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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Demenssjukdomar blir överväldigande både för personen med sjukdomen och 
även dennes anhöriga. Att växa in den roll anhöriga får när de vårdar sin närstående är ofta en 
smygande process som påkallas av de förändringar som sjukdomen medför. Livet 
tillsammans med en närstående som drabbats av en demenssjukdom innebär ständiga 
förändringar. För många anhöriga som vårdar en närstående med en demenssjukdom i 
hemmet kommer det till slut en fas där de känner att de inte kan bära ansvaret själva längre då 
behovet av hjälp kan bli mer omfattande och komplicerat, då kan placering inom särskilt 
boende vara aktuellt. Ett fåtal forskare har försökt förstå anhörigas fortsatta roll efter 
placering inom särskilt boende, deras uppfattningar om sin förändrade roll samt 
konsekvenserna för de anhörigas egna hälsa och välbefinnande.  
Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser relaterade till de förändringar det innebär 

när en närstående med demenssjukdom flyttar till särskilt boende. 
Metod: Integrativ litteraturöversikt av 13 vetenskapliga artiklar 
Resultat: Anhörigas upplevelser relaterade till de förändringar det innebär när en närstående 
med demenssjukdom flyttar till särskilt boende handlar om att relationen till sin närstående 
förändras, den vårdande rollen förändras och att anhöriga övergår från tvåsamhet till 
ensamhet. 
Slutsats: Studien gör de anhörigas upplevelser tillgängliga för sjuksköterskor, vilket är av 
stor vikt för att kunna förbättra bemötandet av anhöriga till personer med demenssjukdom 
inom vården. Sjuksköterskan bör ha god kommunikation med anhöriga om deras 
förväntningar samt informera de om eventuella förändringar och därmed stödja anhöriga till  
förbättrat välbefinnande. Sjuksköterskan kan underlätta de upplevelser anhöriga går igenom i 
samband med att deras närstående flyttar till ett särskilt boende genom att den anhöriga tidigt 
delaktiggörs och blir en del av vårdteamet runt den närstående.  
 
Nyckelord: anhörig, demens, förändring, närstående, sjuksköterska, särskilt boende, 
upplevelser. 
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Inledning 

När någon i familjen blir drabbad av en demenssjukdom drabbas inte bara personen i fråga 

utan även anhöriga och vänner (Smith, Van Rooyen & Morton, 2018). Prevalensen för 

sjukdomen innebär att närmare en halv miljon människor i Sverige har en närstående som 

insjuknat i demenssjukdom. Ofta vårdas personen i hemmet av en nära anhörig i snitt i två till 

tre år från att diagnosen har satts tills dess att ett beslut om särskilt boende tas (Graneheim, 

Johansson & Lindgren 2014). 

 

Anhöriga som vårdar en närstående med demenssjukdom i hemmet är i riskzonen för 

överbelastning och kan drabbas av både fysiska och psykiska sjukdomar till följd av den 

vårdande rollen (van Knippenberg, de Vugt, Ponds, Myin-Germeys & Verhey, 2016). Ofta 

beror beslutet om flytt till ett särskilt boende på just att anhöriga inte orkar längre eller på att 

den närståendes hälsa plötsligt blir försämrad (Koplow et al., 2015). Det är inte ovanligt att 

anhöriga upplever mycket ångestkänslor och att de känner sig oförberedda inför att en 

närstående flyttar till särskilt boende. Anhöriga saknar information och stöd inför detta 

(Muller, Lautenschläger, Meyer & Stephan, 2017). Anhörigas besvär kan pågå även långt 

efter att personen med demenssjukdom flyttat till det nya boendet (Koplow et al., 2015). 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförenings (SSF) kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor (2017) är omvårdnad legitimerade sjuksköterskors specifika kompetens. 

Sjuksköterskor ska verka för människors ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå 

hälsa och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet. En förutsättning för god 

omvårdnad är att sjuksköterskan har kompetens att etablera förtroendefulla relationer med 

personen och dennes anhöriga (SSF, 2017). Sjuksköterskor har ett ansvar gentemot anhöriga 

som vårdar en närstående i hemmet såväl som när anhöriga genomgår transitionen från vård i 

hemmet till särskilt boende (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger & Schumaker’s, 2000). Endast ett 

fåtal tidigare studier har syftat till att förstå anhörigas fortsatta roll efter placering inom 

särskilt boende, deras uppfattningar om sin förändrade roll samt konsekvenserna för de 

anhörigas egna hälsa och välbefinnande (Koplow et al., 2015).  
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Bakgrund 

Demenssjukdomar 

Enligt Socialstyrelsen (2018) insjuknar ca 20–25 000 människor varje år i demenssjukdomar 

och totalt beräknas cirka 130-150 000 svenskar ha en demenssjukdom. Demenssjukdomar är 

ett samlingsnamn som representerar flera olika sjukdomar i hjärnan (Jönsson & Eriksson, 

2016). Olika demenssjukdomar kan yttra sig på olika sätt. Personen som drabbas av en 

demenssjukdom kan antingen insjukna plötsligt eller också kan sjukdomen komma 

smygande. Gemensamt är att sjukdomarna inte är botbara och samtliga leder så småningom 

till en tidigare död. Sjukdomarna leder till att hjärnans funktion påverkas och den del av 

hjärnan som påverkas avspeglar den kliniska bilden och symtomen (Basun, 2013). Personen 

kommer med tiden behöva assistans i det vardagliga livet i så pass stor mån att det inte längre 

är möjligt att leva självständigt efterhand som symtomen intensifieras (Chen, Huang, Yeh, 

Huang & Chen, 2015). En demenssjukdom är således en sjukdom som blir överväldigande 

inte endast för personen med sjukdomen utan även för dennes anhöriga (World Health 

Organization (WHO), 2017).  

 

Symtomen kan variera men gemensamt för samtliga är kognitiva försämringar, däribland 

minnesstörningar. Det är inte ovanligt att den sociala kompetensen och den exekutiva 

förmågan (kognitiva processer, t.ex. ta initiativ, planera, organisera) påverkas. Vanliga 

symtom som personer med en demenssjukdom kan drabbas av är apati (frånvaro av 

sinnesrörelse), dyspraxi (svårigheter att koordinera muskelrörelser) visuospatiala svårigheter 

(svårigheter att orientera sig), och/eller afasi (språkliga svårigheter). Många som drabbats av 

en demenssjukdom utvecklar efterhand beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). Det 

handlar vanligtvis om känslomässiga symtom, i vissa fall förekommer även psykossymtom 

(Basun, 2013).  

Att leva med en närstående som drabbats av demenssjukdom 

För att beskriva någon som lever nära en person med sjukdom eller funktionshinder kan olika 

begrepp användas. Vanligen används närstående, anhörig, familj eller familjemedlem 

(Carlsson & Wennman-Larsen, 2009). Det kan alltså innefatta en familjemedlem, partner 

eller vän etc. I den här uppsatsen används begreppet anhörig som enligt Socialstyrelsen (u.å) 

innefattar personer som vårdar eller stödjer närstående med sjukdom eller funktionshinder. 
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Personen som i sin tur tar emot omsorg, vård och/eller stöd benämns som närstående i 

enlighet med Socialstyrelsens beskrivning av begreppet (Socialstyrelsen, u.å). 

Att leva tillsammans 
Livet tillsammans med en närstående som drabbats av en demenssjukdom innebär ständig 

förändring. Många känslor går upp och ner samtidigt som framtiden är oviss. Kärnan i att 

leva tillsammans med en närstående som drabbats av demenssjukdom är att gå från 

samhörighet till ensamhet. Trots den närståendes fysiska närvaro upplever ändå den anhöriga 

en sorts frånvaro vilket i sin tur kan leda till skuldkänslor över att sörja den närstående som 

ännu finns i livet (Meyer, McCullough & Berggren, 2016). 

 

Många anhöriga har beskrivit skedet som livet innan sjukdomen och livet efteråt, och att 

sjukdomen innebar just förändring. Livet innan präglades av frihet i vardagen och planer om 

framtiden. Livet efter kom som en snabb och hastig förändring som påverkade vardagen, 

planerna om framtiden men innebar även att friheten plötsligt blev begränsad (Smith, Van 

Rooyen & G Morton, 2018). I en studie av Meyer, McCullough & Berggren beskrev anhöriga 

att de förändringar demenssjukdomen kan föra med sig kunde handla om förändringar i den 

närståendes beteende, förändringar i vardagen och en förändrad framtid. För de anhöriga som 

bevittnade förändringarna innebar det att känslor såsom irritation, förvirring och sorg 

upplevdes. Till slut kände många att de inte klarade en minut till. Anhöriga beskrev känslan 

som depression, stark separationsångest med en samtida stark vilja att få det till att fungera. 

Anhöriga ansåg också att deras roll så småningom blev av en mer vårdande karaktär (Meyer, 

McCullough & Berggren, 2016). 

Att vårda en närstående 
Särskilt vanligt är det att en anhörig vårdar en närstående när det gäller människor som 

drabbats av demenssjukdom (Carlsson & Wennman-Larsen, 2009). Att växa in den roll 

anhöriga får när de vårdar sin närstående är ofta en smygande process som påkallas av de 

förändringar som sjukdomen medför. Det är inte ovanligt att sjukdomen utvecklas i ett 

smygande långdraget förlopp och därmed blir inte den nya rollen ett medvetet val utan 

plötsligt upptäcker anhöriga att de har fått en ny roll (Grafström, 2013). Plötsligt får de 

anhöriga alltså en ny och krävande roll samtidigt som de upplever en förlust av den 

närstående. Många anhöriga har beskrivit den nya rollen som överväldigande och att rollen 
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har inneburit känslor som sårbarhet och bristande kontroll över sin roll (Smith, Van Rooyen 

& Morton, 2018).  

 

Anhöriga får ofta bistå med olika former av stöd och kan beskrivas som praktisk hjälp, IADL 

respektive praktisk hjälp, ADL. IADL innefattar all praktisk hjälp inklusive 

utomhusaktiviteter såsom exempelvis trädgårdsskötsel, transporter eller assistans och sällskap 

vid utevistelse. ADL innefattar personlig vård, hjälp med av- och på klädsel, hjälp med 

dusch/bad, hjälp till och från sängen/stolen/toaletten, matning och tillsyn. Tillsyn över den 

närstående tar särskilt mycket tid och är särskilt viktig och ansvarsfull när det handlar om en 

person med demenssjukdom (Grafström, 2013). Utöver ovan nämnda exempel räknas även 

alla slags uppgifter som rör vården och skötseln av hemmet, matlagning, inhandling av varor 

med mera. Även känslomässigt stöd, samordning av olika insatser som rör den närståendes 

liv och även i somliga fall sjukvårdande aktiviteter såsom läkemedelsadministrering, 

omläggningar, injektioner eller dylikt räknas in i den praktiska hjälp som anhöriga kan 

komma att bistå med (Grafström, 2013).  

 

Det innebär alltså att den anhöriga som lever tillsammans med och vårdar en närstående med 

demenssjukdom har ett omfattande ansvar som kräver mycket tid och resurser vilket i sin tur 

kan upplevas som belastande i form av att det sociala och privata livet blir lidande. Ansvaret 

kan vara fysiskt tröttande och känslomässigt påfrestande. Vårdandet av en närstående kan 

också innebära att anhöriga känner tillfredsställelse och glädje, eftersom de upplever att de 

kan ge sin närstående den bästa omsorgen. Anhöriga kan känna tillfredsställelse i att kunna se 

sin närstående välvårdad och glad samt att den närstående kan bo kvar hemma längre 

(Kirkevold, 2010a). 

Från hemmet till särskilt boende 

För många anhöriga som vårdar en närstående med en demenssjukdom i hemmet kommer det 

till slut en fas där de känner att de inte kan bära ansvaret själva längre då behovet av hjälp 

kan bli mer omfattande och komplicerat. När den närståendes behov blir allt för omfattande 

behöver omsorgen överlåtas till andra än anhöriga, då kan till exempel särskilt boende vara 

aktuellt. Det är här samarbetsrelationer med sjuksköterskor bland annat påbörjas (Kirkevold, 

2010a). Det är i huvudsak två stora faktorer som leder till att ett beslut om särskilt boende 

fattas. Det är enligt Koplow et al. (2015) ofta relaterat till att den anhörigas förmåga att sköta 

omsorgen har försämrats, eller att den närstående drabbats av en medicinsk oförutsedd 
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händelse som kräver omedelbar hantering. Beslut om placering inom särskilt boende handlar 

inte om ett enskilt beslut som leder till ett avslut eller att den anhöriga väsentligt minskar på 

det stora vårdansvaret. Forskning visar att anhöriga behåller ansvar för sin närstående även 

efter en flytt till ett särskilt boende. Istället för en enda händelse skulle placering inom särskilt 

boende lämpligare kunna ses som en del av den anhörigas pågående resa, en process som 

pågår efterhand som den anhöriga får anpassa sig till nya utmaningar och krav (Koplow et al., 

2015). 

 

Ärendet vid en ansökan om ett särskilt boende handläggs av en biståndshandläggare. 

Biståndshandläggaren gör en bedömning och beslutar om ifall en placering ska erbjudas 

(Grafström, 2013). När den närstående flyttar får anhöriga ytterligare en ny roll (Graneheim, 

Johansson & Lindgren, 2014). I samband med en flytt till ett annat boende förändras den 

anhörigas och den närståendes situation märkbart och ett nytt samarbete påbörjas (Grafström, 

2013). Hur den anhörige och den närstående blir bemötta av sjuksköterskan kan vara 

avgörande för om de känner sig omhändertagna och respekterade eller inte. Mötet kan 

påverka det fortsatta samarbetet mellan den anhöriga, den närstående och sjuksköterskan 

(Kirkevold, 2010a). 

Transitionsteorin 

Transition betyder förändring i livet (Meleis, Sawyer, Im, Messias och Schumacher, 2000). 

Sjuksköterskan behöver i sin yrkesprofession ha förståelse för vad en transition kan innebära 

för att kunna underlätta för personen som upplever transitionen och därmed få en så positiv 

utgång som möjligt. Exempel på transitioner som kan leda till att människor blir sårbara är, 

enligt Meleis, sjukdomsrelaterade upplevelser, genomgångar av livsfaser och utvecklingar 

samt sociala och kulturella transitioner, där att vårda en närstående ingår (Meleis, 2010). 

Transition är centralt i relation till att vara anhörig till en person med demenssjukdom, 

speciellt när personerna lever tillsammans, men också när personen med demenssjukdom 

flyttar till ett särskilt boende. 

 

Transition handlar om passage från en livsfas, ett tillstånd eller status, till en annan. 

Transitionsteorin handlar om hur anpassningen kan se ut och vilka nya attityder, beteenden 

eller ny kunskap som en transition kan resultera i. En transition som väsentligen är positiv 

resulterar i att personen når en period med högre stabilitet i förhållande till tidigare. Det 

handlar om en inre orientering och en ny identifiering av sig själv. Alla former av transitioner 
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karaktäriseras med att de sker fortlöpande och är föränderliga över tiden (Meleis, 2010). 

Bohner (2017) har i sin studie undersökt tillämpligheten av transitionsteorin i 

omvårdnadspraxis och forskning samt utvärderat teorins konceptuella styrkor och svagheter. 

Bohner beskriver vikten av förståelsen för att transition kan innebära en ökad risk för en 

negativ påverkan på hälsan. Sjuksköterskan kan med omvårdnadsåtgärder underlätta 

transitionen och leda upplevelsen mot det positiva (Bohner, 2017). 

  

Det finns ett mönster som kännetecknar hälsosamma transitioner. Betydelsefulla faktorer är 

att känna sig som en del i ett sammanhang, att det finns ett samspel och en ömsesidig 

påverkan med omgivningen samt en upplevd känsla av meningsfullhet (Meleis et al., 2000). 

Effekterna avgörs också av förväntningar, kunskapsnivå, förmåga att planera och 

känslomässigt välbefinnande (Meleis & Schumacher, 1994). Indikatorer för en hälsosam 

transition är subjektivt välmående och att kunna hantera den nya situationen med 

välfungerande relationer (Meleis et al., 2000). 

  

Enligt Meleis (2010) är identifikation av transitioner en central del inom vården som är 

väsentlig för att kunna utveckla vården. Genom en djupare förståelse för transitioner kan 

vårdare gestalta olika befolkningsgruppers upplevelser av transitioner i livet och vården som i 

sin tur leder till fynd av större sammanhang för de faktorer som leder till hälsa respektive 

ohälsa, främja vård samt underlätta transitioner för att uppnå hälsa och helande (Meleis, 

2010) 

Problemformulering 

Sjuksköterskor har ett ansvar gentemot anhöriga som vårdar en närstående i hemmet såväl 

som när anhöriga genomgår transitionen från vård i hemmet till särskilt boende. 

Ansvarsområdet innefattar också att förbereda berörda parter inom familjen inför denna 

förändring (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger och Schumaker’s, 2000). I samband med en flytt 

till ett särskilt boende förändras den anhörigas och den närståendes situation märkbart och ett 

nytt samarbete påbörjas (Grafström, 2013). Väl i det särskilda boendet får anhöriga 

ytterligare en ny roll som innefattar att säkerställa att deras närstående får sina behov 

tillfredsställda och att etablera en bra relation med sjuksköterskan (Graneheim, Johansson & 

Lindgren, 2014). 
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En ökad förståelse för anhörigas upplevelser relaterade till den transition anhöriga genomgår 

när en närstående med demenssjukdom flyttar till ett särskilt boende möjliggör att 

sjuksköterskan kan arbeta för att underlätta transitionen men också för att främja 

förutsättningarna för välbefinnande efter transitionen. 

Syfte 

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser relaterade till de förändringar det innebär när en 

närstående med demenssjukdom flyttar till särskilt boende. 

Metod 

För att besvara syftet användes integrativ litteraturöversikt. Friberg (2017) menar att en 

allmän litteraturöversikt handlar om att förstå på vilka grunder studiers resultat har kommit 

fram och att den syftar till att skapa en översikt över kunskapsläget om ett problem inom 

sjuksköterskans verksamhetsområde. Den integrativa litteraturöversikten innebär att gå steget 

längre än vid den allmänna litteraturöversikten genom att den integrativa litteraturöversikten 

öppnar upp för att syntetisera resultat från de inkluderade studierna till en ny helhet. 

Dessutom görs ingen avgränsning till val av kvalitativa eller kvantitativa studier utan båda 

typerna av datamaterial kan inkluderas (Friberg (kapitel 12), 2017). 

Urval och sökförfarande 

Vetenskapliga artiklar väljs dels ut utefter deras förmåga att kunna besvara syftet. Artiklar 

bedöms även med avseende på formulerade inklusionskriterier. I vissa fall formuleras även 

exklusionskriterier eftersom det kan vara nödvändigt i de fall där det exempelvis vid 

granskning av studien visar sig att artikeln inte lever upp till inklusionskriterierna (Rosén, 

2012). Resultatinnehållet i artiklarna skulle svara på syftet. Den anhöriga skulle vara en 

partner/maka/make. Artiklarna skulle vara skrivna på antingen engelska eller svenska, 

eftersom de språken behärskas av författarna och vid användande av översättningsprogram 

riskerar värdefull information att falla bort. De vetenskapliga artiklarna skulle vara 

originalartiklar och vara peer-reviewed. Österlundh (2017) menar att peer-reviewed innebär 

att sakkunniga i ämnet granskat artiklarna inför publicering och att artiklarna är publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter (Österlundh, 2017). Inga exklusionskriterier formulerades. 
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För att hitta sökord som är anpassade till den databas eller det ämnesområde som avses att 

sökas i kan användande av en ämnesordlista underlätta. Det är också en bra hjälp för att få 

uppslag till synonymer, mer eller mindre specifika och ibland relaterade termer (Österlundh, 

2017). I valet av sökord användes ämnesordlistan Svensk MeSH, där sökningar av termer på 

svenska som var relevanta utifrån syftet genomfördes, d.v.s. demens, makar, upplevelse och 

boende. Utifrån sökresultaten i Svensk MeSH valdes de engelska termer som bedömdes som 

mest relevanta samt synonymer och mer eller mindre specifika termer som kunde vara 

aktuella. På så vis identifierades sökorden dementia, spouses, partner, experience, nursing 

homes och residential facilities. 

 

Det är vanligt förekommande att databaser är indelade efter ämnesområde och inkluderar 

noggrant avvägd litteratur för en viss målgrupp. Databasen CINAHL innehåller information 

inom omvårdnadsvetenskap och webbgränssnittet PubMed innehåller information främst 

inom medicin men också omvårdnadsrelaterade artiklar (Österlundh, 2017). Sökningen av 

vetenskapliga artiklar genomfördes i databasen CINAHL och webbgränssnittet PubMed. 

Boolesk sökteknik innebär att sökord kombineras med hjälp av booleska sökoperatorer såsom 

exempelvis AND (för att koppla ihop söktermer), OR (för att bredda sökningen) och/eller 

NOT (som syftar till att avgränsa sökningen). Att använda NOT innebär en risk för att 

relevanta studier faller bort. NOT avgränsar genom att helt exkludera det sökord som anses 

irrelevant. Studier kan ändå vara av nytta trots att de även innehåller en del som är irrelevant. 

Därför används i första hand AND och OR. Österlundh menar att sökningen vidare kan 

avgränsas i databaser efter exempelvis tid, språk och dokumenttyp (Österlundh, 2017). I 

sökstrategin användes de booleska sökoperatorerna AND och OR. Avgränsningsfunktioner 

vad gäller publikations år, språk och sortering efter “bestmatch” användes för att smalna av 

sökresultatet till en hanterbar mängd samt precisera sökningen (Bilaga 1).  

 

Österlundh menar att titlar är till stor nytta vid ett första urval för att skapa en uppfattning om 

vad som kan sorteras bort samt vad som är intressant att granska mer noggrant. Abstrakten 

ger en kort sammanfattning av dokumentets innehåll, och är ett bra stöd i processen att 

sortera bland sökresultaten (Österlundh, 2017). I arbetet med att söka relevanta artiklar till 

analysen lästes titel och abstrakt i 127 artiklar igenom för en initial bedömning gällande om 

artiklarna besvarade inklusionskriterierna eller inte (Bilaga 1). Därefter lästes 25 artiklars 

fulltext. En av artiklarna fick exkluderas då den inte fanns tillgänglig i fulltext och försök till 

kontakt med författaren misslyckades. Slutligen kvalitetsgranskades 13 artiklar. 
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Kvalitetsgranskning 

Enligt Friberg måste vetenskapliga artiklar som ligger till grund för en analys granskas och 

värderas avseende kvalitet (Friberg (kapitel 6), 2017). Granskningsmallarna som användes 

var reviderade versioner av de som finns presenterade i Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011). Granskningsmallarna bestod av femton respektive fjorton frågor där varje fråga 

kunde besvaras med antingen ja, nej eller vet ej. Varje ja-svar genererade ett poäng. Slutligen 

adderades den totala poängen till en slutsumma som i sin tur omvandlades till en procentsats 

genom att antalet ja-svar dividerades med det totala antalet frågor. Granskningspoängen för 

hög kvalitet var 80-100%, 70-79% för medel kvalitet och 60-69% för låg kvalitet (Bilaga 2 & 

3). 13 vetenskapliga artiklar, tio kvalitativa och tre kvantitativa, kvalitetsgranskades. 

Artiklarna granskades gemensamt av författarna för att artiklarna skulle kunna värderas 

likvärdigt. Kvalitetsgranskningen resulterade i fyra artiklar med hög kvalitet och nio artiklar 

med medel kvalitet (Bilaga 4). Samtliga 13 kvalitetsgranskade artiklar har inkluderats i 

studien. 

Analys 

Analysen av de tio kvalitativa artiklarna och de tre kvantitativa artiklarna genomfördes med 

stöd av Fribergs beskrivning (kapitel 12, 2017) av den integrativa litteraturöversiktens 

analysprocess, se Figur 1. Analysprocessen bygger på fyra steg som benämns som 

datareduktion, skapa översikt, göra jämförelser samt dra slutsatser och verifiera. 



 

14 
 

 

Figur 1. Fribergs figur 12.1 visar faserna i arbetsgången i en litteraturöversikt (Friberg, 2017 kap 12) 

 

Friberg (2017 kap 12) beskriver datareduktion som att studierna ska läsas på nytt, flera 

gånger, efter kvalitetsgranskningen för att uppnå förståelse för helheten. Sedan sammanfattas 

varje studie i en eller ett par sidor text som stöd för analysarbetet. Det kan ses som en form av 

validering, som är till för att säkerställa att det väsentliga i studien uppfattats och 

dokumenterats (Friberg, 2017 kapitel 12). I den här studiens första steg i analysen, 

datareduktion, lästes de inkluderade artiklarna igenom noggrant i sin helhet upprepade 

gånger för att uppnå förståelse för helheten i texten. Under datareduktionen sorterades 

irrelevant material bort, d.v.s. sådant i artiklarnas resultat som inte svarade till syftet. Det 

relevanta materialet som svarade på syftet plockades ut och fördes in i, ett för varje artikel, 

enskilt dokument. 

 



 

15 
 

I steg två som Friberg (2017 kapitel 12) benämner som skapa översikt skapas översiktstabell 

där aspekter som syfte, metod, resultat m.m. förs in i tabellen. Det som tas med avgörs i 

relation till problemområdet och forskningsfrågorna. Tabellen skapar en överskådlighet som 

grund för den fortsatta analysen (Friberg, 2017 kapitel 12). I arbetet med att skapa översikt i 

den här studien dokumenterades studierna i en översiktstabell utifrån författare, titel, tidskrift, 

land, årtal, syfte, metod, resultat och kvalitet. Artiklarna fick också en kodsiffra, 1-13 efter 

kronologisk ordning, för att under hela analysens gång kunna härleda tillbaka data till den 

studie datan ursprungligen presenterades i. Översiktstabellen skapades som grund för den 

fortsatta analysen (Bilaga 4). 

 

Fribergs (2017 kapitel 12) beskrivning av analysprocessens tredje steg att göra jämförelser är 

att det handlar om att identifiera likheter och skillnader i exempelvis teoretiska 

utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt, syften och analysgenomförande. Därefter 

sorteras innehållet som handlar om samma sak under lämpliga rubriker, på så sätt skapas 

områden, som kan benämnas som antingen områden, teman eller kategorier (Friberg, 2017 

kapitel 12). Ett tema kan beskrivas som en essens som bär mening och kategorier kan förstås 

som en samling data som liknar varandra som sorterats in på samma plats. Detta arrangemang 

möjliggör för forskaren att identifiera och beskriva kategorins karaktär (Morse, 2008 

refererad i Friberg, 2017 kapitel 12). Under respektive rubrik refereras de studier som hör 

hemma under rubriken. Det kan liknas vid en pendling mellan helhet och delar till en ny 

helhet (Friberg, 2017 kapitel 12). I den här studien vad gäller att göra jämförelser jämfördes 

de inkluderade artiklarna för att presentera de likheter och skillnader som fanns i artiklarna. 

Till att börja med ordnades artiklarna efter metodval. Därefter jämfördes artiklarna avseende 

land, syfte, kontext, urval och genomförande. Resultaten i artiklarna jämfördes genom att 

varje textavsnitt med innehåll som påminde om varandra markerades med färger, fördes 

samman och bildade sammanlagt 20 rubriker. Utifrån rubrikernas innebörd bildades åtta 

kategorier som i sin tur bildade tre teman (Bilaga 5). 

 

Friberg (2017 kapitel 12) beskriver att det är nödvändigt i den integrativa litteraturöversikten 

att dra slutsatser och verifiera. I detta fjärde steg är fokus mot att identifiera underliggande 

mönster i datan. I stora drag handlar det om att göra en omfattande skildring av ämnet i fråga, 

vilket innebär att författarna gör egna tolkningar av datan. Det handlar också om att vara 

observant på att tolkningarna är hållbara och att en röd tråd finns i texten som formuleras 

(Friberg, 2017 kapitel 12). I den här studien tolkades slutligen datan från de olika studierna i 
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ett försök att identifiera underliggande mönster och utifrån dessa dra slutsatser och verifiera. 

På så vis växte studiens resultat fram. 

 

Vid datareduktionen som var det inledande steget i analysen delades de vetenskapliga 

artiklarna mellan författarna och datareduktionen utfördes enskilt (JS arbetade med sju 

artiklar och MD arbetade med sex artiklar). Vad gäller övriga steg i analysen, d.v.s. att skapa 

översikt, göra jämförelser och dra slutsatser och verifiera, utfördes dessa gemensamt av båda 

författarna. För att skapa transparens i analysarbetet skapades en tabell som visar de 

utformade kategorierna och rubrikerna samt vilka studier vars resultat innehöll textavsnitt till 

respektive rubriker (Bilaga 5). Dessutom utformades en presentation med exempel på 

textavsnitt, tankegångar och färgkoder från analysförfarandet (Bilaga 6). 

Etiska överväganden 

Birkler (2012) lyfter att vetenskaplig ohederlighet omfattar fabricering av data, selektiv 

återgivning eller förtigande av oönskade resultat, frisering av undersökningsresultat, 

medvetet vilseledande användning av statistiska metoder, medveten vinklad tolkning av 

resultat och förvrängning av slutsatser, plagiering, medvetet förvrängd återgivning av andras 

resultat, oberättigat hävdande av författarskap eller ändring av författarordning samt ansökan 

som innehåller osanna uppgifter. Birkler menar vidare att etiska perspektiv som bör beaktas 

inom forskningsetik är vetenskapens nyttovärde, d.v.s. beaktning angående i vilken 

omfattning det är fruktbart att bedriva forskningen samt faktorer som talar för- respektive 

emot att forskningen bedrivs. Birkler skriver att etiska perspektiv handlar om ramar och 

villkor för det enskilda projektet. Frågor som kan vara bra att ställa sig är exempelvis om det 

finns ekonomiska intressen som kan påverka ett resultat och vem det är som ska ha tillgång 

till resultatet. Utöver detta bör också interna forskningsetiska perspektiv beaktas, såsom att 

det inte är okej att förvränga resultat (Birkler, 2012 kapitel 8). 

 

För den här studien riktade sig de etiska övervägandena till ansvar och de skyldigheter 

gentemot författarna av de inkluderade artiklarna samt hur de i sin tur resonerat kring etik vid 

utförandet av deras studier. Författarna i den här studien hävdar inget författarskap av andras 

arbete. Inget material från de inkluderade artiklarna har förvrängts och samtlig relevant 

innehåll redovisas. Tillvägagångssättet redovisades noggrant i metodbeskrivningen och 

diskuteras i metoddiskussionen, vilket ger en ökad transparens för studiens genomförande. 
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Noggranna avvägningar gjordes i samband med kvalitetsgranskningen och den artikel som 

bedömdes som undermålig vad gäller etiska överväganden tog författarna ställning till 

specifikt och valde att inkludera den även om det inte tydligt framgick att det fanns etiskt 

tillstånd. I artikeln framgick dock att deltagarna deltagit frivilligt och att de när som helst 

under studiens gång kunde avbryta sin medverkan. Detta tyder på att författarna till studien 

tagit hänsyn till principen om autonomi.  

 

Principen om att göra gott innebär att forskningen ska vara till potentiell nytta för 

omvårdnaden av de deltagare forskningen avser (Mårtensson & Fridlund, 2017). Nytta 

innebär att forskning ska bidra med ny kunskap för att främja och återställa hälsa, förebygga 

sjukdom och lindra lidande. Den här studien kan bidra med ny kunskap om anhörigas 

upplevelser och därmed kan kunskap för att förebygga sjukdom och lindra lidande vinnas ur 

studien. Genomförandet av en litteraturstudie kan betraktas som oetiskt i den aspekten att 

deltagarna enbart gett sitt samtycke och aktivt deltagit i de ursprungliga artiklarna. Detta kan 

i sig alltså betraktas som en risk för att människorna som deltagit i de ursprungliga studierna 

upplever emotionella reaktioner eller kränkningar. Risken för att deltagarna utsätts för skada 

eller obehag minimeras genom att ingen känslig data redovisades i studien och därmed 

bedöms användandet av tidigare studier vara etiskt försvarbart.  

Resultat 

Anhörigas upplevelser relaterade till de förändringar det innebär när en närstående med 

demenssjukdom flyttar till särskilt boende handlar om att relationen till sin närstående 

förändras, den vårdande rollen förändras och att de anhöriga övergår från tvåsamhet till 

ensamhet. 
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Figur 2. Visar syftet, teman och tillhörande kategorier.  

 

Många av de inkluderade artiklarna var från europeiska länder, framförallt norra Europa. I 

samtliga tio kvalitativa artiklar använder sig artikelförfattarna av intervjuer för att samla in 

data. En studie kombinerade intervjuer med observationer (Førsund & Ytrehus, 2018) och en 

med dagböcker (Hennings, Froggatt & Payne, 2013). Könsfördelningen framgick inte i 

samtliga artiklar men av vad som kan utläsas är fördelningen mellan män och kvinnor relativt 

jämn. Samtliga artiklar inkluderade både män och kvinnor. Antal kvinnor som deltagit i 

artiklarna var något större än antalet män.   

 

Två av de tre kvantitativa artiklarna var longitudinella studier. Den longitudinella studien 

som använde sig av enkäter hade en uppföljning av deltagarna och jämförde deras svar i 

samband med tillfälle för flytten och efter två år. Den andra longitudinella studien handlade 

om att jämföra anhörigas hälsa och välbefinnande när de vårdade sin närstående i hemmet 

med deras hälsa och välbefinnande efter att den närstående flyttat till ett särskilt boende.  
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Det skilde sig åt när i tiden efter flytten som studierna ägt rum. Tidsspannet var som tidigast 

inom ett halvår efter flytten och som senast sju år efter flytten. Det vanligaste i artiklarna är 

att personen med demenssjukdom hade flyttat till ett särskilt boende minst ett år innan studien 

ägde rum. Vad gäller hur författarna till ursprungs studierna värvat deltagare tycks det som 

att Førsund, Kiik, Skovdahl och Ytrehus, (2016) och Førsund och Ytrehus (2018) har använt 

sig av samma grupp av deltagare. Dessutom använde Eloniemi-Sulkava et al. (2002) sig av 

samma grupp av deltagare som deltagit i en annan liknande studie.  

 

Lieberman och Fisher (2001) genomförde sin kvantitativa studie förhållandevis tidigt, ca sex 

månader efter att flytten ägt rum och deras resultat visade på att anhöriga till personer med 

demenssjukdoms hälsa och välbefinnande försämras oavsett om personen med 

demenssjukdom bor i hemmet eller på ett särskilt boende och utifrån detta förbättrades inte 

hälsan och välbefinnandet efter flytten, utan var endast fortsatt försämrade. En annan studie 

av Kraijo et al. (2015) syftade till att undersöka upplevelser av flytten till det särskilda 

boendet och deras studie ägde rum vid en senare tid efter flytten, femton till tjugosex 

månader efteråt. I den studien framkom att de anhörigas upplevelser av hälsa och 

välbefinnande pendlade mellan olika känslor med tidens gång (Kraijo et al., 2015). Detta 

tyder på att upplevelser av hälsa och välbefinnande i samband med att deras närstående med 

demenssjukdom flyttar till ett särskilt boende inte är något som är bestående och endast 

beroende utav själva flytten utan tros därmed kunna bero på ytterligare andra anledningar. 

Tidsaspekten verkar kunna påverka hur de anhöriga upplever situationen. Nära in på flytten 

ses inga förbättringar i de anhörigas egna mående medan längre fram i tiden upplevs både 

förbättringar och försämringar.  

 

De kvantitativa artiklarna tar upp anhörigas hälsa och välbefinnande och i studierna har 

författarna använt sig av data från sjukhus och särskilda boenden. Dessa studier syftar i större 

grad till att utvärdera objektiva effekter på deltagarnas övergripande hälsa och välbefinnande 

efter att den närstående har flyttat till ett särskilt boende (Ask et al., 2014; Kraijo et al., 2015; 

Lieberman & Fisher, 2001). Detta bedöms kunna förklara de aspekter i att studierna visar på 

huruvida hälsa och välbefinnande förändras eller inte efter flytten. I de kvalitativa studierna 

har deltagarna snarare själva fått berätta om sina erfarenheter och upplevelser. Därmed 

identifierades även olika subjektiva beståndsdelar vad gäller hälsa och välbefinnande. 
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Förändrad relation till den närstående 

Anhörigas upplevelser av att relationen till sin närstående på det särskilda boendet förändras 

innefattar ett förändrat partnerskap, att bli besökare och en förändrad framtid.  

 

Upplevelser av ett förändrat partnerskap färgades av känslor av fortsatt hängivenhet trots att 

de var separerade från varandra (Johansson, Ruzin, Graneheim & Lindgren, 2014; Mullin, 

Simpson & Froggatt, 2013; Roelofs, Luijkx & Embregts, 2019). Somliga anhöriga upplevde 

att känslorna för den närstående varierade, många ansåg inte den närstående längre vara deras 

älskare medan andra menade på att kärleken mellan dem inte hade förändrats eller tvärtom 

bara vuxit sig starkare (Førsund et al., 2015; Hennings et al., 2013; Mullin et al., 2013; 

Roelofs et al., 2019). De anhöriga ansträngde sig för att fortsätta upprätthålla partnerskapet 

(Førsund et al., 2015; Førsund et al., 2016; Førsund & Ytrehus, 2018; Mullin et al., 2013; 

Roelofs et al., 2019). Mycket av svårigheterna för att kunna utöva kärlek och intimitet med 

sin närstående på boendet bottnade i att det var svårt för paren att kunna vara avskilda, det 

särskilda boendet beskrevs som en obekväm plats att utöva kärlek och intimitet med sin 

närstående på (Førsund & Ytrehus, 2018; Roelofs et al., 2019).  

 

Att bli besökare till sin närstående på det särskilda boendet innefattade för många anhöriga 

en känsla av att det var deras plikt att besöka sin närstående och att besöken innebar svåra 

avsked. Besöken påminde de anhöriga om den svåra situationen som rådde. Anhöriga 

upplevde att avskeden efter ett besök var särskilt svåra (Mullin et al., 2013; Førsund et al., 

2016; Roelofs et al., 2019). Avskeden resulterade i skuldkänslor gentemot den närstående och 

att de anhöriga kände sig ensamma. Skuldkänslor upplevdes också avseende utförandet av 

besöken. Vissa anhöriga besökte personerna med demenssjukdom eftersom skuldkänslor 

uppkom i de fall då besöken uteblev. Andra anhöriga besökte sin närstående på det särskilda 

boendet för att lätta på de skuldkänslor de kände över att personen med demenssjukdom 

tvingats flytta till det särskilda boendet (Mullin et al., 2013; Førsund et al., 2016). De 

anhöriga kunde också uppleva att besöken var svåra att genomföra eftersom boendets miljö 

påminde dem om sjukdomens progression och den hopplöshet som rådde över deras egen 

situation (Hennings et al., 2013; Førsund et al., 2016);  

 

Anhöriga upplevde att framtiden förändrades då de på många sätt förlorade sin närstående 

när flytten ägt rum och sjukdomen fortskred. Detta bidrog till att de framtidsplaner som 
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utformats tillsammans gick förlorade. De kunde inte längre uppfylla de planer och ideér de 

hade gemensamt och plötsligt hade framtiden förändrats och möjligheten till en gemensam 

framtid var borta. De numer ovissa känslorna gentemot framtiden tycks höra samman med 

avsaknad av hopp för personen med demenssjukdom relaterat till dennes tillstånd och den 

svåra situationen de befinner sig i (Førsund et al., 2015; Mullin et al., 2013; Roelofs et al., 

2019). Hopplösheten som de anhöriga upplevde väckte i sin tur tankar om att det vore bättre 

att personen med demenssjukdom avled än att denne skulle behöva leva ett liv med en 

demenssjukdom på ett särskilt boende. Det skulle också innebära en, vad de anhöriga hade 

uppfattningen om, lättare förlust än att hantera den förlusten de i dåläget gick genom. Vissa 

anhöriga upplevde även att de hade svårt att göra egna planer för framtiden eftersom de var 

ovissa om hur länge de skulle ha sin närstående kvar i livet och att de inte kunde gå vidare 

med sina egna liv förrän den rådande situationen var över (Førsund et al., 2015; Hennings et 

al., 2013; Mullin et al., 2013; Roelofs et al., 2019).  

Den vårdande rollen förändras   

Anhörigas upplevelser av att deras vårdande roll förändrades innefattar olika aspekter och 

utgör två kategorier: ansvaret för vården förflyttas och att övergå från att leva i tvåsamhet till 

att bli en del i vårdteamet.  

 

Vad gäller att ansvaret för vården förflyttas från de anhöriga till personalen på det särskilda 

boendet framträdde främst att de anhöriga upplevde ett behov av att kontrollera vården som 

gavs till deras närstående (Førsund et al., 2016; Hennings et al., 2013; Johansson et al., 2014; 

Mullin et al., 2013). Detta kan förstås som att det hör samman med att de anhöriga upplevde 

bristande tillit till personalen och deras kompetens (Johansson et al., 2014; Mullin et al., 

2013). Anhörigas upplevelser präglades av att de anhöriga hade negativa förväntningar på 

personalen och på vårdens kvalitét, vilket inte sällan var orsakat av bristen på information 

och kommunikation. För att försäkra sig om att deras närstående med demenssjukdom fick 

bästa möjliga vård upplevde anhöriga att de var tvungna att kontrollera vården, och inte 

förrän den närstående tycktes ha anpassat sig till boendet kände de anhöriga att oron och 

behovet av att kontrollera vården minskade (Johansson et al., 2014; Lethin, Hallberg, 

Karlsson & Janlöv, 2016). Förtroende för att den närstående fick vård av bästa möjliga 

kvalitet ökade även när sjuksköterskan var öppen och gav ett bra bemötande gentemot de 

anhöriga och deras närstående. Dessutom stärktes förtroendet för sjuksköterskan när anhöriga 
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tilläts vara involverade i vården och kommunikationen mellan anhöriga och sjuksköterksan  

fungerade väl (Lethin et. al., 2016). 

 

Anhörigas upplevelser av att övergå från att leva i tvåsamhet till att bli del i vårdteamet kring 

sin närstående innefattade blandade uppfattningar om personalens bemötande. I den här 

förändringen upplevde anhöriga att kommunikation mellan dem och personalen, partnerskap 

med personalen samt att få vara delaktig i vården var viktigt (Førsund et al., 2016; Førsund & 

Ytrehus, 2018; Johansson et al., 2014; Lethin et al., 2016; Mullin et al., 2013; Roelofs et al., 

2019). En underlättande aspekt i den här processen enligt de anhöriga var att få vara delaktig 

och att bli erkänd som en partner i vårdteamet. Med god och regelbunden kontakt till 

sjuksköterskan på det särskilda boendet möjliggjorde det att anhöriga kunde fortsätta känna 

sig anknutna till sin närstående (Johansson et al., 2014). Med sämre fungerande 

kommunikation upplevde anhöriga sig bli avskärmade från den närståendes liv (Lethin et. al., 

2016). En annan aspekt som påverkade de anhöriga var att de upplevde att informationen de 

fick inte var specifik för deras situation, vilket väckte känslor som att de inte blev tagna på 

allvar i just deras situation (Johansson et al., 2014).  

Att övergå från tvåsamhet till ensamhet  

Temat att övergå från tvåsamhet till ensamhet delas in i tre kategorier: tid åt sig själva och 

andra, ensamhet och hälsa och välbefinnande.  

 

Anhöriga vars närstående med demenssjukdom flyttade till särskilt boende upplevde att 

flytten innebar att de fick mer tid åt sig själva och andra. Anhöriga upplevde hoppfullhet 

efter flytten kring framtiden avseende möjligheter att ägna sig åt sociala aktiviteter och sina 

egna behov (Førsund et al., 2015; Førsund et al., 2016; Førsund & Ytrehus, 2018; Mullin et 

al., 2013). Sociala kontakter och stöd från utomstående upplevdes vara en god hjälp för 

anhöriga att anpassa sig till den rådande situationen (Eloniemi-Sulkava et al., 2002; Hennings 

et al., 2013; Johansson et al., 2014; Mullin et al., 2013). 

 

Trots att sociala kontakter upplevdes vara viktiga och tillföra något positivt till de anhöriga 

upplevde anhöriga också svårigheter med att upprätthålla relationerna (Hennings et al., 2013; 

Johannessen et al., 2017; Roelofs et al., 2019). Den tydligast framträdande upplevelsen som 

de flesta beskrev efter att deras närstående flyttat till särskilt boende var just ensamhet 

(Eloniemi-Sulkava et al., 2002; Førsund et al., 2015; Hennings et al., 2013; Johannessen, 
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Helvik, Engedal & Thorsen, 2017; Lethin et al., 2016; Mullin et al., 2013; Roelofs et al., 

2019). En del av de anhöriga upplevde avundsjuka i relation till att vänner planerade 

framtiden med sina respektive, något som inte längre kändes aktuellt för de anhöriga vars 

närstående med demenssjukdom flyttat till särskilt boende (Roelofs et al., 2019). Andra 

svårigheter anhöriga upplevde kunde vara att de inte ville lägga över någon börda på vänner 

och familj och därför undvek att prata om situationen. Detta upplevdes dock snarare leda till 

att vänner avlägsnade sig (Hennings et al., 2013).  

 

Anhörigas upplevelser tyder på att deras hälsa och välbefinnande överlag försämrades efter 

att en närstående med demenssjukdom flyttat till ett särskilt boende (Ask et al., 2014; 

Eloniemi-Sulkava et al., 2002; Førsund et al., 2015; Hennings et al., 2013; Johannessen et al., 

2017; Johansson et al., 2014; Kraijo et al., 2015; Lethin et al., 2016; Lieberman & Fisher, 

2001; Mullin et al., 2013; Roelofs et al., 2019). De upplevelser som identifierades i samband 

med förändrad hälsa och välbefinnande innefattar sorg, saknad, hälsoproblem, oro men också 

en känsla av lättnad. Lättnaden som upplevdes av de anhöriga var relaterad till den minskade 

bördan av att vårda personer med demenssjukdom i hemmet samt att anhöriga kände att de 

kunde fokusera mer på sina egna behov (Eloniemi-Sulkava et al., 2002; Johannessen et al., 

2017; Kraijo, de Leeuw & Schrijvers, 2015; Lethin et al., 2016).  

Metoddiskussion 

En litteraturöversikts kvalitet bedöms vanligen efter dess trovärdighet (Henricson, 2017). 

Trovärdighet kan ses som ett paraplybegrepp som innefattar trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet. Trovärdighet i sig handlar om att författarna tydliggör 

för läsaren att kunskapen som skapats är rimlig och att resultatet är giltigt (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Polit och Beck (2008) beskriver att trovärdighet innebär att studiens resultat 

tydligt svarar på syftet och att kunskapen är relevant.  

 

För att påvisa pålitlighet kan författarnas förförståelse och tidigare erfarenheters påverkan på 

datainsamling och analysförfarandet diskuteras. Dessutom kan tillvägagångssättet beskrivas. 

Bekräftelsebarheten för en studie ökar om analysprocessen tydligt beskrivs och 

ställningstaganden noggrant verifieras under hela forskningsprocessen. Författarna bör vara 

så neutrala som möjligt och inte påverka data, det underlättas genom att andra personer 

granskar utskrifter, analys och resultatbeskrivning. Överförbarhet handlar om i vilken grad 
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resultatet kan överföras till andra grupper, kontexter eller situationer (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Ett tydligt beskrivet resultat samt säkrad trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet 

innebär att resultatens överförbarhet kan bedömas (Lincoln & Guba, 1985 refererad i 

Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Design 

Polit och Beck (2008) menar att integrerade studier möjliggör starkare resultat än vid 

användandet av enbart kvalitativa eller kvantitativa studier. Exempelvis innefattar 

användandet av enbart kvalitativa resultat ofta att författaren fattar subjektiva beslut om vad i 

studierna som bedöms viktigt eller passande. Genom integrerade studier ges författare en 

bredare bild och chanserna till att finna sanna resultat ökar (Polit & Beck, 2008). Henricson 

(2017) skriver däremot att det inte går att komma ifrån att de valda artiklarnas kvalitet 

påverkar pålitligheten i en studies resultat. Hon menar vidare att det därför är av betydelse att 

författare reflekterar över hur de valda artiklarnas design och mätinstrument kan påverka 

resultatet (Henricson, 2017). Den integrativa litteraturöversikten valdes eftersom  det ansågs 

som en styrka att kunna använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få fram en 

bredare bild av anhörigas upplevelser. I studien användes vetenskapliga artiklar med olika 

designer och mätinstrument, vilket försvårade möjligheten att dra slutsatser som stämmer 

överens med deltagarnas faktiska upplevelser. Aspekter som hur frågor ställts i 

intervjustudier och hur deltagarna uppfattat respektive studie kan påverka den data som 

samlats in till den integrativa litteraturöversikten. Detta kan ses som en begränsning vad 

gäller den integrativa litteraturöversiktens möjlighet att finna sanna resultat som besvarar 

syftet i studien. För att stärka resultatets trovärdighet presenterades likheter och skillnader i 

de valda artiklarna utifrån årtal, land, syfte, metod, resultat och kvalitet i studiens resultatdel.  

Urval och sökförfarande 

Lincoln och Guba (1985 refererad i Henricson, 2017) menar att en tydlig redovisning av 

urvalsprocessen och datainsamling stärker en studies överförbarhet. I studien redovisades 

därmed sökförfarandet noggrant för att hjälpa läsaren att följa valet av de vetenskapliga 

artiklarna. I den genomförda litteratursökningen hittades vetenskapliga artiklar som 

inkluderat även andra anhöriga än makar. Dessa artiklar inkluderades trots allt i studien, då i 

form av att datan i artiklarna reducerades och den data som berörde övriga anhöriga 

exkluderades. Den data som besvarade studiens inklusionskriterier användes. För att undvika 
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vetenskapliga artiklar som inkluderade övriga anhöriga kunde den booleska sökoperatorn 

NOT använts, men viktiga resultat hade då riskerat att falla bort.  

 

Användande av ett flertal databaser ökar chanserna att finna relevanta artiklar och därmed 

kan en studies trovärdighet stärkas. Detta genom att sensitiviteten i sökningen ökar. Olika 

sökningar som genererar samma artiklar visar också på en hög sensitivitet (Henricson, 2017). 

I studien användes två olika databaser. Vid olika sökkombinationer i de olika databaserna 

hittades samma artiklar vid fler tillfällen vilket visar på hög sensitivitet och därmed stark 

trovärdighet (Bilaga 1). Studiens trovärdighet kunde stärkts ytterligare ifall fler än två 

databaser hade använts. Alternativt kunde manuella sökningar använts för att komplettera 

sökningarna.  

 

För att öka trovärdigheten i en litteraturbaserad studie ska den litteratur som bearbetas vara 

vetenskapligt producerade texter av originalproduktion (Wallengren & Henricson, 2012).  

Val av inklusions- och exklusionskriterier är också betydelsefulla för en studies kvalitet. Att 

enbart välja artiklar som är peer-reviewed stärker trovärdigheten då studierna är bedömda 

som vetenskapliga (Henricson, 2017). I studien användes inklusionskriterier såsom att 

artiklarna skulle vara originalartiklar samt skulle vara peer-reviewed för att öka studiens 

trovärdighet.  

 

Antalet kvinnor som deltagit i de valda artiklarna var något större än antalet män, trots allt 

ansågs studierna kunna vara representativa för båda könen. De valda artiklarna kom främst 

från norra Europa. Det finns ingen statistik i europeiska länder över hur många äldre från 

andra kulturer som lider av demenssjukdomar. I traditionella samhällen anses 

demenssjukdomar vara ett resultat av normalt åldrande, inte en sjukdom. Följden av detta är 

ofta att anhöriga inte uppsöker vård relaterat till de problem med kognitiva förändringar och 

beteendeförändringar demenssjukdomar kan föra med sig (Kirkevold, 2010b). Samma 

resultat skulle därmed inte nödvändigtvis gälla i hela världen. För att läsaren ska kunna 

bedöma överförbarheten i den här studien inkluderades tabeller som visar på 

tillvägagångssättet vid sökningarna av litteratur och hur de hittades samt en översiktstabell 

över de valda artiklarna där information om artiklarna redovisas. Kontexten av 

ursprungsartiklarna presenterades i både resultatdelen samt i översiktstabellen (Bilaga 4).  
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Kvalitetsgranskning 

Wallengren & Henricson (2012) menar att en studies trovärdighet stärks genom att författare 

gemensamt genomför litteratursökningen och kvalitetsgranskningsfasen. Om 

kvalitetsbedömningen utförs på likartat sätt stärks trovärdigheten. Författarna i studien 

litteratursökte och kvalitetsgranskade de valda artiklarna gemensamt för att uppnå en 

samstämmighet gällande bedömningen av de valda artiklarnas kvalité. Det kan ses som en 

begränsning att ingen av författarna tidigare hade genomfört några kvalitetsgranskningar.    

Dataanalys 

En tydligt beskriven analysprocess ökar en studies bekräftelsebarhet (Wallengren & 

Henricson, 2012). Pålitligheten avseende litteraturöversikter innebär att reflektera över 

författarnas förförståelse, genom att skriva ner tidigare erfarenheter och förväntningar samt 

reflektera och diskutera kring förförståelsen i förväg minimeras påverkan på resultatet 

(Henricson, 2017). I studien beskrevs analysprocessen noggrant för att öka studiens 

bekräftelsebarhet. Dessutom visades exempel från analysen på tillvägagångssättet vad gäller 

textavsnitt, rubriker och kategorier (Bilaga 5 & 6). Därmed skapas transparens och studiens 

bekräftelsebarhet och trovärdighet stärks. Författarnas reflektioner och diskussioner om 

förförståelsen innebär att påverkan på resultatet minskade. Pålitligheten för den utförda 

analysen kunde stärkts ytterligare genom att författarnas erfarenheter och förväntningar 

kunde ha redogjorts för i metodavsnittet.   

Etiskt förhållningssätt 

Mårtensson & Fridlund (2017) lyfter att vid ett litteraturbaserat examensarbete är det viktigt 

att endast inkludera artiklar som har tillstånd från etisk kommitté eller påvisar att de gjort 

noggranna etiska överväganden för att säkerställa en artikels etiska kvalitet.  

Polit och Beck (2008) skriver att deltagare som är med i ursprungsstudier har rätt att förvänta 

sig att deras givna data är strikt konfidentiellt och att känslig data inte blir publicerat. 

Författare har strikt ansvar att se till att undvika, förebygga och minimera risker för 

deltagarna (Polit & Beck, 2008). Styrkan i det etiska förhållningssättet i den här studien är att 

författarna själva har reflekterat över de valda artiklarnas etiska ställningstaganden och 

lämplighet. Även om en artikel inte var godkänd av en etisk kommitté så påvisar författarna 

till studien att de gjort noggranna etiska överväganden. Författarna såg till att förebygga och 

minimera risken för att deltagarna utsattes för skada eller obehag genom att vara noggranna 

med att inte röja känslig information. För att stärka det etiska förhållningssättet ytterligare 
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kunde det läggas till ett inklusionskriterium avseende att artiklarna skulle varit godkända av 

en etisk kommitté.  

Resultatdiskussion 

Syftet i den här integrativa litteraturöversikten var att beskriva anhörigas upplevelser 

relaterade till de förändringar det innebär när en närstående med demenssjukdom flyttar till 

särskilt boende. Resultatet visar att de upplevelser relaterade till de förändringar som sker hos 

den anhöriga vars närstående med demenssjukdom flyttar till särskilt boende tillsammans 

utgör tre teman. Centrala fynd i resultatet anses vara anhörigas upplevelser av att övergå från 

tvåsamhet till att bli en del av vårdteamet och att övergå från tvåsamhet till ensamhet. Dessa 

centrala fynd diskuteras nedan.  

Att gå från tvåsamhet till att bli en del av vårdteamet 

En tidigare studie visade att i samband med att en närstående flyttar till ett annat boende 

förändrades både den närstående och den anhörigas situation. Väl i det särskilda boendet fick 

anhöriga en ny roll som innefattade att säkerställa att den närstående fick sina behov 

tillgodosedda. Den nya rollen innefattade också att etablera en god relation med 

sjuksköterskan (Graneheim, Johansson & Lindgren, 2014). Den här studiens resultat visar att 

anhöriga ofta upplever att kommunikationen med personalen och den information de 

anhöriga får från personalen är bristfällig. Detta leder till att de känner ett behov av att 

kontrollera den vård som ges. Anhörigas bristande tillit och förtroende gentemot den vård 

som ges resulterar i att de ofta besöker det särskilda boendet för att kontrollera huruvida den 

närståendes behov blir tillgodosedda och hur den närstående mår.  

 

De anhöriga önskar ofta ett fortsatt inflytande över vården och samarbete med sjuksköterskan 

för att vara fortsatt involverade. Enligt SSF ingår samverkan i team i den legitimerade 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning och innebär att olika kompetenser tas till vara på och 

nyttjas för ett gemensamt lärande och beslutsfattande för att uppnå god och säker hälso-och 

sjukvård. Samverkan i team främjar även kontinuitet och skapar dialog samt synergier som 

också främjar det gemensamma lärandet och beslutsfattandet (SSF, 2017). Runt en person 

med demenssjukdom är ingen teammedlem viktigare än någon annan. Anhöriga måste 

därmed betraktas som en viktig del i teamet. Personen med demenssjukdom kan uppleva 

svårigheter som innebär att denne inte alltid kan ge feedback på vårdinsatser. Därför krävs ett 
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helt teams samlade kompetens och att bekräfta varandras insatser inom teamet (Skog, 2013). 

Resultatet i den här litteraturöversikten visar att anhöriga inte helt självklart känner sig som 

en del i vårdteamet utan att de snarare känner sig avskärmade från vården. Anhöriga upplever 

att kommunikation, partnerskap och delaktighet är väldigt viktigt i samband med den här 

typen av förändring.  

 

Berlin (2013) beskriver att teamarbete som är välfungerande har två grunder, varav det första 

handlar om att kunna erbjuda hjälp åt andra och det andra handlar istället om att kunna ta 

emot hjälp från andra. Det är inte alltid självklart att bara för att en hjälp erbjuds så tas den 

också emot (Berlin, 2013). Det är därmed viktigt att samtliga parter i teamet, inklusive den 

anhöriga, arbetar jämställt och kan ge samt ta emot information, hjälp och stöd av varandra 

(Kirkevold, 2010a). Den här studiens resultat visar att upplevelserna som förändringen 

medför underlättas av att få vara delaktig och att bli erkänd som en del av vårdteamet. Detta 

kräver god och regelbunden kontakt och kommunikation mellan sjuksköterskan och de 

anhöriga samt att de anhöriga får regelbunden information om den vård som ges och den 

närståendes mående. När de anhöriga tolkar sin närstående som välmående relaterat till den 

vård och det bemötande som givits på det särskilda boendet resulterar det i positiva 

upplevelser av personalen och vården. Kirkevold (2010a) beskriver hur omvårdnaden kan 

utvecklas och utformas i ett bra och nära samarbete med alla involverade. Att visa respekt för 

personen med demenssjukdom och dennes anhöriga, att vara lyhörd för personen med 

demenssjukdom och dennes anhörigas behov och upplevelser av situationen beskrivs som 

viktiga för att åstadkomma detta. Det krävs en öppenhet och tydlighet vad gäller 

kommunikation och den anhörigas kunskaper om den närstående bör erkännas. Först då kan 

ett gott samarbete skapas och alla berördas rollen, arbetsuppgifter och ansvar kan klarläggas 

(Kirkevold, 2010a).  

 

I en studie av Gaugler et al. (2004) beskrevs det som underlättande för de anhörigas 

upplevelser av flytten till det särskilda boendet att anhöriga fick delta i vården redan från 

början på ett meningsfullt och betydande sätt. Studien visade att det var viktigt för relationen 

mellan sjuksköterskan och de anhöriga att en regelbunden kontakt med hela vårdteamet 

upprätthölls. När anhöriga upplevde negativa interaktioner mellan dem och sjuksköterskan 

resulterade det i negativa uppfattningar och bristande tillit till vården. Dessutom försämrades 

deras välbefinnande. När anhörigas ansvar och deltagande i den närståendes vård var osäkert 
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definierat lämnades anhöriga med upplevelser av en tvetydig roll vilket innebar att 

interaktionerna påverkades negativt (Gaugler et al., 2004).  

 

Att övergå från tvåsamhet till ensamhet 

Enligt Meleis et al. (2000) indikerar subjetkivt välmående och att kunna hantera den nya 

situationen med välfungerande relationer på en hälsosam transition. Studiens resultatet visar 

att en tillvaro där den närstående inte längre finns kvar i hemmet påverkar de anhörigas hälsa 

och välbefinnande men även deras relationer. Anhöriga upplever ofta ensamhet efter att den 

närstående med demenssjukdom flyttat till särskilt boende trots att somliga anhöriga 

samtidigt upplevde social tillhörighet.  

 

Meyer, McCullough och Berggren (2016) lyfte i sin studie att redan innan den närstående 

flyttat till ett särskilt boende påbörjades den här typen av förändring. Den närståendes fysiska 

närvaro till trots kunde anhöriga ändå uppleva en sorts frånvaro som ledde till känslor av 

ensamhet. Ensamheten handlade då om bristande intellektuell kommunikation med den 

närstående och en känsla av att ensam behöva hantera praktiska frågor och beslutsfattande. 

Den här studiens resultat visar att separationen som blir när den närstående flyttar till ett 

särskilt boende resulterar i en liknande förändring. Kärnan i den här förändringen handlar om 

att komma hem till ett tomt hem och osäkerheten kring vilken roll de får, både vad gäller sitt 

sociala liv och den vårdande aspekten. 

 

Meleis (2010) skriver att transitioner handlar om passage från en livsfas, ett tillstånd eller 

status, till en annan. Vidare beskrivs att transitioner är föränderliga över tiden då de sker 

fortlöpande. Effekter av en transition kan variera beroende på vilken förväntning, 

kunskapsnivå, förmåga att planera samt känslomässigt välbefinnande den som genomgår 

transitionen har (Meleis & Schumacher, 1994). Detta kan appliceras på vad resultatet visar 

om vad anhöriga upplever när de plötsligt blir ensamma utan sin närstående. De anhöriga 

upplever en passage från en livsfas till en annan, att gå från tvåsamhet till att plötsligt bli 

ensam. Anhöriga får alltså inte glömmas bort utan det bör hållas i åtanke att den anhöriga 

genomgår en transition. Genomgående i resultatet tyder de anhörigas upplevelser på att 

transitionen är föränderlig över tiden. Upplevelserna varierar av olika skäl och resultatet tyder 

på att faktorer såsom exempelvis förväntningar och välbefinnande spelar in på hur 

upplevelserna yttrar sig. Meyer et al. (2016) bekräftar att anhöriga till en person med 
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demenssjukdom genomgår ständiga förändringar. När sjukdomen för med sig olika 

förändringar kan anhöriga uppleva många olika känslor som går upp och ner och att 

framtiden känns oviss (Meyer et al., 2016).  

  

Resultatet i studien visar att anhöriga upplever svårigheter med att upprätthålla sociala 

kontakter och att somliga upplever avundsjuka i samband med att deras egen framtid känns 

oviss. De känner att de inte kan gå vidare med sina egna liv förrän den här svåra situationen 

är över. En studie av Høgsnes, Melin-Johansson, Norbergh och Danielsson (2013) bekräftar 

att anhöriga kände att deras hela liv kontrollerades av demenssjukdomen och att detta ledde 

till isolation och ensamhet. De anhöriga upplevde att det underlättade när sjuksköterskor 

samtalade med dem om känslor som uppkom i samband med flytten, såsom exempelvis skam 

och skuldkänslor. I studien föreslogs det att sjuksköterskor samtalar med anhöriga om känslor 

som kan uppkomma efter flytten till det särskilda boendet. Det beskrevs som viktigt att 

sjuksköterskor som har kontakt med anhöriga har kunskap och förståelse för vikten av att 

stötta och kunna sätta sig in i vad det innebär att vara anhörig till en person med 

demenssjukdom, både före och efter flytt (Høgsnes, et al., 2013). Meleis (2010) förespråkar 

att sjuksköterskor bör förstå vad en transition innebär för personen som genomgår den 

eftersom att transitioner kan yttra sig olika. Förståelsen krävs för att sjuksköterskan med 

omvårdnadsåtgärder ska kunna ge bästa möjliga förutsättningar för att transitionen resulterar i 

positiva effekter. Sjuksköterskan kan alltså vara till hjälp och stötta anhöriga för att kunna 

genomgå transitionen med hälsa och välbefinnande i behåll (Meleis, 2010).  

Slutsatser 

Det är viktigt att sjuksköterskor stöttar anhöriga och utveckla förståelse för vad det innebär 

att genomgå transitionen till att vara anhörig till en person med demenssjukdom som bor på 

ett särskilt boende. Sjuksköterskan kan underlätta de upplevelser anhöriga går igenom i 

samband med den transition som blir när de övergår från att leva i tvåsamhet till att den 

närstående flyttat till ett särskilt boende genom att erkänna den anhöriga osm en resurs som 

ska vara en del av vårdteamet redan från början efter flytten. Det är också underlättande om 

sjuksköterskan har god kommunikation med anhöriga om deras förväntningar samt 

informerar de anhöriga om eventuella förändringar. Sjuksköterskor bör vara respektfulla och 

tillmötesgående kring anhörigas tankar och önskemål. På så vis kan sjuksköterskan etablera 

förtroendefulla relationer med anhöriga samt stödja anhöriga till ett förbättrat välbefinnande. 
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Kliniska implikationer  

Studien gör anhörigas upplevelser tillgängliga för sjuksköterskor vilket är av stor vikt för att 

kunna förbättra bemötandet av anhöriga till personer med demenssjukdom inom vården. 

Resultatet kan implementeras i sjuksköterskans profession och på så vis användas för att 

främja anhörigas välbefinnande i samband med att deras närstående med demenssjukdom 

flyttar till ett särskilt boende. Anhöriga upplever att de inte alltid får fortsatt delaktighet i 

vården av sin närstående med demenssjukdom och att kommunikationen brister. Anhöriga 

upplever också känslor av ensamhet och att deras hälsa och välbefinnande försämras i 

samband med att deras närstående flyttar till ett särskilt boende Det finns därmed ett behov av 

att sjuksköterskor och övrig personal medvetandegörs om de upplevelser anhöriga erfars när 

de här typerna av förändringar äger rum för att med omvårdnadsåtgärder kunna stötta 

anhöriga genom förändringarna. Studiens resultat går att tillämpa inom äldrevården på 

särskilda boenden.  

Förslag till fortsatt forskning 

Studier som beskriver anhöriga till personer med demenssjukdoms upplevelser handlar till 

stor del om att leva tillsammans med personen med demenssjukdom och själva 

beslutsfattandet av att personen behöver flytta till ett särskilt boende. Studierna som handlar 

om anhörigas upplevelser av tiden efter flytten verkar till största delen vara utförda i norra 

Europa och därmed representeras inte anhöriga runt om i världen. Ytterligare forskning 

föreslås bedrivas för att kunna redogöra för hur anhörigas upplevelser förhåller sig i fler 

länder som har andra hälso- och sjukvårdssystem än de som finns i norra Europa.  

Självständighet  

Bakgrunden och metoden i arbetet skrevs gemensamt av de båda författarna. Analysens första 

steg utfördes enskilt, där JS ansvarade för sju artiklar och MD ansvarade för sex artiklar vad 

gäller datareduktion. De övriga tre stegen utfördes gemensamt. Resultatets och diskussionen 

skrevs också gemensamt av de båda författarna.  
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caregivers of 

demented 

patients when 

home 

caregiving 

ends.  Aging & 

Mental health 

 

Kodnummer: 

2 

 

positiva effekter 
på vårdgivarnas 
liv, men även 
motstridiga besvär 
har rapporterats. 
Syftet med denna 
studie var att 
undersöka hur 
vårdgivare av 
dementerade 
patienter upplevde 
att vårdandet i 
hemmet upphörde, 
hur vårdgivarnas 
liv förändrades 
efter denna 
händelse och vilka 
faktorer som 
förutsagde 
känslomässiga 
reaktioner och 
livsförändringar 	

bestod av 64 anhörigvårdare varav 31 

var makar – 21 kvinnor och 10 män. 

Intervjuerna ägde rum 3 år efter att den 

närstående hade flyttat. 

Rekryterades utifrån en tidigare utförd 

studie, därmed var några närstående 

avlidna, denna grupp valde forskarna att 

ta med trots det. 

Intervjuerna fokuserade på 

sociodemografiska data, emotionella 

reaktioner relaterade till avslutandet av 

vården i hemmet samt fastställande av 

förändringar i livet efter vårdgivandet. 

minoritet av makarna upplevde lättnad. 

Negativa förändringar i livet upplevdes vara ensamhet och 

ökade hälsoproblem. 

En minoritet av makarna upplevde förbättrad livskvalitet. 

Ökat socialt liv upplevdes också av några få. Överlag 

svarade dock 18 av makarna att de faktiskt upplevde positiva 

förändringar i livet.  

Førsund, L 

H., Kiik, R., 

Skovdahl, K., 

Ytrehus, S. 

Constructing 

togetherness 

throughout the 

phases of 

Norge 2016 Att utforska och 

beskriva hur 

makar involverar 

sig själva I 

förhållandet med 

deras partner med 

demenssjukdom 

som bor på särskilt 

Intervjustudie med 15 deltagare som 

samtliga var partners till personen med 

demenssjukdom. 15 deltagande 

partners. 8 kvinnor, 7 män (64-90 år). 

Intervjuerna tog plats när den 

närstående bott på det särskilda boendet 

i 8 månader till 7 år. Uppföljande 

intervju 6 veckor efteråt. 

Längtan efter partnern minskade i samband med regelbundna 

besök. Uteblivna besök påverkade deras samvete negativt. 

Besöken blev av relaterat till det dåliga samvetet, att de 

anhöriga känner sig tvungna. Makarna uttryckte att de ofta 

upplevde sorg, sorg och förtvivlan efter besöken eftersom de 

konfronterades med deras partners nedgång och hopplöshet i 

sina egna situationer. Att ta farväl vid besöken var 

utmanande. Upplevde att trots brist på respons kände ändå 

Hög 
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dementia: A 

qualitative 

study 

exploring how 

spuses 

maintain 

relationships 

witg partners 

with dementia 

who live in 

institutional 

care. Journal 

of Clinical 

Nursing 

 

Kodnummer: 

10 

boende 

 

den anhöriga kärlek till sin närstående. En annan anledning 

till besöken var viljan att övervaka den vård som gavs till 

den närstående. De vill ha råd från sjukvårdspersonal om hur 

de kan interagera med sin närstående när de muntliga 

kommunikationen blev utmanande. Varierade dock hur 

mycket interaktion med personal de anhöriga önskade.   

Førsund, L 

H., Kiik, R., 

Skovdahl, K., 

Ytrehus, S. 

The loss of a 

shared 

lifetime: A 

qualitative 

study 

Norge 2015 Att undersöka och 

beskriva 

makar/makors 

upplevelser av att 

förlora 

partnerskap med 

deras 

demensdrabbade 

partner som bor på 

Intervjustudie, 10 makor/makar vars 

partner är drabbad av demenssjukdom. 

Data analyserats genom jämförelser. 

Kvalitativ intervjustudie, grounded 

theory. 10 makar – 64-90 (7 av dem var 

över 80 år). fem män, fem kvinnor. Den 

närstående hade bott på säbo 8 – 48 

månader. Medium – svår demens. 

Kände sig ensamma, särskilt när de var hemma själva. För 

att inte känna ensamhet besökte de partnern ofta för att 

fortsätta kunna uppleva partnerskap. De anhöriga upplever 

en övergripande känsla av förlorad livstid, de kunde inte 

anknyta genom gemensamma minnen eller njuta av en 

gemensam framtid. Erfarenheterna verkar inte konstanta, 

istället vänder de anhöriga mellan olika känslor beroende på 

situation. Den fysiska separationen och frånvaro av den 

närstående skapade en stark känsla av ensamhet. 

Medel 
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exploring 

spouses’ 

experiences of 

losing 

couplehood 

with their 

partner with 

dementia 

living in 

institutional 

care. Journal 

of Clinical 

Nursing 

 

Kodnummer: 

7 

särskilt boende. Erfarenheten av partnerskapet varierade bland makar även 

om de alla uttryckte att de var gifta. Vissa makar kände att de 

inte såg sin partner som sin älskare men däremot uttryckte 

andra makar sina känslor som att de var fortsatt tillgivna. 

Trots erfarenheten av att förlora sin partner upplevde dem 

fortfarande att dem var kära och hade kärleksfulla känslor för 

sin partner. En make uttryckte sina känslor starkare. En 

anhörig i studien sa att hon har pausat sitt liv i väntan på att 

framtiden skulle börja och när det var över skulle framtiden 

bli en ny start.  

Førsund, L 

H., Ytrehus, 

S. 

Finding a 

place to 

connect: A 

qualitative 

study 

exploring the 

influences of 

Norge 2018 Syfte: Att utforska 

hur fysiska och 

sociala miljöer 

påverkar makars 

möjligheter att 

bibehålla 

relationer vid 

besökande av en 

partner med 

demenssjukdom 

Metod: intervju- och observationsstudie 

av 15 deltagare vars makar bodde på 

särskilt boende. 8 kvinnor och 7 män 

(64-90 år – medelålder 79 år.) 

Närstående hade bott på säbo 8 månader 

till 7 år.  

Tillgång till enskilt rum var viktigt för att möjliggöra privata 

interaktioner och anknytningar. Makar upplevde att det var 

ett problem att rummet fortsatte vara ett offentligt ställe. När 

rummet blev mer obekant upplevdes rummet svårt att 

använda för privata interaktioner. Makarna upplevde annars 

personalen på ett positivt sätt. De var omtänksamma, trevliga 

och milda. Att personal gör gester som gör att de känner sig 

välkomna var viktigt och innebar att makarna fortsatt kände 

tillhörighet till sin närstående.  

Hög 
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the physical 

and social 

environments 

on spouses’ 

opportunities 

to maintain 

relationships 

when visiting 

a partner with 

dementia 

living in long-

term care.  

Dementia 

 

Kodnummer: 

12 

som bor på särskilt 

boende.  

Hennings, J., 

Froggatt, K., 

Payne, S. 

Spouse 

caregivers of 

people with 

advanced 

dementia in 

nursing 

homes: a 

England 2013 Att undersöka 

upplevelser av att 

vara anhörig till 

personer med 

avancerad demens 

som bor på särskilt 

boende 

Longitudinell narrativ studie. Intervjuer 

och dagböcker. Palliativ vård. 10 makar. 

7 kvinnor 3 män. Svår demens. Tre 

intervjutillfällen spridda över 6 

månader. 

om vilka upplevelser de hade som 

anhöriga och vilken roll de hade till 

deras demenssjuka partner som bodde 

på särskilt boende 

De anhöriga kämpar för att definiera sin roll. Många 

upplevde oro kring om den närstående hade det bra på 

boendet. En hade mycket skuldkänslor för att den närstående 

bor på boendet. Oönskan till att besöka, med en samtida 

önskan till att besöka. 

Anhöriga upplevde att de började förlora vänner.  

Missförstånd ledde till att vänner tappade tålamod och de 

anhöriga isolerades socialt.  

 

Upplevde att de levde i två världar. Särkilda boendets värld / 

Medel 
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longitudinal 

narrative 

study.  

Palliative 

Medicine 

 

Kodnummer: 

4 

 Den sociala världen. Rollerna i de båda världarna kändes 

tvetydiga. I boendets värld upplevdes deras roll och position 

gentemot boendet som minimal och mödosam.   

Johansson, 

A., Ruzin H 

O., 

Graneheim U 

H., Lindgren 

B-M.  

Remaining 

connected 

despite 

separation - 

former family 

caregivers 

experiences of 

aspects that 

facilitate and 

hinder the 

process of 

Sverige 2014 Att belysa 

anhörigas 

erfarenheter av 

aspekter som 

underlättar och 

hindrar processen 

att avstå från vård 

av en närstående 

med demens till 

ett särskilt boende 

Kvalitativ deskriptiv studie baserad på 

berättelser och intervjuer, kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativ, beskrivande 

intervjustudie. Placeringen ägde rum till 

största delen 3 månader före 

intervjuerna och max ett år innan 

intervjuerna. De makarna som 

intervjuades var 6 män, 1 kvinna – 56-

83 år gamla. 

Anhöriga strävar efter att förbli tillsammans med sin älskade 

även om de inte längre bodde ihop. Negativa förväntningar 

på den professionella demensvården gjorde separationen 

svårare, eftersom förtroende för vården saknades. De 

upplevde oro kring att läkare och annan vårdpersonal skulle 

ha undermålig kompetens och tvivlade därmed på 

vårdkvaliten. Upplevde ofta skyldighet att övervaka vården, 

gjorde stora insatser för att försäkra sig om att vården var 

tillräcklig, ex genom täta besök.  

När de ansåg att kvaliten på vården var hög minskade deras 

oro. Ett sätt att känna sig sammanlänkad till den närstående 

var regelbunden och god kontakt med personal och 

sjuksköterskor och att de kände att de fick stöttning av 

vårdpersonalen. Bättre samverkan och öppenhet i samarbetet 

ledde till att anhöriga vågade uttrycka tankar, frågor och 

önskemål 

 

Hög 
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relinquishing 

the care of a 

person with 

dementia to a 

nursing home.  

Aging & 

Mental Health 

 

Kodnummer: 

5 

 

De anhöriga upplevde att det sociala nätverket runt dem 

hjälpte dem efter flytten. De kunde uppleva att oron 

underlättades om den delades med resterande familj. Vänner 

som stöttade dem i att gå ut och göra saker underlättade 

oron. Anhöriggrupp kunde också hjälpa med oron.     

Johannessen, 

A., Helvik, A 

S., Engedal 

K., Thorsen 

K. 

Experiences 

and needs of 

spouses of 

persons with 

young-on set 

frontotemporal 

lobe dementia 

during the 

progression of 

Norge 2017 Att undersöka 

makars behov och 

upplevelser av 

assistans i det 

dagliga livet till 

den närstående 

med 

frontotemporal 

demens.  

Omformulerad och modifierad 

grounded theory. Kvalitativa intervjuer 

med 16 (9 kvinnor & 7 män) deltagare i 

åldrarna 51–69 år. Framgår ej hur länge 

de närstående bott på boendet, men en 

deltagare nämner att den närstående bott 

på boende i ett par år.  

För många av makarna var det en lättnad när processen av 

själva flytten till ett särskilt boende var över och de kunde 

koncentrera sig till sina egna behov. Dock upplevde några av 

dem att deras vänner inte nödvändigtvis återvände igen när 

den personen med demenssjukdom flyttade till boendet. 

Somliga upplevde ensamhet i samband med att personen 

flyttade till boendet.  

Medel 
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the disease.  

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

 

Kodnummer: 

11 

Kraijo, H., de 

Leeuw R., 

Schrijvers G. 

How spouses 

evaluate 

nursing home 

placement of 

their demented 

partner: a 

study about 

the end 

persevarence 

time.  

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences. 

 

Nederländerna 

2015 

Studien handlade 

om beslutet makar 

får ta åt sin 

närstående med 

demenssjukdom 

om placering på 

särskilt boende. 

Den centrala 

frågan var ifall 

flytten skedde vid 

rätt tidpunkt enligt 

deras åsikt.  

14 deltagare utvärdera placeringen inom 

särskilt boende genom 

semistrukturerade enkäter. Dessutom 

användes kvantitativa data från två-årig 

uppföljande studie.  6 kvinnor, 8 män 

(70-80 år). Pågick i 18 månader. Den 

närstående hade bott 15-26 månader på 

boendet när intervjuerna ägde rum. 

I perioden efter flytten minskade bördan av att vårda den 

närstående i hemmet, men samtidigt upplevde makarna 

mindre lycka. I efterhand upplevde dem att de hade kunnat ta 

hand om sin partner längre i hemmet än vad de gjorde.  

Medel 
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Kodnummer: 

8 

Lethin, C., 

Hallberg, 

I.R.,  

Karlsson S., 

Janlöv A.  

Family 

caregivers 

experiences of 

formal care 

when caring 

for persons 

with dementia 

through the 

process of the 

disease.  

Scandinavian 

Journal of 

Nursing 

Sciences.  

 

Kodnummer: 

9 

Sverige 2016 Syfte: Var att 

undersöka 

anhörigvårdares 

upplevelser av 

formell vård vid 

vårdandet av en 

person med 

demenssjukdom. 

Kvalitativ. 4 Fokusgruppsintervjuer 

med 23 deltagare (50-88 år, 13 kvinnor, 

10 män) varav 13 st var makar/makor. 

Del av större studie som pågått mellan 

2010-2013. Framgår ej hur länge de bott 

på boendet när intervjuerna ägde rum.   

Det var viktigt att fortsätta vara involverad i den närståendes 

liv. När anställda upplevdes som mottagliga för de anhöriga 

och närstående och dess uttryck för vårdbehov ledde det till 

att förtroende och säkerhet byggdes upp. Tillräcklig 

kommunikation med personalen kändes viktig. Om de 

anhöriga upplevde brist på kommunikation med personal så 

kände dem sig avskärmade från vården och förtroende 

förlorades.  

Medel 

Lieberman M 

A., Fisher, L. 

USA 2001 Att fastställa 
effekterna av 
vårdhemsplacering 

kvantitativ 2 årig lontitudinell studie 
med en baslinje och fyra 
uppföljningsbedömningar. Jämförde 

Hälsa & välbefinnande förbättrades inte över tiden efter 

placering på särskilt boende, fanns inga signifikanta 
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The effekts of 

nursing home 

placement on 

family 

caregivers of 

patients with 

Alzheimer’s 

disease 

The 

Geontologist 

 

Kodnummer: 

1 

för patienter med 
Alzheimers 
sjukdom, jämfört 
med att 
upprätthålla 
placering i 
hemmet, om 
förändringar i 
vårdgivarens hälsa 
och välbefinnande 
över tiden 

anhörigas (89 makar, 184 barn & 136 
svärbarn) hälsa och välbefinnande över 
en två årig lång tid ang huruvida hälsa 
& välbefinnande förändrats. De makar 
(16 män 25 kvinnor) vars närstående 
som hade flyttat till säbo hade bott där 
max ett halvår innan uppföljningen. 

skillnader i hälsa och välbefinnande mellan anhöriga som 

placerade den demensdrabbade på särskilt boende och de 

som behöll de i hemmet.  

Mullin, J. 

Simpson, J., 

Froggatt K.  

Experiences of 

spouses of 

people with 

dementia in 

long-term 

care. 

Dementia 

(London, 

England) 

England 2013 What are the 
experiences of 
spouses/partners 
of individuals with 
dementia in care 
homes? What 
meanings do the 
participants give 
to their 
experiences? 

 

En kvalitativ, semistrukterad 

intervjustudie. Dataanalys genom 

tolkande fenomenologi. 10 

makar/makor ( 6 kvinnor och 4 män, 

54-89 år) intervjuades De närstående 

hade bott på boendet i minst1 upp till 7 

år.  

Stark känsla av hängivenhet. Känslorna gentemot deras 

närstående förändrades inte. Kände plikt att besöka och en 

känsla av att de måste finnas där för den närstående. Svårt att 

vara ensamma på boendet. Bristande tillit till vården. 

Hopplöshet inför framtiden. Hopp om framtiden upplevdes 

när det gällde att tänka på möjligheten till sociala aktiviteter 

och mer tid åt sig själva. Upplevelser varierade mellan 

förtvivlan och hopp.  
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Kodnummer: 

3 

Roelofs, T.S., 

Luijkx K.G., 

Embregts, 

P.J.  

Love, 

intimacy and 

sexuality in 

residential 

dementia care: 

a spousal 

perspective. 

Dementia  

 

Kodnummer: 

13 

Nederländerna 

2019 

Syfte: Att utforska 

erfarenheter och 

behov hos 

makar/makor till 

närstående med 

demens som bor 

på särskilt boende 

i avseende om 

vänskap, kärlek, 

intimitet och 

sexualitet. 

Kvalitativ  intervjustudie med 9 makar - 
både män och kvinnor. De närstående 
hade bott på säbo 9-36 månader.  
Tolkningsfenomenologisk analys 
formade studieutformningen och 
analysen. 
 

Resultat: Makar fortsatte vara lojala. De inte kunde gå vidare 

med sina liv förrän den närstående går bort. Upplevde 

ensamhet och saknad efter flytt. Intimitet var viktigt men 

svårt att upprätthålla. Kärleker försvann för vissa. Boendet 

var ett svårt ställe att upprätthålla partnerskapet på. Anhöriga 

önskade att vårdpersonal skulle prata mer öppet om kärlek 

och intimitet. Somliga upplevde svår avundsjuka om deras 

vänner pratade om planer de hade med sin partner.  

Medel  
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Bilaga 5 - Analystabell 

Tema Förändrad relation till partnern En förändrad vårdande roll Att övergå från tvåsamhet till ensamhet 

Kategori 
Förändrat 

partnerskap 
Att bli besökare 

En förändrad 

framtid 

Ansvaret för 

vården 

förflyttas 

Att övergå från att 

leva i tvåsamhet 

till att bli en del i 

vårdteamet 

Ensamhet 

Mer tid åt 

sig själva 

och andra 

Hälsa och 

välbefinnande 

Rubrik 

H
ängivenhet 

P
endlande 

känslor 

U
pprätthållande 

av partnerskap 

S
våra avsked 

P
likt att besöka 

P
åm

inde om
 den 

svåra situationen 

F
örlorade 

fram
tidsplaner 

H
opplöshet 

B
ehov av att 

kontrollera 

B
ristande tillit 

till personalens 

B
landade 

uppfattningar om
 

personalen

,

partnerskap &
 

delaktiggöras 

ikti
t

E
nsam

het 

S
vårighter att 

upprätthålla 

H
oppfullhet 

S
ociala kontakter 

var viktiga 

L
ättnad 

O
ro 

H
älsoproblem

 

S
org &

 S
aknad 

Lieberman 

& Fisher 

2001 USA 

                  X  

Eloniemi-

Sulkava 

m.fl. 2002 

Finland 

            X   X X  X X 

Mullin 

m.fl. 2013 

England 

X X X X X  X X X X X X X  X X  X   

Hennings 

m.fl. 2013 
 X    X  X X    X X  X  X  X 
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England 

Johansson 

m.fk. 2014 

Sverige 

X        X X X X    X  X   

Ask m.fl. 

2014 

Norge 

                  X  

Försund 

m.fl. 2015 

Norge 

 X X    X X     X  X      

Kraijo 

m.fl. 2015 

Nederlände

rna 

                X   X 

Lethin 

m.fl. 2016 

Sverige 

         X X X X    X X   

Försund 

m.fl. 2016 

Norge 

  X X X X   X  X X   X      

Johannesse

n m.fl. 

2017 

Norge 

            X X X X X    
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Försund 

m.fl. 2018 

Norge 

  X        X X         

Roelofs 

m.fl. 2019 

Nederlände

rna 

X X X X    X   

 

X X X      X 
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Bilaga 6 – Exempel från dataanalys 

Textavsnitt Tankegång/Färgsättning Rubriker Kategorier Tema 

De försökte anpassa sig till den 

nya situationen, de upplevde sorg, 

ilska frustration och hade svårt att 

lämna sin närstående på boendet 

efter ett besök. 

Svårt med flytten, det kändes jobbigt att lämna 

den närstående på boendet efter besök 

 

Grön 

Svåra avsked Att bli besökare Relationen till sin partner på det 

särskilda boendet 

Anhöriga upplevde också att de 

förlorade möjligheten att ha en 

framtid tillsammans med sin 

partner. De kunde inte uppfylla de 

planer och idéer de hade för sin 

gemensamma framtid. Plötsligt 

hade de inte en framtid 

tillsammans, eller ändrades 

framtiden de hade planerat 

tillsammans.  

Förlorade framtiden. Planer och idéer de hade 

kunde inte uppfyllas.   

 

Mörkgrön 

Förlorade framtidsplaner Förändrat partnerskap Relationen till sin partner på det 

särskilda boendet 

Deras tankar var hela tiden hos 

deras närstående, mådde de bra?  

De kunde inte släppa tanken på om den 

närstående mådde bra. Förtroende för att den 

närstående ges rätt vård saknas. 

 

Rosa 

Behov av att kontrollera 

vården 

Förtroende för vården Förändrad vårdande roll 

Makarna upplevde sorg och 

förtvivlan efter besöken eftersom 

de konfronterades med deras 

Sorg och förtvivlan relaterat till insikten om 

partnerns nedgång och påminnelse om 

hopplösheten i deras situationer. 

Påmind om den svåra 

situationen 

Att bli besökare Relationen till sin partner på det 

särskilda boendet 
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partners nedgång och hopplöshet i 

sina egna situationer.  

 

Grön 

Rummet associerades med 

sjukdomen som formade deras 

situation.  

Att vara på den närståendes rum på boendet 

associerades med demenssjukdomen.   

 

Grön 

Påmind om den svåra 

situationen 

Att bli besökare Relationen till sin partner på det 

särskilda boendet 

Många upplevde att de inte kunde 

gå vidare med sina liv förrän den 

närstående går bort.  

De väntar på att fortsätta med sina liv tills den 

här delen av deras liv är över. 

 

Grön 

Hopplöshet Framtidsvyer Relationen till sin partner på det 

särskilda boendet 

Det var en lättnad när processen 

av flytten till särskilt boende var 

över och de kunde koncentrera sig 

på sina egna behov. 

De kände lättnad.                                Mörkgul 

 

Hoppfullhet kring mer tid åt sig själva.     Gul 

 

Lättnad 

 

Hoppfullhet 

Förändrad hälsa och välbefinnande 

 

Mer tid åt sig själv och andra 

Övergå från tvåsamhet till ensamhet 


