd. I en av studierna (Siriopoulos et al., 1999) beskrev 
deltagarna deras närståendes ständiga rastlöshet och vandrande, vilket krävde de anhörigas 
övervakning dygnet runt. Ett sätt att se till säkerheten var att förändra miljön genom att till 
exempel ta bort mattor för att undvika fall och att ställa undan farliga och ömtåliga föremål 
(Jansson et al., 2001). 

 
I studierna av Phinney (2006) och Siriopoulos et al. (1999) beskrevs vikten av att involvera 
den närstående i det dagliga livet. De anhöriga i den ena studien (Phinney, 2006) beskrev att 
de ständigt fick påminna och instruera sin närstående för att underlätta aktiviteter. Genom att 
de anhöriga stöttade sina närstående och minskade kraven på dem blev det möjligt att få dem 
delaktiga i aktiviteter på ett smidigt sätt. Att hitta strategier för att få sin närstående delaktig i 
vardagliga aktiviteter var inte alltid lätt. För många innebar det att de behövde be om hjälp 
från andra och att hitta innovativa lösningar för att vara tillsammans med sin närstående. 
Jansson et al. (2001) beskrev att alla närstående hade förlorat förmågan att ta egna initiativ. 
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Även här beskrev de anhöriga att de stöttade sina närstående genom att påminna dem och 
guida dem i alla aktiviteter. De anhöriga i studien beskrev också att de fungerade som en 
medlare mellan den närstående och övriga familjemedlemmar, sociala nätverk samt hälso- och 
sjukvården (Jansson et al., 2001).  

 
En studie (Calasanti & Bowen, 2006) visade att männen hade svårare att anpassa sig till de 
nya ansvaren än kvinnorna. De lärde sig att utföra en del av de nya sysslorna men de tog 
också hjälp från andra familjemedlemmar eller hyrde in personal. Ingen av kvinnorna i 
studien tog emot hjälp från andra för att utföra de sysslor som männen tidigare utfört. I 
Siriopoulos et al. (1999) studie beskrev männen att det behövde pauser från situationen i 
hemmet. En del av dem valde att göra andra saker utanför hemmet medan vissa föredrog att få 
vara ensamma hemma för att utföra olika aktiviteter. För avlastning fick de stöd från 
dagcenter, hemsjukvård, familj och vänner. Alla deltagarna sa att de behövde assistans och 
stöd i någon form och att det var viktigt för att de skulle få känna sig fria ibland (Siriopoulos 
et al., 1999). Det visade sig i ytterligare studier (Calasanti & Bowen, 2006; Calasanti & King, 
2007; Perry, 2002) att närstående spenderade vissa dagar i veckan på dagcenter för att de 
anhöriga skulle få avlastning. Majoriteten av de anhöriga i två studier (Calasanti & King, 
2007; Paun, 2003) beskrev att de vände sig till olika stödgrupper. De såg stödgrupperna som 
en möjlighet att utbyta erfarenheter och få praktiska råd och information av andra i liknande 
situation. 
 
 
4.2 Att uppleva förändringar i samvaron 
Olika sorters upplevelser till följd av den närståendes sjukdom visades i samtliga studier. De 
anhöriga upplevde förändringar hos dem själva och deras närstående. Upplevelser av 
förluster, känslor och etiska svårigheter visades. 

 

4.2.1 Förändring i relationen 
Studier visade att Alzheimers sjukdom innebar identitetsförändringar för såväl den närstående 
som den anhöriga (Perry, 2002; Paun, 2003). I en studie (Perry, 2002) beskrev de anhöriga att 
de behövde anpassa sig till förändringar i vardagen vad gäller roller och aktiviteter, därför 
blev det nödvändigt för dem att skapa nya identiteter. I samband med att den närståendes 
funktionsnivå försämras fick den anhöriga en förändrad roll i hemmet. De anhöriga som gav 
omsorg blev de som beskrev sin närstående som förändrad för familj, vänner och 
vårdpersonal. I och med att de omdefinierar sina närstående fick de även omdefiniera sig 
själva för att skapa en balans mellan de nya identiteterna. Under intervjuerna i en av studierna 
(Paun, 2003) definierade alla kvinnor sig själva som vårdgivare utan att de uppmuntrades till 
den definitionen. De beskrev sig själva som starka och beslutsamma trots de förändringar och 
utmaningar som sjukdomen orsakat.  

 
Fler studier (Jansson et al., 2001; Perry, 2002; Phinney, 2006) visade att det var viktigt för de 
anhöriga att bevara sin närståendes identitet i den utsträckning det var möjligt. De ville att den 
närstående skulle känna sig självständig, meningsfull och delaktig i vardagsaktiviteter. I en 
studie (Perry, 2002) beskrev de anhöriga fruarna att de inte ville påtala männens fel och 
brister då de inte ville såra deras känslor. De tog till exempel upp att de fick diska om disken i 
smyg efter att deras män inte gjort det ordentligt. Både männen och kvinnorna i en studie var 
måna om sin närståendes utseende och försökte behålla dennes manlighet respektive 
kvinnlighet (Calasanti & Bowen, 2006). I en av studierna uppgav fler män att de ansåg att det 
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var viktigt att behålla kvinnornas identitet genom att de skulle få känna sig fina. De lärde sig 
att sminka och fixa håret på sina fruar (Calasanti & King, 2007). 

 

4.2.2 Förluster  
Fler studier visade att de anhöriga upplevde förluster av olika slag. De beskrev en förlust av 
samspelet med sin närstående. Den relation som de haft tidigare i livet blev förändrad. De 
anhöriga upplevde känslor av att förbindelsen mellan dem och sin närstående var bruten. Den 
brutna förbindelsen förklarades till stor del bero på kommunikationssvårigheter (Calasanti & 
King 2007; Paun, 2003; Perry, 2002; Siripoulos et al., 1999). I Jansson et al. (2001) beskrevs 
att inget av paren kunde genomföra en kontinuerlig konversation längre. Den anhöriga 
samtalade och svarade vänligt till sin närstående trots att samma frågor upprepades gång på 
gång och de fastnade i samtalsämnet. Kvinnorna i en studie (Paun, 2003) beskrev, förutom det 
brutna bandet till sin närstående, att de förlorat sin självständighet och spontanitet vilket lett 
till isolering från familj och vänner. Männen i en av studierna beskrev även förlust av kärlek i 
relationen (Calasanti & King, 2007). 

 
Förlust av tidigare aktiviteter hos de anhöriga beskrevs i Perry (2002), Calasanti & King 
(2007) och Siripoulos et al. (1999). De anhöriga beskrev att Alzheimers sjukdom hade 
inneburit en uppoffring av tidigare intressen och aktiviteter och att de blivit mer isolerade till 
hemmet. I en studie (Paun, 2003) beskrev kvinnorna att de förlorat möjligheten att göra saker 
tillsammans med sin närstående, de tog upp exempel som att gå ut och äta, gå till kyrkan och 
att delta i fritidsaktiviteter tillsammans. Siripoulos et al. (1999) tog upp andra förluster som 
anhöriga beskrev. De uttryckte förlust över att deras gemensamma framtidsplaner inte längre 
var aktuella och att de saknade att dela sina tankar och känslor med sin närstående. 

 

4.2.3 Känslor 
Till följd av de olika förlusterna beskrev de anhöriga att de kände djupa känslor av sorg 
(Paun, 2003; Perry, 2002). I en studie uttrycktes framförallt en stor sorg över att den 
närståendes minne försämrats och att den anhöriga inte blev igenkänd. Det ledde till en känsla 
av ensamhet (Siriopoulos et al., 1999). Andra känslor som uttrycktes var ilska och frustration 
över situationen och den närståendes förändrade beteende (Perry, 2002; Phinney, 2006; 
Siriopoulos et al., 1999). Frustration uttrycktes som en följd av kommunikationssvårigheter 
(Siriopoulos et al., 1999) och när den närstående inte var följsam till aktiviteter i det dagliga 
livet (Calasanti & King, 2007). Frustrationen kunde yttra sig i form av att den anhöriga höjde 
rösten eller använde sig av hotelser mot den närstående. Männen i en studie beskrev att det 
var nödvändigt att skrika till sina fruar för att få dem att lyssna, de valde ibland att medvetet 
höja rösten. Kvinnorna däremot höjde rösten i ren frustration och fick i efterhand dåligt 
samvete (Calasanti & King, 2007).  

 

4.2.4 Etiska dilemman 
I Calasanti och King (2007) togs olika etiska dilemman upp. En svårighet beskrevs vara då 
den närstående inte var följsam. Männen i studien beskrev att de ibland behövde tvinga sina 
fruar till följsamhet. De fick välja mellan att se till den närståendes önskan och möjligheten att 
kunna utföra olika omvårdnadsåtgärder. Att duscha fruarna var ett vanligt problem för 
männen vilket kunde resultera i att de tvingade dem in i duschen efter att provat andra 
strategier. Männen ogillade kampen men insåg vikten av att bibehålla fruarnas hygien. Till 



10 
 

följd av deras oföljsamhet och aggressivitet beskrev männen att de ibland fick agera på ett sätt 
som kan ses som kränkande mot den personliga värdigheten. Trots det antydde alla männen 
att en god omsorg stod i det främsta ledet. En annan strategi som männen använde var att 
begränsa fruarnas rörelsefrihet. De låste dörrar i hemmet för att förhindra att de skulle gå 
hemifrån och vandra omkring. Ibland var de tvungna att begränsa fruarnas rörelsefrihet för att 
kunna utföra vissa hushållssysslor, t ex låste en man in sin fru i bilen då han behövde klippa 
gräset i fred. Männen såg det som en nödvändighet för att se till säkerheten men tyckte 
samtidigt att de inskränkte på fruarnas frihet (Calasanti & King, 2007).  

 

4.3 Att uppleva inverkan på hälsan 
Att vårda sin partner med Alzheimers sjukdom visade sig innebära en del svårigheter för den 
anhöriga, såväl praktiska som emotionella. De olika svårigheterna som uppstod ledde till 
konsekvenser på vårdgivarens hälsa. 
 

4.3.1 Depression och ensamhet 
I en studie av Beeson (2003) undersöktes variablerna ensamhet och depression hos anhöriga 
som ger omsorg till en partner med Alzheimers sjukdom. Resultatet visade att de anhöriga 
rapporterade en högre grad av ensamhet och depression än kontrollgruppen. I studien 
undersöktes också om det var någon skillnad mellan anhöriga kvinnor och män. Kvinnorna 
rapporterade en högre grad av ensamhet och depression än männen. I en annan studie 
(Willette-Murphey, Todero & Yeaworth, 2006) undersöktes hur de anhöriga upplevde sin 
mentala hälsa. De anhöriga rapporterade en signifikant sämre mental hälsa än kontrollgruppen 
och en signifikant högre grad av depression, ångest och oro. De rapporterade även en 
signifikant lägre grad av positiva känslor och känslor av samhörighet till sin partner. 
 

4.3.2 Stress 
Alla deltagare i en studie rapporterade stress till följd av situationen (Calasanti & Bowen, 
2006). Något som ansågs stressande var den närståendes störande beteenden som t ex. 
förvirring och agitation. De anhöriga nämnde även att det ökade ansvaret för sin närstående 
och hemmet var stressfullt. I en annan studie (Siriopoulos et al., 1999) beskrev de anhöriga 
männen att de kände en stor börda över omsorgen. De beskrev fler stressfaktorer som låg till 
grund för bördan, bland annat: känslan av att vara konstant uppbunden, främmande ansvar, 
störande beteenden samt minnesproblem hos de närstående. En av de största stressfaktorerna 
var att de oroade sig inför framtiden och den förutseende förlusten av sin närstående.  
 
I Calasanti och King (2007) studie beskrevs hur männen hanterade svårigheter. Männen 
fokuserade på de praktiska uppgifterna och försökte separera omvårdnaden från sina känslor 
som skam och rädsla. De förnekade svårigheterna med situationen samt sina egna känslor för 
att kunna behålla sin självkänsla. När strategierna föll samman drabbades de av stress, 
depression och ångest över vårdsituationen. Känslorna beskrevs svåra att hantera på ett 
tillfredsställande sätt och vissa deltagare uppgav att de tog antidepressiva läkemedel eller 
självmedicinerade med alkohol för att dämpa känslorna. Ett annat sätt att hantera känslorna 
och vardagen var att de höll sig sysselsatta med distraherande aktiviteter. 

 
I studien av Willette-Murphey et al. (2006) undersöktes sömnen hos anhöriga. Det framkom 
att de anhöriga hade en sämre sömneffekt än normalvärdet och kontrollgruppen. Det visade 
sig att de anhöriga använde mer receptfria läkemedel mot sömnsvårigheter (se bilaga 2).  
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Resultatsyntes  
I resultatet framgick att anhöriga såg vårdgivandet som naturligt och självklart och de 
uttryckte en vilja att vårda sin närstående i hemmet så länge det var möjligt. Att vara anhörig 
och ge omsorg till sin närstående innebar ett helhetsansvar för både sysslor i hemmet och 
omvårdnaden. Ett viktigt ansvar var att ständigt finnas till hands för sin närstående. Det 
innebar att de anhöriga i större utsträckning blev isolerade till hemmet. De anhöriga upplevde 
en förlust av tidigare intressen och socialt umgänge. Till följd av sin närståendes förändrade 
identitet upplevde den anhöriga att relationen mellan dem var förändrad. De anhöriga kände 
en förlust av samspelet med sin närstående. Dessa förluster kan förklara de anhörigas känslor 
av sorg och ensamhet. Resultatet visade att vårdgivarsituationen påverkar de anhörigas hälsa i 
stor utsträckning. Depression, stress och sömnsvårigheter var några riskfaktorer för de som 
gav omsorg till sin närstående. Avlastning från kraven var viktigt för de anhöriga. Många 
anhöriga vände sig till stödgrupper för att utbyta erfarenheter med andra i liknande situationer.  

 
5. Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion  
Databaserna som användes till sökningen var CINAHL och PubMed. CINAHL är en av de 
viktigaste elektroniska databaserna för sjuksköterskor. Den täcker praktiskt taget alla engelsk-
språkiga omvårdnads- och hälsotidskrifter. PubMed täcker över 5000 medicin-, omvårdnads- 
och hälsotidskrifter (Polit & Beck, 2008). CINAHL och PubMed ansågs vara relevanta 
databaser. Ytterligare databaser som användes var SveMed+, PsycInfo och Amed, de gav 
dock inga resultat. Sökning i de här databaserna gjordes för att säkerställa att inte gå miste om 
artiklar som kunde svara på studiens resultat. 
  
Alzheimer’s disease och home nursing kombinerades med AND i samtliga sökningar. 
Forsberg och Wengström (2008) beskriver att den här kombinationen används för att smalna 
av sökningen. Författarna valde att kombinera sökorden för att få fram studier som handlar 
om anhöriga som ger omsorg till sin närstående med Alzheimers sjukdom i hemmet. Det 
visades vara tillräckligt att söka på endast Alzheimers disease och home nursing. Att spouses 
och family lades till hade ingen effekt i sökningen. De användes som sökord för att se om det 
kunde smalna av antalet träffar. Det visade sig att det var en för stor begränsning och gav för 
få träffar. Därför gjordes urvalet utifrån att bara kombinera Alzheimers disease och home 
nursing (se sökmatris, bilaga 1). En svaghet kan vara att studier som inte använt ”home 
nursing” som ämnesord föll bort. En sökning utan ”home nursing” borde utförts för att se om 
ytterligare artiklar tillkom.  
 
Begränsningen ”Peer-review” användes för att få fram studier som blivit vetenskapligt 
granskade innan publicering, det stärker studiernas vetenskapliga kvalitet. En 
årtalsbegränsning från år 2000 användes för att få fram den senaste informationen inom 
området. Vid den första testsökningen, som gjordes för att undersöka tillgången på studier 
inom ämnet, visade det sig att många artiklar var skrivna i början av 1990-talet. Det ansågs 
relevant att sätta en årtalsbegränsning då samhället ständigt förändras, vårdsystemet 
omstruktureras och de anhörigas roll ser annorlunda ut och har förändrats över tid. Det 
märktes i sökningen att forskning inom området inte varit populärt de senaste åren. Det fanns 
betydligt mer information att hämta från början av 1990-talet men under 2000-talet verkar 
forskningen inom ämnet avtagit. Det kan förklara det låga antalet artiklar som fanns inom 
området.  
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En av artiklarna som valdes från den manuella sökningen var från år 1999. Den valdes att 
inkluderas då den var relevant och kunde svara på syftet. Det ses inte som någon svaghet att 
den togs med och har troligtvis inte påverkat resultatet då studien bara ligger ett år utanför 
årtalsbegränsningen.  
 
Av de artiklar som hittades var sju av kvalitativ ansats och två av kvantitativ ansats. Den 
ojämna fördelningen kan bero på att den här studiens syfte är svårt att besvara med 
kvantitativa metoder. Att majoriteten av artiklarna var kvalitativa ses inte som en svaghet utan 
snarare som en styrka. För att svara på studiens syfte var det önskvärt att få subjektiva 
erfarenheter från de anhöriga. De kvantitativa studierna var ett bra komplement för att svara 
på hur de anhöriga upplevde sin hälsa. Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan det vara en 
fördel att kombinera kvalitativ och kvantitativ forskning för att fenomenet på så sätt kan 
belysas ur olika synvinklar.   
 
Majoriteten av studierna är från USA vilket kan ha påverkat resultatet. Det kan innebära att 
allt i resultatet inte blir överförbart till Sverige eftersom ländernas vårdsystem ser olika ut. 
Även ekonomiska aspekter kan ha påverkat resultatet då kostnader för stöd och hjälpinsatser 
kan se olika ut mellan länderna. En del av resultatet kan trots det vara jämförbart med 
anhöriga i Sverige. Upplevelserna och erfarenheterna av att ge omsorg till sin närstående kan 
ändå vara desamma.  
 
Vid värdering av artiklarnas vetenskapliga kvalitet framkom några svagheter. I en studie 
(Beeson, 2003) redovisas inte hur stort det externa bortfallet var. Studiens styrkor vägde trots 
det upp valet av att inkludera studien. I båda kvantitativa studierna var urvalet relativt litet. I 
Forsberg och Wengström (2008) beskrivs att undersökningar som inkluderar många personer 
bör väljas i första hand. Trots den här svagheten ger studierna resultat som visar på hur de 
anhörigas hälsa påverkas och inkluderades därför. I två av studierna (Calasanti & Bowen, 
2006; Calasanti & King, 2007) var syftet otydligt formulerat. Det bedömdes vara en svaghet i 
studierna men deras resultat kunde ändå svara på den här litteraturstudiens syfte. I ett flertal 
studier är deltagarna rekryterade från stödgrupper, vilket har gett ett smalt urval och kan ha 
påverkat studiernas resultat. Alla anhöriga går inte till stödgrupper. Författarna tror att de 
anhöriga som deltagit i en stödgrupp kan ha lättare att förmedla sina erfarenheter och är öppna 
för att prata om sin situation. De anhöriga har då bearbetat och reflekterat över vardagen och 
problem som uppstår. Det här faktumet ses som både en svaghet och en styrka. Svaghet för att 
resultatet inte blir överförbart till anhöriga som inte har tagit del av stödgrupper. En styrka är 
att de anhöriga från stödgrupperna har mycket information att ge som de vill dela med sig av. 
Överlag ansågs de utvalda studierna ha god vetenskaplig kvalitet. 
 
Studiens syfte var att beskriva hur omsorgen förändras när partnern drabbas av Alzheimers 
sjukdom. Valet att endast söka efter studier som fokuserar på Alzheimers sjukdom grundade 
sig i att hela demensspektrumet kunde blir för brett då sjukdomsbilden varierar. I fyra av 
studierna som användes i litteraturstudien angavs de närstående ha Alzheimers sjukdom eller 
relaterad demenssjukdom (Alzheimer’s Disease and Related Disorders). Användningen av de 
här artiklarna har diskuterats författarna emellan. Resultatet i den här studien kan ha påverkats 
av det här faktumet vilket är en svaghet. Däremot ansåg författarparet att syftet fortfarande 
gick att svara på utifrån de här artiklarna.  
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5.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att de anhöriga har en stark vilja av att ge omsorg till sin närstående i hemmet, 
de ser det som en självklarhet att ta hand om sin närstående så länge det är möjligt. Det 
framgår inga känslor av bitterhet eller självömkan över situationen. Resultatet stärks av 
Russel (2001) där de anhöriga bekräftade att vårdandet sker utifrån deras hängivelse och 
kärlek till sin närstående och inte av förpliktelse. Även Thorsen (2001/2002) beskriver att 
anhöriga ser det som en självklarhet att ta hand om sin närstående. Många anhöriga kan 
uppleva omvårdnaden som en belastning men uttrycker trots det en tillfredsställelse över att 
hjälpa sin närstående.  

 
I resultatet framkommer att den närståendes funktionsförsämring leder till att de anhöriga får 
ta på sig ansvaret för omvårdnaden vad gäller bland annat hygien, nutrition och aktivering. De 
anhöriga måste ständigt finnas till hands för sin närstående för att stötta och instruera i olika 
sammanhang. Det här stärks av Persson och Zingmark (2006) som beskriver att den 
närstående blir beroende av planering och stöd från sin anhöriga för att klara av aktiviteter i 
det dagliga livet. I resultatet framgår att den närståendes förvirrade tillstånd kräver 
övervakning av den anhöriga dygnet runt. Det här visas även i Persson och Zingmark (2006) 
som beskriver att anhöriga upplever en uppbundenhet till sin närstående till följd av 
funktionsnedsättningarna.   

 
Resultatet visar att de anhöriga får ta på sig ansvaret för alla uppgifter i hemmet. Tidigare var 
de olika uppgifterna i hemmet fördelade paret emellan men i och med den närståendes 
sjukdom föll samtliga uppgifter på den anhöriga. Dessa uppgifter innebär nya krav och 
utmaningar för den anhöriga.  De nya ansvaret ser olika ut för män och kvinnor. Männen var 
ovana med att ta hand om hushållsarbetet vilket också framgår i Sanders och Power (2009) 
som tar upp att män fick lära sig bland annat att tvätta, damsuga och matlagning.  

 

I resultatet framkom att de anhöriga upplevde olika slags förluster. En vanligt förekommande 
känsla var förlusten av samspelet med sin partner som förklaras till stor del bero på 
kommunikationssvårigheter. Det här resultatet stärks av Murray och McDaid (2002) som 
beskriver att anhöriga upplever att deras närstående glider iväg från dem. 
Personlighetsförändringarna hos den närstående är så stora att den anhöriga upplever att 
personen inte längre finns där. Det kan upplevas svårt att nå fram till den närstående till följd 
av dennes passiva beteende som t ex. tillbakadragenhet och förlust av kommunikation.   

 
Det framkommer i resultatet att de anhöriga får ge upp en stor del av deras tidigare liv för att 
ägna sig åt omsorgen till sin närstående. Tidigare intressen och socialt umgänge beskrivs som 
förlorat. Liknande problem beskrivs i Farren, Loukissa, Perraud och Paun (2004) där anhöriga 
som ger omsorg dygnet runt uttrycker känslor av ensamhet, hjälplöshet och uppbundenhet. 
Thorsen (2001/2002) tar också upp att anhöriga som ger omsorg till sin närstående dygnet 
runt får en begränsad tid till egna aktiviteter. Det är inte bara de praktiska sysslorna som 
binder upp dem utan även oron över den närståendes säkerhet.   

 
Resultatet i studien visar att de anhöriga kvinnorna rapporterar högre grad av depression och 
ensamhet än männen. Det lyfts också av Braun et al. (2009) som i sin studie bekräftar att 
manliga vårdgivare har lägre grad av depression, ångest och stress. Det visar att män verkar 
ha lättare att anpassa sig till situationen än kvinnor. I den här studiens resultat framgår det att 
män har lättare att be om hjälp med olika sysslor, vilket kan vara en bidragande orsak till 
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deras lägre nivå av depression. Det framgår också i resultatet att män hanterar situationer 
genom att stänga av sina känslor när de utför vårdarbetet. 

 
I resultatet framkommer det att många anhöriga vänder sig till olika former av stöd. 
Framförallt är stödgrupper och dagcenter platser som de anhöriga gärna vänder sig till. Det 
visade sig vara viktigt för de anhöriga att dela sina erfarenheter med andra i samma situation. 
Betydelsen av att delta i en stödgrupp förklaras i Fung och Chien (2002). De betonar att 
stödgrupperna ses som en plats där de anhöriga får möjlighet att diskutera sina känslor och 
bekymmer med varandra, vilket hjälper dem att minska känslor av skuld och börda. Genom 
att dela erfarenheter insåg de att de inte är ensamma med sina problem. Kirkevold 
(2001/2002) skriver att när någon visar förståelse och omtanke kan det hjälpa den anhöriga att 
hantera de dagliga svårigheterna vid allvarlig sjukdom.  
 
Enligt Socialtjänstlagen (SoL 2001:453, kap. 5, 10 §) ska anhöriga som vårdar sin närstående, 
som är långvarigt sjuk eller äldre, erbjudas stöd eller avlastning från kommunen. Författarna 
anser att lagen är viktig eftersom det medför en skyldighet för kommunerna att erbjuda stöd 
oavsett de anhörigas situation.  
 
Kirkevold (2001/2001) tar upp viktiga aspekter som vårdpersonal bör arbeta efter inom den 
familjecentrerade omvårdnaden. För att skapa ett gott stöd till de anhöriga är det viktigt att 
inrikta sig på att; minska de anhörigas belastning och främja ett gott samarbete med vården, 
ge möjlighet för de anhöriga att bearbeta sina intryck och känslor och leda de anhöriga vidare 
till andra former av stöd. Författarna till den här studien anser att sjuksköterskan har en viktig 
roll i samspelet med den anhöriga. Det är av stor vikt att se de anhörigas behov och främja 
deras hälsa. Genom information, undervisning och stödsamtal med den anhöriga kan 
sjuksköterskan hjälpa till att utforma en fungerande vardag. Att bekräfta och uppmuntra den 
anhörigas ansträngningar kan vara betydelsefullt för dem. Det är också viktigt att se och 
lyssna till hur den anhöriga mår och upplever situationen för att förebygga ohälsa.   
 
 
5.3 Slutsats 
Litteraturstudien visar att anhöriga som ger omsorg till sin närstående med Alzheimers 
sjukdom får en förändrad livssituation. Den jämställda relationen förändras och den 
närstående blir beroende av omsorg från den anhöriga. Det här innebär så väl emotionella som 
praktiska omställningar i livet. De anhöriga blir uppbundna till omsorgsrollen vilket resulterar 
i en förlust av tidigare intressen, aktiviteter och socialt samspel. Den närståendes förändrade 
beteende upplevs oftast påfrestande och den anhöriga känner sorg över den förlorade 
relationen. När den närstående drabbas av Alzheimers sjukdom påverkas den anhörigas hälsa. 
Det ökade ansvaret och känslor av frustration, sorg och ensamhet kan leda till att den anhöriga 
drabbas av depression och stress. Stödgrupper har visat sig vara viktiga för de anhöriga. Att 
dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser kan vara till hjälp.  

 

5.4 Implikationer 
Den här litteraturstudien kan leda till ökad kunskap för vårdpersonal som kommer i kontakt 
med personer med Alzheimers sjukdom och deras anhöriga. I mötet med patienten bör 
vårdpersonalen även se till den anhörigas behov. Studien ger en förståelse för hur de 
anhörigas situation ser ut. Det kan bidra till att vårdpersonalen vet vilket stöd de anhöriga och 
den närstående behöver. Att informera de anhöriga om vilka former av stöd som finns 
tillgängliga kan uppmuntra dem till att vända sig till något av alternativen. Stödgrupper har 
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visat sig vara effektivt och författarna anser att hälso- och sjukvården ska erbjuda anhöriga att 
delta i en stödgrupp. Genom att sjukvårdspersonal vet hur de anhörigas situation ser ut kan de 
ge adekvat information och kunskap till de anhöriga. Den kunskapen som förmedlas kan 
optimera omsorgen i hemmet och underlätta vardagen för de anhöriga.  

 
Författarnas förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur stöd kan ges till de anhöriga 
och vilka effekter stödet har på deras välmående. För att kunskapslägen, om de anhörigas 
situation, ska vara uppdaterat krävs nyare forskning inom området. I Sverige behövs 
ytterligare forskning i ämnet för att omvårdnadsarbetet ska utgå från evidensbaserad kunskap.   
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caregiving spouses. 
 
Archives Of 
Psychiatric Nursing, 
17(3), 135-143. 
 
Doi: 10.1016/S0883-
9417(03)00057-8 
 
USA 
 
 
 
 
 

 

Syftet med studien är att 
svara på två stycken 
forskningsfrågor: 
 
• Har anhörigvårdare till sin 

partner med Alzhiemers 
sjukdom högre grad av 
ensamhet och depression 
än icke-vårdgivande 
partners? 
 
• Finns det något samband 

mellan: förlust av relation, 
förlust av sin identitet, 
ensamhet och att förutse 
depression hos 
vårdgivande partners vid 
Alzheimers sjukdom? 

 
  

Kvantitativ metod 
Hypotetisk deduktiv design 
 
Population 
Inklusionskriterierna var:  
• Både anhörigvårdgivarna och 

kontrollgruppen lever tillsammans med sin 
partner i hemmet.  
• De anhöriga var partners som hade det 

primära vårdansvaret för sin partner. 
 
Urvalsförfarande 
Urvalet av både vårdgivare och 
kontrollgruppen togs utifrån patienter som 
var inskrivna på Midwest Alzheimer’s 
Disease Research Center.  
 
Urval/studiegrupp 
• 49 anhörigvårdgivare (25 vårdgivande 

fruar, 24 vårdgivande män) 
• Medelålder 73,96 år 
• 52 personer i kontrollgruppen (34 kvinnor, 

18 män) 
• Medelålder 77,78 år 
• Inget bortfall redovisas 
 
Datainsamlingsmetod 
Standardiserade mätinstrument som 
undersökte depression och ensamhet 
 
Studiespecifika frågeformulär postades till 
urvalsgruppen 
 
Analysmetod 
Statistisk analys 

Styrkor 
• Det finns fler förbestämda 

hypoteser 
• Resultatet svarar på om 

hypoteserna stärks eller 
förkastas 
• Kontrollgruppen är godtagbar 
• Mätinstrumentens kvalitet 

diskuteras 
 
 
Svagheter 
• Inget externt bortfall 

redovisas 
• Liten urvalsgrupp 

Vårgivarna upplever signifikant 
större ensamhet (p < 0,05) och 
depression (p < 0,001) än 
kontrollgruppen 
 
De vårdgivande fruarna 
rapporterade signifikant högre 
nivå av ensamhet och 
depression än de vårdgivande 
männen (p < 0,001) 
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tidskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Calasanti, T. & Bowen 
M-E. (2006)  
 
Spousal caregiving and 
crossing gender 
bounderies: 
Maintainging gendered 
identities 
 
Journal of Aging 
Studies 20(3) 253-263. 
 
Doi:10.1016/j.jaging.2
005.08.001 
 
USA 
 
 
 

Den här studien med vårdgivande 
partners, till personer som lider 
av Alzheimers sjukdom och 
relaterad demens, använder en 
feministisk, genus-känslig ansats 
för att utforska ämnet så väl som 
andra frågor om informell vård.  

Kvalitativ metod 
Beskrivande design 
 
Population: 
Inga inklusions- eller exklusionskriterier 
redovisas 
 
Urvalsförfarande:  
Varierade tillvägagångssätt användes för 
att anskaffa deltagare. Deltagarna 
hämtades framförallt från organisationer 
och stödgrupper men rekryterades även 
från församlingar och genom 
snöbollsurval.  
 
Urval och bortfall 
• 22 deltagare 

13 kvinnor (medelålder 67 år) 
9 män (medelålder 72 år) 
• Vårdtagarna hade en mild till svår 

demenssjukdom 
• Inget bortfall 
 
Datainsamlingsmetod: 
• Semi-strukturerade intervjuer (90-180 

min, medel 120 min) 
• Observationer i tre olika stödgrupper, ca 

90 minuter, användes som komplement 
till intervjuerna. Fältanteckningar gjordes 
efteråt. 

 
Analysmetod  
Innehållsanalys 

Styrkor: 
• Ett varierat urvalsförfarande 

gav en bred variation av 
deltagare.  
• Resultatet stärks med citat 

från deltagarna. 
• Analys av data utfördes i 

grupp, utöver författarna var 
två andra personer med vid 
dataanalysen. 

 
Svagheter: 
• Alla deltagare matchade inte 

forskningskriterierna. Två 
stycken hade kognitiva 
nedsättningar som inte var 
relaterade till Alzheimers 
sjukdom eller liknande 
demenssjukdom. 
• Otydligt formulerat syfte. 
• Vilka inklusions- och 

exklusionskriterier som 
används redovisas inte. 

Vårdgivarna beskrev ett ökat 
ansvar för alla uppgifter i 
hemmet. De fick lära sig nya 
sysslor. 
 
Vårdgivarna tyckte det var 
viktigt att bibehålla sin 
partners manlighet respektive 
kvinnlighet 
 
Alla deltagare i studien 
rapporterade stress till följd av 
vårdgivandet 
 
Männen hade svårare att 
anpassa sig till vårdgivarrollen 
än kvinnorna i studien 
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Författare, titel, 
tidskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Calasanti, T. & King, N. 
(2007). 
 
Taking 'Women's Work' 
'Like a Man': Husbands' 
Experiences of Care 
Work.  
 
Gerontologist, 47(4), 
516-527 
 
Doi: 
10.1093/geront/47.4.516  
 
 
USA 
 
 

 

Syftet med studien var att 
utforska hur genus 
strukturerar mäns interaktion 
med sina kognitivt nedsatta 
fruar samt hur de formar 
sina stress- och 
copingstrategier.  
 

Kvalitativ metod 
Beskrivande design 
 
Population 
Inklusions- och exklusionskriterier 
redovisas inte.  
 
Urvalsförfarande 
Se Calasanti & Bowen, (2006).  
 
Urval/studiegrupp  
• 9 män som vårdar sin partner. Ålder 65-83 

år (medel 72 år) 
• Alla relationer hade varat länge, från 28-

58 år. 
• En hustru hade en måttlig 

funktionsnedsättning. Övriga åtta hade en 
allvarlig funktionsnedsättning. 
• Inget bortfall redovisas 

 
 
Datainsamlingsmetod 
• Semi-strukturerade intervjuer (90-180 

min, medel 120 min) 
• Observationer i tre olika stödgrupper, ca 

90 minuter, användes som komplement till 
intervjuerna. Fältanteckningar gjordes 
efteråt. 

  
Analysmetod 
Innehållsanalys 
 

Styrkor 
• Tydligt urvalsförfarande 
• Undersökningsgruppen är 

tydligt beskriven. 
• Datainsamlingsmetoden är 

tydligt beskriven. 
• Analys av data utfördes i 

grupp, utöver författarna var 
två andra personer med vid 
dataanalysen. 
• Ett varierat urvalsförfarande 

gav en bred variation av 
deltagare. 

 
Svagheter 
• Otydligt formulerat syfte. 
• Vilka inklusions- och 

exklusionskriterier som 
används redovisas inte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Männen beskrev omsorgen som 
en naturlig del i vardagen 
 
De upplevde ett ökat ansvar i 
hemmet och såg det som en 
utmaning 
 
Männen beskrev förluster av 
olika slag, de kände att de 
förlorat sällskapet till sin 
partner och förlust av kärlek 
 
Frustration till följd av 
kommunikationssvårigheter och 
oföljsamhet beskrevs.  
 
Männen talade om olika etiska 
dilemman t ex. användning av 
tvång för att kunna utföra olika 
omvårdnadsåtgärder 
 
Männen rapporterade stress som 
en följd av situatonen och den 
ökade ansvarsrollen i hemmet.  
 
Männen hanterade de 
vardagliga och svårare 
situationerna genom att separera 
omvårdnaden från sina känslor.  
 
En del av männen vände sig till 
stödgrupper 
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Syftet med den här studien 
var att beskriva och förstå 
vilka omvårdnadsaktiviteter 
partners genomför som en 
del av de vardagliga 
rutinerna i deras hem när de 
vårdar sin partner med 
demens, och hur dessa 
aktiviteter utförs.  
 
Verbalt och icke-verbalt 
samspel mellan den 
funktionsnedsatta och den 
stöttande familjemedlemmen 
undersöktes också.  
 
 

Kvalitativ metod 
Explorativ design 
 
Population:  
Inklusionskriterierna var att: den friska 
partner har det primära och fullständiga 
vårdansvaret och stöttande rollen för sin 
partner med demenssjukdom. Paret får ingen 
assistans från hemsjukvården.  
 
Urvalsförfarande 
Bekvämlighetsurval. Deltagarna 
rekryterades från en geriatrisk klinik där den 
ena partnern hade blivit utredd för 
Alzheimers sjukdom eller annan form av 
demens 
 
Urval/stuidegrupp 
• 8 stycken deltagande par, en partner har en 

diagnostiserad Alzheimers sjukdom eller 
annan demenssjukdom.  
• Vårdgivarnas ålder var 69-81 år (medel 74 

år) 
• Vårdtagarnas ålder var 71-85 år (medel 75 

år). 
• Äktenskapen hade varat mellan 43-50 år.  
 
Datainsamlingsmetod 
• Observationer i hemmen. 
• Ostrukturerade intervjuer och 

konversationer med paret. 
 
Analysmetod 
Grounded Theory 

Styrkor 
• Studien redovisas på ett 

överskådligt sätt och det är 
lätt att följa 
forskningsprocessen.  
• Resultatet svarar på studiens 

syfte 
• Urvalsförfarande och den 

slutgiltiga studiegruppen 
beskrivs tydligt.  
• Urvalet var strategiskt för att 

få ett brett spektrum i studien, 
deltagarna var i olika stadier i 
sin sjukdom vilket avgjorde 
hur vårdgivarna hanterade de 
dagliga aktiviteterna.   
• Forskarna reflekterar och 

diskuterar om deras närvaro i 
hemmen kan ha påverkat 
situationen. 
 

Svagheter 
• Observationstiden var kort 

och stäckte sig endast över en 
förmiddag och en 
eftermiddag, det kan ha gett 
ett smalt resultat.  

De anhöriga fick ta ansvar för 
både sysslor i hemmet och 
omvårdnaden för sin närstående 
 
För att se till säkerheten hos sin 
närstående krävdes konstant 
övervakning samt att säkerställa 
miljön 
 
För männen var matlagning en 
helt ny uppgift vilket var en 
utmaning för dem 
 
Att föra en normal konversation 
var inte möjligt.  
 
De anhöriga försökte stärka 
självförtroendet hos sin 
närstående. Efter ett långt liv 
tillsammans var de medvetna 
om partnerns behov och 
intressen och valde aktiviteter 
utifrån det 
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Syftet med den här studien var 
tvåfaldigt: 
 
Att dokumentera och utforska 
erfarenheter av omvårdnad utifrån 
äldre kvinnors perspektiv som 
vårdar sina män diagnostiserade 
med Alzheimers sjukdom i 
hemmet 
 
Att få en klarare och djupare 
förståelse av vad det innebär att 
vara en äldre kvinnlig vårdgivare 
till en person med Alzheimers 
sjukdom 
 

Kvalitativ metod 
Beskrivande design 
 
Population 
Inklusionskriterierna var: 
• Ålder 60 år eller äldre 
• Erfarenhet av att vårda sin partner med 

Alzheimers sjukdom i hemmet, under 
minst 3 års tid. 
• Männen har Alzheimers sjukdom eller 

relaterad demens.  
• Vårdtagaren behöver assistans med minst 

två aktiviteter i det dagliga livet (ADL) 
• Deltagarna pratar flytande engelska. 
 
Urvalsförfarande 
Bekvämlighetsurval. Deltagarna hämtades 
från ett dagcenter, hemsjukvården och en 
stödgrupp 
 
Urval/studiegrupp 
• 14 vårdgivande fruar. 60-82 år  
• Äktenskap i 25-56 år (medel 46,47 år) 
• Inget bortfall  
 
Datainsamlingsmetod 
• Halvstrukturerade intervjuer á 45-90 min. 
 
Analysmetod 
Fenomenologisk analysmetod 
 

Styrkor 
• Citat från intervjuer 
• Inget bortfall 
• Tydlig och utförlig 

beskrivning av metod 
• Urvalet är trovärdigt och 

tydligt beskrivet, 
informationsrika informanter 
• Dataanalysen är tydligt 

beskriven 
• Deltagarna fick verifiera 

resultaten 
• Forskaren har tagit råd från 

experter inom ämnet vad 
gäller både innehåll och 
metod. 
 

Svagheter 
• Då alla deltagare får någon 

form av stöd kan resultatet 
påverkats av det 

Kvinnorna kämpade med att 
förstå sig på sjukdomen. De 
sökte svar genom att bland 
annat vända sig till 
stödgrupper, att gå på 
seminarier och konferenser för 
att få mer kunskap och 
information.  
 
Kvinnorna uttryckte olika 
förluster  
 
Kvinnorna ser sig själva som 
starka och beslutsamma trots 
de utmaningar som följer med 
sjukdomen.  
 
De accepterade verkligheten 
av Alzheimers sjukdom och 
var bestämda att göra det bästa 
av situationen. De ansåg att de 
själva kunde ge bäst omsorg åt 
sina närstående 
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Syftet med den här studien 
var att undersöka processen 
av att bli och att vara 
vårdgivare utifrån fruars 
som vårdar sina män med 
demens perspektiv. 

Kvalitativ metod 
Explorativ design 
 
Population 
Inklusionskriterier för att delta i studien var 
att männen hade en måttlig till avancerad 
demens 
 
Urvalsförfarande 
Bekvämlighetsurval. Vårdpersonal från ett 
dagcenter, en stödgrupp och vårdkliniker gav 
ut brev om studien. De som var intresserade 
fick delta 
 
Urval/studiegrupp 
• 20 fruar 
• 19 stycken bodde med sina män vid 

intervju 1 (vid studiens sammanställning 
hade 4 män flyttat till vårdboende) 
• 1 kvinna var änka 
• 57-84 år (medel 76,3 år) 
• Medellängd på äktenskap 45 år 
• Samtliga hade minst en 

grundskoleutbildning 
 
Datainsamlingsmetod 
Djupintervjuer i hemmet 
 
Analysmetod 
Grounded Theory 

 
 

Styrkor 
• Forskaren beskriver tydligt 

metoder som användes i 
undersökningen och refererar 
till dess teoretiska förankring 
• Urvalet är stort och 

informanterna är 
informationsrika 
• Dataanalysen är teoretiskt 

förankrad 
• Forskaren refererar till citat 

från intervjuerna i resultatet 
• Forskarens tankegång kan 

följas på ett tydligt sätt i 
analysen 

 
Svagheter 
• Då alla deltagare får någon 

form av stöd kan resultatet 
påverkats av det  

 

Kvinnorna såg förändringar i 
männens beteenden när de 
jämförde dem med tidigare 
kunskaper om sina män. 
 
Fruarna anpassade sig till den 
förändrade situationen och 
förnekade mannens beteenden, 
det tog lång tid att förstå att 
något var fel (innan diagnos) 
 
Slutligen förstod fruarna att 
förändringen hos männens 
beteende hade en orsak. För att 
få bekräftelse på sin misstanke 
besöktes läkare. 
 
Efter diagnos började fruarna ta 
på sig mannens roll och ansvar. 
Så småningom blev de även 
ansvariga för mannen 
omvårdnad. 
 
Fruarna skapade nya identiteter 
både för sig själva och makarna 
för att anpassa sig till den 
förändrade situationen 
 
Slutligen fick fruarna organisera 
dagarna så att mannen kunde 
känna sig så trygg och bekväm 
som möjligt, samtidigt som de 
själva försökte må bra. 
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Studiens syfte var att svara på två 
stycken forskningsfrågor:  
 
Hur kan familjemedlemmar 
hjälpa och stötta den dementa att 
delta i aktiviteter? 
 
Vad innebär det här stödjande 
rollen för familjen? 

Kvalitativ metod 
Beskrivande design 
 
Population 
Inklusionskriterierna var:  
• En familjemedlem har en mild till måttlig 

Alzheimers sjukdom. 
• En familjemedlem som är vårdgivare till 

den närstående 
 
Urvalsförfarande 
Bekvämlighetsurval. Deltagarna rekryterades 
från ett geriatriskt forskningscenter och en 
stödgrupp för nydiagnostiserade 
 
Urval 
• 8 deltagande par (7 make-maka, 1 mor-

dotter) 
• Inget bortfall 
 
 
Datainsamlingsmetod 
• Tre djupintervjuer per deltagare i deras 

hem. 45-100 min/intervju. 
• Intervjuerna gjordes under en period på 2-6 

månader 
• Mätinstrument användes för att beskriva 

grad av funktionsnedsättning hos 
familjemedlemmen med Alzheimers 
sjukdom. 

 
Analysmetod 
Fenomenologisk analysmetod 

Styrkor 
• Forskaren tar upp olika 

metoder som använts för att 
öka resultatets trovärdighet 
• Deltagarna hade varierad 

grad av erfarenhet vilket gav 
ett brett spektrum i resultatet. 
• Under analysens gång lästes 

datan och de nya 
tolkningarna av kollegor som 
var experter inom 
ämnesområdet och metod. 
• Trovärdigheten i resultatet 

styrks med citat från 
intervjuerna. 

 
Svagheter 
• Det beskrivs inte hur många 

deltagare som är hämtade 
från forskningscentret 
respektive stödgruppen 

 

Anhörigvårdgivarna lärade sig 
hur de skulle strukturera upp 
vardagliga aktiviteter 
 
De fick ett ökat ansvar i 
hemmet i och med att de 
sänkte kraven på sin 
familjemedlem. 
 
Det var viktigt för deltagarna 
att stötta den Alzheimersjuka 
och att få henne/honom att 
bevara sin självständighet även 
om det medförde en del oro för 
anhörigvårdaren. 
 
Besvikelse på att den sjuka inte 
klarade av vissa vardagsysslor 
kunde leda till irritation 
gentemot vårdtagaren. 
 
En stor del av vardagen 
innebar att påminna och 
instruera om hur sysslor skulle 
utföras.  
 
En deltagare kände rädsla inför 
att behöva ge upp livet 
tillsammans. 
 
I ett försök att få 
familjemedlemmen delaktig i 
aktiviteter var ofta den 
anhöriga tvungen att vara med 
under tiden. 
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Syftet med den här studien var att 
få en inblick i upplevelser och 
behov hos makar som vårdar sina 
fruar med Alzheimers sjukdom 

Kvalitativ metod 
Beskrivande design 
 
Population 
Det enda inklusionskriteriet är att makarna 
är eller har varit den primära vårdgivaren 
för sina fruar på heltid.  
 
Urvalsförfarande 
Hur urvalet av deltagare har gått till 
beskrivs inte 
 
Urval/studiegrupp 
• 8 makar. Ålder 64-92. 
• Två makar har placerat sina fruar på 

vårdboende tre år tidigare respektive 2 
veckor innan intervjun.  
• Makarna har eller har haft det primära 

vårdgivandet av sin fru 
• Inget bortfall redovisas. 
 
Datainsamlingmetod 
• Intervjuer som varade mellan 45-120 

minuter. 
• Två intervjuer per deltagare 
• Fältnoteringar och loggbok fördes under 

hela forskningsprocessen. 
• Datainsamlingen pågick tills forskaren 

ansåg att mättnad hade uppnåtts.  
 
Analysmetod 
Fenomenologisk analys 

Styrkor 
• Datainsamling och 

dataanalys beskrivs utförligt 
så att det är lätt att förstå och 
följa forskningsprocessen. 
• Citat används för att stärka 

resultatet. 
• Resultatet svarar tydligt på 

studiens syfte.  
 
Svagheter 
• Urvalsförfarandet beskrivs 

inte. 
• Få inklusionskriterier 

redovisas 

Flera män kände en skyldighet 
att ge god omsorg till sin fru. 
Männen kände också en känsla 
av kärlek i omsorgen. Ingen av 
dem kände sig bitteröver 
situationen.  

 
Männen talade om många 
olika förluster relaterade till 
sjukdomen.  
 
Männen uppgav fler faktorer 
som påfrestande, bland annat:  
störande beteende, 
minnesförlust och känslan av 
att vara fastbunden till sin fru 
 
Männen utnyttjade stöd från 
bland annat dagcenter, vänner 
och familj, för att få 
avlastning. 
 
Männen använde olika sätt för 
att hantera situationen. De 
etablerade väl fungerande 
rutiner. De strävade efter att 
fruarna skulle upprätthålla en 
normal funktionsnivå.  
 

 
 



 
 

 
                                        9(9) 
Författare, titel, 
tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Willette-Murphy, K., 
Todero, C. & 
Yeaworth, R. (2006). 
 
Mental health and 
sleep of older wife 
caregivers for spouses 
with Alzheimer's 
disease and related 
disorders. 
 
Issues In Mental 
Health Nursing, 27(8), 
 
Doi: 
10.1080/01612840600
840711 
 
 
USA 
 
 
 
 

 

Det primära syftet med studien 
var att beskriva sömn och 
mentala hälsoeffekter hos äldre 
fruar som vårdar sina makar 
med Alzheimers sjukdom och 
relaterade sjukdomar jämfört 
med ålders-matchade icke-
vårdgivande partners. 
 
Det sekundära syftet var att 
beskriva sambandet mellan 
utvalda variabler (patientens 
beteendeproblem, antal 
omvårdnadstimmar per dag och 
antal år av vårdande) med 
fruarnas bedömning av upplevd 
stress, hennes självupplevda 
sömnstörningar och hennes 
mentala hälsoeffekter 

Kvantitativ metod 
Icke-experimentell design 
 
Population: 
Inklusionskriterierna var: 
• Läskunnighet i engelska 
• Bor ensam med sin partner 
• Den anhöriga hade ensamt vårdansvar för 

sin partner 
• Inga tidigare sömnproblem 
• Kontrollgruppen hade friska partners 
• Kontrollgruppen har ingen tidigare 

behandling för sömnproblematik. 
 
Urvalsförfarande 
Bekvämlighetsurval. Vårdgivarna 
rekryterades från geriatriska 
öppenvårdenheter vid tre olika medicinska 
centrum. Kontrollgruppen rekryterades från 
ett medicinskt centrum, en krigsveteranklubb 
och en kyrka.  
 
Urval/studiegrupp 
• 37 fruar som vårdar sina makar i hemmet. 
• En kontrollgrupp med 37 fruar till friska 

män. Ålder 60 år eller äldre. 
• Inget bortfall 
 
Datainsamlingsmetod 
Mätinstrument som mätte sömn, stress och 
mentala hälsoeffekter 
 
Analysmetod 
Statistisk analys 

Styrkor 
• En tydligt i förväg bestämd 

frågeställning 
• Kontrollgruppen matchar 

vårdgivargruppen  
• Tillförlitliga mätinstrument 

som är reliabilitet- och 
validitetstestade 
• De statistiska metoderna är 

relevanta och resultatet 
redovisas på ett överskådligt 
sätt 
• Inget bortfall 
 
Svagheter 
• Icke-slumpmässigt urval. 

Det kan innebära att 
resultatet inte är 
generaliserbart för 
populationen 
• Liten urvalsgrupp 
 

De anhöriga rapporterade 
signifikant sämre mental hälsa 
än kontrollgruppen (p < 
0,0001).  
 
De anhöriga rapporterade 
högre grad av depression, 
ångest och oro än 
kontrollgruppen (p < 0,0001). 
 
De anhöriga rapporterade lägre 
grad av positiva känslor och 
känslor av samhörighet till sin 
partner än kontrollgruppen (p 
< 0,0001). 
 
De anhörigas totala 
sömntid/natt var  < 85 % 
(72,1-78,6 %) i relation till den 
totala tiden de spenderade i 
sängen.  
 
Kontrollgruppen rapporterade 
en sömneffekt på > 85 % 
(86,7-90,5 %) 
 
Normalvärdet hos äldre 
personer är ≥ 85 %. 
 
De anhöriga använde mer 
receptfria läkemedel mot 
sömnsvårigheter än 
kontrollgruppen (p = 0,08) 
 



 
 

                  


