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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Antalet fall med demenssjukdom ökar då medelåldern ökar. Sjukdomen har ett 
smygande förlopp och är påfrestande för hela familjen. Ofta blir den demensdrabbade 
tvungen att flytta till ett boende. Syfte: Syftet med studien var att belysa vad som bidrar till 
en god relation mellan anhöriga till och vårdare av demensdrabbade, som bor på boende. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats gjordes. Fjorton artiklar bearbetades med 
hjälp av en manifest innehållsanalys. Resultat: Fyra huvudkategorier framkom i resultatet; 
information, trygghet, samarbete och empati, som visar på hur en god relation kan skapas. 
Slutsats: Om relationen mellan anhöriga och vårdare är god bidrar det till att kunskapen 
anhöriga har om den boende överförs till vårdaren och vården blir mer individualiserad. 
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BAKGRUND  
 
Demens 

 
”Ordet demens härstammar från latinets ”de mens”, dvs. 
 utan själ, och avser ett förvärvat och långvarigt kliniskt 
 tillstånd som oftast förvärras med tiden. Tidigare  
användes benämningen synonymt med sinnessjukdom  
och galenskap” (Statens beredning för medicinsk utvärdering 
[SBU], 2006, sid. 16). 

 
År 2002 uppskattades 37 miljoner människor lida av demens över hela världen (WHO, 
2002). I Sverige insjuknar årligen 15 000 – 20 000 personer i demenssjukdom 
(Internetmedicin, 2006). Av ca 140 000 personer i Sverige med demens har två tredjedelar 
Alzheimers sjukdom. Andra större demenssjukdomar är vaskulär demens, som utgör 10 % 
av alla demensfall och frontallobsdemens vilken utgör 5 % av fallen (SBU, 2006). 
 
Demenssjukdom kan uppträda före 60 års ålder men det är ovanligt. Efter 65 års ålder ökar 
både prevalensen och incidensen med motsvarande en dubblering vart femte år. Det finns 
inga bevis som tyder på att förekomst eller nyinsjuknande ökar över tid, men på grund av 
att antalet äldre blir fler, ökar antalet personer med demenssjukdom över hela världen 
(SBU, 2006). Enligt en rapport utgiven av SBU (2006) har hälften av de demensdrabbade 
flyttat till särskilt boende inom 2,5 till 3 år efter att de fått en demensdiagnos. Ca 50 % av 
de demenssjuka i Sverige bor i särskilda boenden. Samhällets kostnader för demenssjuka 
beräknas till ca 40 miljarder kronor per år i Sverige och förväntas öka med allt fler äldre i 
befolkningen. Kommunerna bär mer än 80 % av kostnaderna. 
 
Demens är en kombination av hjärnskadesymtom, där minnesstörning och andra 
intellektuella symtom förekommer. Det är ofta svårt att skilja ett normalt åldrande från ett 
tidigt demenstillstånd (Internetmedicin, 2006). Demenssyndromets grundläggande defekt 
är nedsatt minnesfunktion. Demens är dock mer än bara glömska. Följande symtom ingår 
också: försämrad tanke-, kommunikations- och orienteringsförmåga och därtill även 
praktisk förmåga, dvs. större svårigheter att upprätthålla inlärda färdigheter eller att utföra 
vardagssysslor. En del personer utvecklar även personlighetsförändringar med bristande 
insikt och dåligt omdöme, hämningslöshet, aggressivitet, känslomässig avtrubbning och 
brist på empati. Dessa symtom och flera neurologiska kännetecken, så kallade primära 
symtom, bestäms direkt av hjärnskadans lokalisering och svårighetsgrad. Andra psykiska 
symtom och tecken som ångest, depression, misstänksamhet, vanföreställningar och 
tvångsmässigt beteende verkar ha mer samband med vårdtagarens reaktioner på brister i 
den egna mentala förmågan (SBU, 2006). Enligt Schreinzer, Ballaban, Brannath, Lang, 
Hilger, Fasching och Fischer (2005) är det patologiska beteendet och de psykiska 
symtomen hos demensdrabbade agitation och aggressiva symtom som verbala utbrott, 
fysiskt våld och hot, men även tecken och symtom utan aggressiv karaktär som paranoia 
och vanföreställningar, hallucinationer, emotionella störningar, ångest och 
dygnsstörningar.  
 
Demenstyper 
Det finns flera typer av demenssjukdomar och de vanligaste är Alzheimers sjukdom, 
Vaskulär demens, Blanddemens, Fronto-temporal demens, även kallad frontallobsdemens, 
(Engelborghs, Maertens, Nagels, Vloeberghs, Mariën, Symons, Ketels, Estercam, Somers 
och De Deyn, 2005) och Lewy-body demens (SBU, 2006). 
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Utredning av demens 
Det finns för närvarande ingen enkel och tillförlitlig undersökning för att påvisa 
demenssjukdom på ett tidigt stadium. Nuvarande former av diagnostiska instrument för 
demenssjukdom är inte heller tillräckligt utvecklade för att kunna användas vid screening 
för sjukdomen (SBU, 2006). I utredningen av demens ingår anamnes, status med ett Mini-
Mental Test (enkelt kognitivt test), och provtagning/undersökning där EKG, blodprover 
och CT-skalle undersöks (Internetmedicin, 2006). Anhöriga kan ge värdefulla 
upplysningar som tillägg till undersökning av vårdtagaren och hörande av vårdtagarens 
egen berättelse. Med standardiserade intervjuskalor för anhörigintervju och enklare 
kognitiva test kan primärvården göra ett första urval av vårdtagare inför eventuell fortsatt 
utredning. Det primära villkoret för diagnosen är bevis för att både minnes- och 
tankeförmåga är nedsatta i en sådan omfattning att det innebär en avsevärd försämring 
jämfört med tidigare kognitiv funktionsnivå (SBU, 2006). 
 
Omvårdnad av demensdrabbade 
Eftersom demens påverkar personens ADL-förmåga (Activities of Daily Life) ökar 
hjälpbehovet. Den drabbade har samma känslor och behov som före sjukdomen, även 
minnen och upplevelser från sitt tidigare liv, men har svårare att uttrycka dessa. 
Vårdtagaren lever i nära kontakt med sin omgivning men det svåraste är upplevelsen av att 
inte känna kontakt med sig själv och sin omgivning. Den av socialdepartementet tillsatta 
”demensgruppen” har utformat en målsättning för hur vården av personer med demens bör 
vara. Vårdare bör bevara dementas funktioner så långt som möjligt, hålla kvar sociala 
kontakter som finns och lindra sjukdomssymtomen. Skapa ett så bra liv som möjligt för 
vårdtagaren och även finnas till för anhöriga (Socialdepartementet, 2003).  
 
Vårdaren bör bemöta vårdtagaren på ett personligt sätt och bevara de funktioner som finns. 
Detta görs genom ett jagstödjande förhållningssätt, vilket innebär att se vilka funktioner 
hos personen som sviktar och hjälpa upp dessa funktioner. Det ger en behandlande effekt, 
vilket är viktigt då det inte finns så stora möjligheter till medicinsk behandling (Cars & 
Zander, 1998).  
 
Anhöriga 
De anhöriga till demensdrabbade utsätts ofta för ett hårt tryck. Oftast får hela familjen 
ändra sitt livsmönster. Anhöriga får ofta samvetskval att de inte har förstått tidigare vad 
som drabbat den sjuke, eftersom sjukdomen ofta har smygande symtom. Många anhöriga 
försöker skydda den sjuke och undanhålla sanningen för omgivningen. Innan anhöriga 
söker hjälp har det ofta gått så långt i den demensdrabbades sjukdomsutveckling, som då 
kräver mycket stöd och hjälp, att den anhörige då befinner sig i en risksituation för 
utmattning och överansträngning. Detta kan leda till att den anhörige blir sjuk 
(Socialdepartementet, 2003). Det är ofta ingen hållbar situation för anhöriga att ta hand om 
en demensdrabbad familjemedlem, det kan då bli aktuellt att förflytta den demensdrabbade 
till ett boende. I samband med detta är det inte ovanligt att anhöriga får skuldkänslor då de 
kan känna att de svikit personen. Anhörigas tillfredsställelse eller missnöje med vården på 
boendet hjälper alternativt hindrar när det gäller att klara av förändringen som flytten av 
den sjuke till boendet innebär. Situationen blir lättare att hantera för de anhöriga om de vet 
att den boende blir väl omhändertagen (Strang, Koop, Dupuis-Blanchard, Nordstrom & 
Thompson, 2006). 
 
Efterhand som personer med demens blir sämre så förändras de anhörigas roll. Så länge 
den demensdrabbade bor hemma har anhöriga huvudansvaret men när den drabbade flyttar 
till ett särskilt boende så får den anhörige en mer passiv roll (Edberg, 2002). Den anhörige 
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känner sig stressad då de inte får vara med i beslutstagandet rörande vården av deras 
anförvant. De vill fortfarande vara delaktiga i vården trots att de inte klarar hela ansvaret 
längre. Många anhöriga vill att allt ska vara som det alltid har varit tidigare. Det är viktigt 
att den anhörige ger en livsberättelse om vårdtagaren som talar om hur det har varit 
tidigare (Edberg, 2002). När vårdtagaren fått plats på gruppboende har anhöriga gett 
uttryck för att de vill ha en särskild kontaktperson som bryr sig speciellt om deras 
anhörige. Anhöriga vill också vara med i planeringen av omvårdnaden och att vårdaren tar 
hänsyn till deras åsikter och önskningar (Socialdepartementet, 2003). 
 
Vid handläggning av misstänkta demenstillstånd är det väsentligt att ha ett 
familjemedicinskt perspektiv. Den kommande sjukdomsutvecklingen skapar inte bara 
medicinska, utan även sociala och omvårdnadsmässiga problem för den drabbade och 
anhöriga (Internetmedicin, 2006). Demenssjukdom i familjen påverkar även de anhörigas 
livssituation. Utbildning i hur en demenssjuk persons beteendeproblem kan hanteras kan 
minska anhörigas oro och depression (SBU, 2006). 
 
Vårdare 
Alla vårdare är sannolikt eniga om att de anhöriga är mycket viktiga för en person som 
drabbats av demenssjukdom. En del av vårdens kvalitetssäkring är samarbetet och 
kommunikationen med anhöriga. Att vårdaren har kännedom om den demensdrabbades 
tidigare liv är också av stor betydelse. Vårdare behöver skapa kontakt med anhöriga så fort 
som möjligt. Att anhöriga känner sig lugnare och tryggare redan från grunden 
predisponerar för ett gott samarbete (Udd, 2001).  
 
För att kunna utveckla demensvården och höja kvaliteten i behandling, omvårdnad och 
omsorg är kunskap en av de viktigaste faktorerna. Handledning till vårdare inom 
demensvård är viktigt. Spetskunskap är en viktig del i demensvården för att kunna ge god 
omvårdnad, behålla, utveckla och sprida kunskap samt tillgodose de demenssjukas och 
deras anhörigas behov (Socialdepartementet, 2003). 
 
Oftast är inte vårdarna mentalt förberedda när de möter anhöriga som är upprörda och arga 
över sitt eget liv och situation. Hur de reagerar vid olika situationer styrs av deras inre och 
tidigare erfarenheter och förväntningar (Carlander, Eriksson-Pourtaheri & Wikander, 
2001). När anhöriga är i den svåra situation som det innebär att vara anhörig till en sjuk 
människa kan det vara svårt att bemöta vårdaren på ett bra sätt och det uppstår lätt misstro 
och konflikter. De anhöriga som vårdaren upplever som besvärliga blir inte mindre 
besvärliga om vårdaren är kort i tonen och går i försvarsposition (Udd, 2001). 
 
Relation 
 

”Vårdandets natur, dvs. att bry sig om, sörja för och att 
 hjälpa, bygger på relationer.” (Nilsson, 2005, p.25). 

 
En relation är detsamma som förhållande, dvs. ett sätt att fungera i ömsesidigt utbyte med 
någon annan part eller mellan (flera) olika parter (Nationalencyklopedin, 2007).  
I en relation förväntar sig båda parter att den ska fortsätta åtminstone under en viss tid 
framåt (Jeffmar, 1987). Enligt Nilsson (2007) byggs en relation upp av normer och 
förväntningar och stabiliteten i våra relationer bygger på kulturella definitioner av vad som 
upplevs vara normalt och vad som går an. Förutom sådana generella förväntningar eller 
regler finns det också speciella krav som ställs på de konkreta relationerna vi ingår i, något 
som bidrar till att skapa ett visst beroende (om kraven och behoven uppfylls av den andra) 
som därigenom stärker stabiliteten, trots eventuella förändringar. Det är via relationer vi lär 
oss våra samhälleliga normer och beteendemönster. De flesta av oss har ett stort antal 
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relationer under vår livsstil. Det som skiljer olika relationer åt kan vara vad parterna gör i 
relationen, graden av närhet, kvalitén på relationen och jämlikhet eller ojämlikhet Vi har 
ett stort behov av tillhörighet, av att få vara en del av en större helhet och känna att andra 
ser oss och räknar med oss. Relationer är sociala företeelser, inte fasta och naturbestämda. 
De påverkas av tolkningar och uppfattningar om avsikter och sammanhang. Ingen relation 
passar in på något idealtypiskt mönster, utvecklingen av en relation är aldrig fråga om en 
för alla likartad process utan alla relationer har sitt speciella utseende och sin egen historia. 
Samtidigt rymmer de emellertid vissa gemensamma drag – det gör att relationer är både 
förutsägbara och oförutsägbara på och samma gång (a.a.). Med bra relationer är det troligt 
att vi lever längre, att vi mår bättre såväl fysiskt som psykiskt och att vi känner oss 
lyckligare. Det tycks t.o.m. vara så att hälsa och välbefinnande påverkas mera av våra 
relationer än av t.ex. inkomster, utbildning och framgång i karriären (Jeffmar, 1987). Vår 
uppfattning är att en god relation innehåller; möte, kommunikation, empati och etik. 
 
Mötet 
Grunden till all kontakt, all mänsklig utveckling och tillväxt är mötet mellan människor 
(Carlander et al. 2001). Vid trygga möten kan vi känna glädje och tillfredsställelse. Det 
förutsätts att möten i vården ska vara trygga och goda, men det kan även uppstå otrygga 
möten. Vid otrygga möten kan det finnas känsla av osäkerhet, olust och otillfredsställelse. 
Enligt Carlander et al. (2001) hänger ofta otryggheten ihop med okunskap, brister i 
organisationens former, lite eller ingen erfarenhet och dålig eller ingen handledning. Vid 
otrygga möten är det viktigt att vi försöker förstå orsakerna bakom, för att nästa gång det 
händer försöka hitta andra lösningar på orsakerna som gjorde mötet otryggt (Carlander et 
al. 2001). För att skapa trygga möten är det viktigt enligt Carlander et al. (2001) att 
motparten blir sedd och känner att han eller hon får uppmärksamhet. När de anhöriga 
känner sig sedda av vårdaren och delaktiga i vården blir deras oro och känsla av 
hjälplöshet mindre och de får stärkt självkänsla (Udd, 2001).  
 
Kommunikation  
För att få ömsesidighet i upplevelse och mening vänder vi oss till varandra i en 
kommunikation. Kommunikation är ett utbyte av kunskap. När vi kommunicerar förmedlar 
vi också uppfattningar om roller och relationer (Thornqvist, 2001). Det viktiga är att vi blir 
bekräftade av någon. En ganska stor del av kommunikationen går därför åt till att etablera 
och säkerställa relationer så att vi kan få denna bekräftelse (Nilsson, 2007). 
Kommunikation är både verbala och icke verbala budskap. I situationer där människor 
möts ansikte mot ansikte utväxlas flera och olikartade utryck samtidigt. I en 
envägskommunikation kan vi inte påverka varandra t ex när vi lyssnar på radio och TV. 
Tvåvägskommunikation finns i alla direkta möten, där är vi omväxlande mottagare och 
sändare (Thornqvist, 2001). Kommunikation främjar en bra relation mellan vårdare och 
anhöriga (Bergh, 2002). 
 
Empati  
Empati är att kunna sätta sig in i och förstå en annan människas känslor och fysiska 
situation. Det finns förväntningar i mötet mellan den professionella hjälparen och den 
hjälpsökande, förväntningar som är riktade mot båda hållen, mot sig själv och den andra. 
Med professionell hållning menas att i sin yrkesutövning visa respekt, intresse, värme 
medmänsklighet, empati och ett personligt bemötande mot den hjälpsökande och inte låta 
sig styras av de egna behoven. I den professionella hållningen är kravet på självkännedom 
grundläggande (Holm, 2001). 
 
Etik 
Viktigt är att reflektera över sitt eget och andras handlingssätt för att skapa god etik i 
vardagen. Etiken försöker ge oss riktlinjer som hjälper oss att förklara, förstå och studera 
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vad som är rätt (Carlander et al. 2001). Etiska frågor är ofta aktuella då demenssjukdom 
påverkar nästan alla aspekter av livet. Värderingar och normer, t ex synen på människan 
eller vilka handlingar som är lämpliga, är viktiga och berör både diagnostik, behandling 
och vård. Frågorna och svaren är sällan enkla och okomplicerade utan kräver ofta en aktiv 
etisk reflektion med utgångspunkt både i kunskaper och värderingar (SBU, 2006). 
 
Lagar och författningar 
I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står det att om informationen inte kan lämnas till 
vårdtagaren skall den istället lämnas till anhöriga till vårdtagaren, informationen får enligt 
sekretesslagen (1980:100) dock inte lämnas till vårdtagaren eller någon anhörig om det 
finns hinder för detta. Enligt SOSFS 1992:17 kan akuta situationer som gör att den 
demensdrabbade utsätts för fara för liv eller hälsa förebyggas genom en god kvalité, bra 
innehåll i verksamheten och goda rutiner. Vad som ingår i goda rutiner kan t ex vara att 
informera anhöriga om vilka regler och rutiner som gäller på boendet och komma överens 
med anhöriga i vilka situationer de vill bli kontaktade. I SOSFS 1993:17 står att det är 
viktigt att alla vårdare i vården ser människan i ett helhetsperspektiv och inte enbart 
inriktar sina insatser på sjukdomstillståndet. Detta innebär att vårdtagaren och i 
förekommande fall de anhöriga ges möjlighet till samverkan med vårdgivarna samt till att 
ta tillvara de egna resurserna (Raadu, 2006). 
 
Teoretisk referensram 
Denna studie stödjer sig på Joyce Travelbees (1999) interaktionsteori. Enligt Travelbee 
skapar interaktionen mellan människor betydelsefull erfarenhet hos både vårdaren och den 
hon vårdar. Erfarenheten av dessa möten bidrar till att vårdtagaren och dennes familj kan 
få sina behov tillvaratagna. Vårdaren bör gå runt bland de besökande, visa sig uppmärksam 
på vad som händer och vara tillgänglig om de anhöriga vill prata. En idealisk vårdare borde 
alltid tillvarata behoven hos den hon vårdar i första hand och aldrig sina egna. Men även 
vårdaren är en unik individ som inte fungerar i sin yrkesroll om hon inte får några 
känslomässiga behov tillvaratagna under sin arbetstid.  
 
Vårdaren och vårdtagaren eller anhöriga möts inte bara i den roll de just då befinner sig i 
utan också som unika individer. Båda parter bidrar till att bygga upp relationen men det är 
vårdaren som har ansvar för att etablera kontakten. En sjuk person och dennes familj har 
ett ”sjuksköterskebehov”. Ett ”sjuksköterskebehov” är ett behov som kan uppfyllas av 
vårdaren inom gränserna för hennes profession. Vårdaren måste observera för att upptäcka 
”sjuksköterskebehovet”.  Vårdaren får sina farhågor bekräftade eller avfärdade genom att 
prata med vårdtagaren eller dennes familj. Ett uppfyllt ”sjuksköterskebehov” hjälper 
vårdtagaren eller dennes familj att förebygga eller hantera sjukdom och lidande (Travelbee, 
1999).  
 
Enligt Travelbee (1999) är vårdtagaren en del av en familj och då berör hans/hennes 
sjukdom även övriga medlemmar i familjen. Därför är också familjen i behov av vårdarens 
omsorg. Risken är att vårdaren uppfattar den sjukes familj som ett problem istället för att 
se dem som en familj som har problem. Allt som påverkar den sjuke påverkar också 
dennes familj vilket innebär att ett dåligt omhändertagande av familjen från vårdarens sida 
påverkar också patienten negativt. Relationen till vårdtagare eller anhöriga är inte det 
samma som en vänskapsrelation. I en vänskapsrelation har bådas behov betydelse men 
ingen har skyldighet att vara den vårdande. I en vårdare - vårdtagare -, anhörig- relation 
ligger fokus på vårdtagarens och anhörigas behov av vårdarens omsorg. Då patienten är 
mycket sjuk och anhöriga är där mycket uppskattas det om sjuksköterskan erbjuder en 
kopp kaffe, ordnar en dyna till stolen eller på annat sätt erbjuder något som tar liten tid 
men är av stor betydelse för den anhörige och kontakten mellan dem. Genom att hjälpa de 
anhöriga hjälper hon också patienten. Travelbee (1999) anser att empati är en förmåga att 
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leva sig in i den andra individens psykiska tillstånd just i detta ögonblick. Att ha empati är 
att ta del av vad den andre känner men att samtidigt stå utanför.  
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa vad som bidrar till en god relation mellan anhöriga till 
och vårdare av demensdrabbade, som bor på boende. 
 
METOD 
 
En litteraturstudie är enligt Forsberg och Wengström (2003) att systematiskt söka, kritiskt 
granska och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde. 
Litteraturen utgör informationskällan och redovisade data bygger på vetenskapliga 
tidskriftsartiklar eller andra vetenskapliga rapporter. Hur många studier som ska ingå i en 
litteraturstudie finns det inga regler för. Det bästa är att finna och inkludera all relevant 
forskning inom ett område (Forsberg & Wengström, 2003).  
 
Vi inspirerades av Graneheim & Lundmans (2004) analysmetod. En manifest 
innehållsanalys gjordes, vilket innebär att analysera vad som klart framgår i texten utan 
egna tolkningar. 
 
Definitioner 
Vårdare definierade vi som den eller de personer som i sitt yrke utför omvårdnaden. 
Vårdtagare är den som bor på boendet och är i behov av omvårdnad. Med boende menas 
alla slags gruppboenden för äldre. Anhöriga är familj och de närmsta släktingarna till 
vårdtagaren. 
 
Urval 
För att reducera antalet träffar i databaserna användes vissa begränsningar. Sökningarna 
gjordes endast i databaser inriktade på omvårdnadsforskning. Inklusionskriterierna var att 
artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade (peer reviewed), publicerade tidigast 1997 
och de skulle vara på engelska. Exkluderats har de artiklar som handlar om 
demensdrabbade som vårdas hemma eller på sjukhus och reviewartiklar 
(sammanfattningsartiklar). Då antalet träffar inte översteg 50 lästes alla titlar igenom och 
då de matchade syftet granskades de genom att sammanfattningen lästes igenom. En artikel 
har blivit utvald då sammanfattningen granskats och matchar vårt syfte. Kvar blev 14 
artiklar, se bilaga. 
 
Datainsamling 
Processen började med planering av vilka sökord som skulle användas. Sökorden som 
användes var: dementia, long-term-care, professional-family-relations, family, 
communication, interpersonal-relations, spouses, family-attitudes, gerontologic-nursing, 
professional, relative, relatives, interaction, health-personnel, meet, nurse, care home, 
nursing staff, staff-family relationship, staff, partnerships, nursing home staff, 
relationships. Därefter började artikelsökningen i databaserna CINAHL (tabell 1), 
Academic Seach Elite (tabell 2), och i ELIN (tabell 3). I CINAHL användes thesaurus för 
att hitta de bäst passande sökorden, alla orden söktes på var för sig och sedan 
kombinerades de i sökhistoriken. Sökorden har kombinerats enligt tabellerna. Samma 
sökord har använts i de olika databaserna i största möjliga utsträckning men har inte gett 
tillfredsställande resultat i alla databaser. Fyra artiklar har framkommit genom manuell 
sökning då bra referenser funnits i vissa artiklar från databassökningen, de artiklarna är; 
Relationships Between Families and Registered Nurses in Long-Term-Care Facilities: A 
Critical Analysis, A family perspective of family/staff interaction in long-term care 
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facilities, Exploring the Relationships Between Families and Staff Caring for Residents in 
Long-Term Care Facilities: Family Members‘ Perspectives och The Development of 
Relationships Between Families and Staff in Long-term Care Facilities: Nurses’ 
Perspectives. 
 
 
 
Tabell 1: Sökning i CINAHL 

Sökord Träffar Granskad Urval 
Dementia, Long-Term-Care 319 0 0 
Professional-Family-Relations, 
Dementia 

75 0 0 

Dementia, Long-Term-Care, 
Professional-Family-Relations 

10 6 2 

Dementia, Long-Term-Care, 
Family 

12 2 1 

Professional-Family-Relations, 
Dementia, Communication  

13 3 1 

Professional-Family-Relations, 
Communication, Interpersonal-
Relations 

11 2 0 

Dementia, Spouses, 
Communication 

6 1 0 

Professional-Family-Relations, 
Dementia, Family-Attitudes 

4 2 0 

Professional-Family-Relations, 
Gerontologic-Nursing 

28 5 2 

 
 
 
Tabell 2: Sökning i Academic Seach Elite 

Sökord Träffar Granskad Urval 
Dementia, Long-term care 83 0 0 
Dementia, Communication, Long-
term care 

3 0 0 

Professional, Communication 49 5 1 
Relative*, Interaction, Dementia 15 0 0 
Dementia, Health-personnel, 
Family, Meet* 

1 0 0 

Nurse*, Dementia 260 0 0 
Nurse*, Care home*, Dementia 7 2 0 
Relative, Nursing staff, Dementia 3 0 0 
Staff-family relationship 2 1 1 
 
 
 
Tabell 3: Sökning i ELIN 

Sökord Träffar Granskad Urval 
Family,Staff, Partnerships 38 2 1 
Family, Interaction, Nursing 
home staff, Relationships, 
Relatives 

1 1 1 
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Analys 
Första steget var att var för sig läsa materialet för att inte påverka varandra vid 
kategoriseringen, innan vi läste bestämdes, utifrån syftet, fem preliminära kategorier; 
relation, förtroende, empati/förståelse, första mötet och faktorer som påverkar. Sedan 
markerade vi de meningsenheter i artiklarna som passade in på de kategorierna i fem olika 
färger. När vi sedan gick igenom materialet tillsammans upptäckte vi att de preliminära 
kategorierna inte passade, utan vi fick anpassa kategorierna utifrån resultatet. Tillsammans 
analyserades materialet (tabell 4). Ur meningsenheterna plockades en kod ut genom att 
kondensera innehållet. Sedan började kategoriseringen. Koden ledde till en subkategori 
efter att kärnan i meningen plockats ut. Subkategorin ledde i sin tur till en kategori, ett ord 
som beskrev innehållet i meningsenheten (tabell 5). 
 
 
Tabell 4: Exempel på analysmetoden. 

Meningsbärande 
enhet Kondensering Subkategori Kategori 

Co-operation with 
family members 

helps us to know and 
understand why the 
older person reacts 
in a certain way in 
certain situations 
and this help us to 
give good care in a 
particular situation 

Samarbete med 
anhöriga ger 

vårdaren kunskap 
om vårdtagaren. 

Anhörigas 
information Information 

The family 
caregiver-health care 
provider relationship 

is built from the 
moment that the 

older person enters 
the long-term care 

setting, through 
regular contact over 
the entire course of 
institutionalization 
up to the time of 

death of the loved 
one with dementia. 

Relationen börjar 
byggas från stunden 
den äldre kommer 
till boendet, genom 

regelbundna 
kontakter djupnar 

relationen ända tills 
den äldre dör. 

Kontinuitet 

 
 
 
 

Trygghet 
 
 
 
 

RN’s perceived that 
additional 

cooperation was 
required between 

family members and 
nurses when an older 
adult has dementia 

Ökad grad av 
samarbete mellan 

vårdare och anhöriga 
är extra viktigt vid 
demenssjukdom. 

Anhöriga som resurs Samarbete 

Participants 
expressed empathy 
for the experiences 

of families admitting 

Vårdarna uttryckte 
en förståelse för 
familjens sorg, 

saknad och rädsla. 

Vårdarens empati Empati 
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a relative to the 
nursing home, 

describing 
perceptions of grief, 

loss and fear.  
 
 
 
Tabell 5: Kategorisering 
Kategori Subkategori 
Trygghet Förtroende 
  Kontinuitet 
Samarbete Undvika konflikt 
  Tid 
  Delaktighet 
  Anhöriga som resurs 
Information Kunskap 

  
Den anhöriges 
information 

  Vårdarens information 
Empati Vårdarens empati 
  Anhörigas empati 
 
 
 
RESULTAT 
 
Information 
Anhöriga besitter stor kunskap om vårdtagaren och kan ge en livsberättelse där de berättar 
om vårdtagarens intressen, vanor och tidigare liv. Ett nära samarbete mellan vårdare och 
anhöriga borgar för att denna kunskap förs över till vårdarna. Att som vårdare ha kunskap 
om vårdtagaren som lider av demenssjukdom bidrar till att en bättre omvårdnad kan 
genomföras (Bauer, 2005; Weman & Fagerberg, 2006; Weman, Kihlgren & Fagerberg, 
2004). I en studie av Hertzberg & Ekman (2000) påtalas vikten av att anhöriga delar med 
sig av sin kunskap om vårdtagaren. 
 
 “ It starts when they first come in…the family, they tell 
  us all about the person, they tell us the important things, 

 about things they love and that sort of thing. You get to 
 know the resident.” (Bauer, 2005, p.48).  

 
Anhöriga vill att vårdaren ska ta tillvara deras kunskap om vårdtagaren men upplever att så 
inte alltid är fallet (Hertzberg & Ekman, 2000). 
 
Vårdaren kan dra lärdom av att studera interaktionen mellan vårdtagare och anhöriga. 
Detta ger vårdaren information om vårdtagaren och dennes anhöriga som de annars inte 
skulle ha fått och som vårdaren kan använda sig av i mötet med båda parter (Hertzberg, 
Ekman & Axelsson, 2003). 
 
Anhöriga till demensdrabbade har ofta svårt att acceptera demenssjukdomen och behöver 
då mer information och stöd än anhöriga till äldre utan demenssjukdom, vilket gör att det 
är viktigt med ett utökat samarbete mellan parterna (Weman, Kihlgren & Fagerberg, 2004).  
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Anhöriga vill att vårdarna ska delge dem mer information om vårdtagaren och det aktuella 
hälsoläget (Train, Nurock, Kitchen, Manela & Livingston, 2005b; Gladstone & Wexler, 
2000b; Hertzberg, Ekman & Axelsson, 2001; Hertzberg & Ekman, 2000). De vill inte 
behöva leta upp vårdaren utan önskar att vårdaren själv tar initiativ till kontakten. Anhöriga 
upplever att ansvaret ligger på dem själva att ta initiativ till kontakt och att få information 
om den boende av vårdaren (Gladstone & Wexler, 2000b; Hertzberg, Ekman & Axelsson, 
2001; Hertzberg & Ekman, 2000). Ansvaret för detta initiativtagande borde vara vårdarens 
(Hertzberg & Ekman, 2000).  
 
När anhöriga själva tar kontakt med vårdaren leder detta till att de får mer information och 
ett bättre samarbete med vårdaren (Hertzberg, Ekman & Axelsson, 2001; Hertzberg & 
Ekman, 2000). Anhöriga är själva medvetna om sin roll i detta informationsutbyte och ser 
det som sitt ansvar (Hertzberg, Ekman & Axelsson, 2001).  
 
I en studie (Hertzberg, & Ekman, 2000) om interaktionen mellan anhöriga och vårdare 
framkom det av både vårdare och anhöriga att det bara var den mest väsentliga 
informationen om vårdtagaren, eller i de fall de behövde anhörigas medgivande, som 
spontant delgavs de anhöriga. Både vårdare och anhöriga upplevde att de kunde undvika 
irritation om vårdaren i förväg förklarade sina handlingar för anhöriga. 
 
När vårdaren hade bristande kunskap när det gällde sjukdomen, exempelvis att ha 
förståelse för och förmåga att skilja på vilka beteenden som har med demenssjukomen att 
göra och vilka som tillhör den sjukes personlighet, tyckte de att denna okunskap ledde till 
en försämrad förmåga att ge anhöriga stöd (Hertzberg, & Ekman, 2000). 
 

”…The health care aides are really nice and very warm, 
 but they’re run of their feet! I would say some of the  
RN’s, who seem to know what’s going on and they’re  
very open to us talking about things that maybe would  
help mother. They are different, I think, in their under- 
standing of the Alzheimer’s process.”  
(Gladstone & Wexler, 2000b, p.41). 

 
 
Trygghet 
En god relation anläggs från det första mötet. Anhöriga vill ha fler planerade, formella, 
regelbundna möten med vårdarna. De upplever att det är viktigt att bygga relationen över 
tid för att få en förtroendefull och stödjande relation (Caron, Griffith, & Arcand, 2005). I 
en studie av Gladstone och Wexler (2000b) framkommer det att relationen mellan vårdare 
och anhöriga förändras med tiden och anpassas efter det behov som finns.  
 
I en studie om hur anhöriga uppfattar sin relation gentemot vårdarna (Gladstone & Wexler, 
2000b) framkommer det att några anhöriga vill ha en nära, personlig relation med vårdarna 
medan andra inte bryr sig om att ha någon relation alls. Några upplevde relationen som 
spänd och att de då inte kunde lita på vårdaren. Vissa anhöriga kände sig frustrerade och 
upplevde vårdarna som ineffektiva men de höll det för sig själva och när de anhöriga blev 
tvingade att samtala med vårdarna var de artiga. Nästan hälften av de deltagande i studien 
upplevde att relationen gentemot vårdarna var professionell. Alla hade inte samma relation 
gentemot alla vårdare utan det varierade efter vilken kontakt de fått. I en studie av Train, 
Nurock, Manela, Kitchen och Livingston (2005a) visades att många anhöriga upplevde att 
relationen till vårdaren var god, de anhöriga tyckte även att de flesta av vårdgivarna var 
vänliga. Vårdarna gav fler positiva än negativa kommentarer om de anhöriga men flera var 
väldigt kritiska till dem och tyckte att deras krav var oresonliga. 
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Anhöriga fick förtroende för vårdarna när de kunde lita på att de kontaktade dem när det 
gällde frågor angående vården av den boende, detta gav dem trygghet. När vårdarna inte 
bara var effektiva i sin yrkesutövning utan också visade omtänksamhet om de anhöriga så 
utvecklades också en känsla av trygghet och förtroende (a.a.). 
 
 

”I think that trust comes from carrying through any actions  
you said you were going to do and I think they have 
addressed my father’s needs, not just on a business level,  
but also on a personal level, and we’re very happy with  
their performance.” (Gladstone & Wexler, 2000b, p.43). 
 

Studier (Hertzberg & Ekman, 2000; Caron et al. 2005) visar att det krävs regelbunden 
kontakt mellan anhöriga och vårdare för att förtroende ska uppstå från anhörigas sida. I 
studien av Caron et al. (2005) framkommer även att då vårdarna ger information, har ett 
personligt bemötande och inbjuder till samarbete ökar förtroendet.  
 
I studier av Hertzberg et al. (2001) och Caron et al. (2005) framkommer det att anhöriga 
får förtroende för vårdaren då de upplever att vårdaren agerar för vårdtagarens bästa. Hög 
omsättning av personal ökar oron hos anhöriga och minskar förtroendet gentemot vårdarna 
(Hertzberg, & Ekman, 2000). Vårdarna upplever att det är viktigt att ha en öppen och 
vänlig relation och att de anhöriga har förtroende för dem (Weman & Fagerberg, 2006). 
 
Det framkommer i studier (Gladstone & Wexler, 2000a; Hertzberg et al. 2001) att det blir 
ett bättre samarbete när de anhöriga uttrycker sin uppskattning och visar intresse för 
vårdarna. Gladstone och Wexler (2001) har även kommit fram till att vårdarna har en mer 
positiv uppfattning om de anhöriga som uppskattar deras ansträngningar. Även Hertzberg 
et al. (2001) har gjort en studie som visar att relationen blir bättre då anhöriga tar initiativ 
och uppmärksammar vårdaren både verbalt och i handling. Samma studie visar att 
anhöriga sällan kom med positiva utlåtande till vårdarna.   
 
Att få uppskattning för arbetet i vården, små saker som ett tack, en klapp på axeln och lite 
uppmuntran gör att vårdarna tycker att arbetet känns givande (Weman & Fagerberg, 2006).  
 
Att få vara delaktiga i omvårdnaden gör att anhöriga känner sig uppmärksammade, 
välkomna och uppskattade. Anhöriga vill att vårdarna tar kontakt när de kommer på besök, 
inte bara hälsar utan pratar en stund, gärna över en kopp kaffe (Hertzberg & Ekman, 2000). 
 
Samarbete 
Samarbetet mellan vårdare och anhöriga är mycket viktigt då de boende lider av 
demenssjukdom (Weman et al. 2004; Weman & Fagerberg, 2006). 
Det är positivt för alla parter att anhöriga är involverade i vården på boendet. När anhöriga 
och vårdare kommer bra överens förbättras samarbetet och det blir en trevligare atmosfär. 
När vårdare och anhöriga delar gemensamma erfarenheter bidrar detta positivt till 
utvecklingen av en god relation dem emellan (Gladstone & Wexler, 2000b). I de få fall när 
anhöriga och vårdare har samarbetat praktiskt kände båda att deras kommunikation hade 
förbättrats (Hertzberg & Ekman, 2000).  
 
I en studie av Nolan och Dellasega (1999) jämförs skillnaderna i hur relationen mellan 
vårdare och anhöriga gestaltar sig i England jämfört med i USA. I båda länderna ansåg de 
anhöriga att det var viktigt att fortsätta att göra saker för den boende men i England var de 
anhöriga mer benägna att släppa huvudansvaret och kontrollen till vårdarna. Vilket visade 
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sig främja etableringen av en god relation till vårdaren. En svensk studie av Hertzberg och 
Ekman (2000) visar att anhöriga har en önskan om att kunna påverka på vilket sätt 
omvårdnaden genomförs. 
 
Anhöriga som var tillfreds med omvårdanden och bemötandet var trevligare och mer 
benägna att samarbeta (Bauer, 2005). Gladstone och Wexler (2000a) har funnit att 
anhöriga värdesätter att samarbeta med vårdaren i omvårdnaden av den boende. 
 
Anhörigas engagemang för den äldre förbättrar samarbetet mellan alla parter (Weman & 
Fagerberg, 2006). Enligt studien av Gladstone och Wexler (2000b) söker anhöriga en 
konstruktiv relation med vårdarna och tycker att det gynnar dem själva. I en annan studie 
visar Gladstone och Wexler (2000a) att anhöriga ansträngde sig för att undvika konflikter 
med vårdarna och upplevde det som onödigt att anmärka på småsaker.  
 
Ett ämne som upprepade gånger kom på tal var anhörigas behov av att få tala med vårdarna 
i lugn och ro (Hertzberg et al. 2001; Hertzberg & Ekman, 2000). Kontakten försvårades av 
att vårdarna var svåra att få tag på (Hertzberg et al. 2001).  
 
För att relationen ska bli uppriktig mellan anhöriga och vårdare krävs det att de anhöriga 
har accepterat och förstått vad sjukdomen innebär (Hertzberg et al. 2003). 
 
 ”We can start to talk to them about the actual health  

condition or dementia. If they come in and see their  
mother or father holding hands with someone else or 
the resident will start undressing – all of these things  
are shocking if they weren’t happening at home. But  
once they [the family] have accepted this, they can  
start participating in the care.”  
(Gladstone & Wexler, 2001, p.221).  

 
Vårdarna var intresserade av att samarbetet med anhöriga skulle fungera då det medförde 
att det blev enklare att individualisera vården (Weman & Fagerberg, 2006). Ward-Griffin, 
Bol, Hay och Dashnay (2003) har i en studie om relationen mellan anhöriga och vårdare på 
boende kommit fram till att det är fyra olika typer av relationer som utvecklas mellan 
anhöriga och vårdare; konventionell, konkurrensbetonad, samarbetande och vårdande. I 
den samarbetande relationen arbetade anhöriga och vårdare tillsammans mot ett 
gemensamt mål utan inbördes hierarki. Detta ledde till att anhöriga fick ett ökat förtroende 
för vårdarna, vårdarna blev mer tillfredsställda med sin arbetssituation och detta ledde till 
en ökad vårdkvalitet. I de samarbetande och vårdande relationstyperna hade vårdarna en 
familjecentrerad omvårdnads attityd, vilket gjorde anhöriga mer angelägna att samarbeta.  

 
” When I explained the problem that I was having and  
she [the nurse] explained what she was seeing, we  
decided then how we were going to go about it. So it  
was a joint effort. To date, there hasn’t been any person  
that says, “This is how it is going to be done.””  
(Ward-Griffin, Bol, Hay & Dashnay, 2003, p.163). 

 
Vårdarna tycker att det är bäst att inte starta konflikter med de anhöriga för att inte riskera 
en god relation (Hertzberg & Ekman, 2000). Enligt studien av Caron et al. (2005) blev 
situationen lättare att hantera för de anhöriga när vårdare och anhöriga var överens om 
beslut som togs rörande den boende. 
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Organisatoriska faktorer påverkar hur mycket tid vårdarna kan tillbringa med anhöriga och 
hur relationen utvecklas (Gladstone & Wexler, 2001) och vårdarnas tidsbrist gör det svårt 
att hinna med samarbetet med anhöriga (Weman et al. 2004). Att ta sig tid och prata med 
de anhöriga är en viktig arbetsuppgift och något som de anhöriga förväntar sig, men tiden 
som ägnas åt anhöriga värderas inte av ledningen. Det är en del av arbetet som måste göras 
men som inte får ta mycket tid från övriga arbetsuppgifter (Ward-Griffin et al. 2003). 
   
 ”When you’re trying to prove [to management] that  

you need extra staff or extra help, you don’t always  
need it so much for the resident; it’s for the family  
member. Nobody sees where the time is spent with  
families. Nobody knows ’cause it’s not captured  
anywhere.” (Gladstone & Wexler, 2001, p.223).  

 
Vissa anhöriga kan se att vårdarna har mycket att göra och att de inte kan kräva mer under 
dessa omständigheter (Hertzberg et al. 2003). 
 
 
Empati 
Vårdarna lever sig in i anhörigas erfarenheter och värderar deras närvaro. Vårdare som 
själva hade familjemedlemmar i liknande situation förstod att det var viktigt för de 
anhöriga att veta att den boende var väl omhändertagen. Vårdarna uttryckte en förståelse 
för den sorg, saknad och rädsla anhöriga kände när de hade placerat en närstående på ett 
boende (Bauer, 2005). Gladstone och Wexler (2001) har i en studie påvisat att vissa 
vårdare upplevde att en del av deras roll var att hjälpa anhöriga i hanteringen av sin sorg 
och sina skuldkänslor och talade om vikten av att inte gå i försvarsposition, att känna 
empati med anhöriga och bekräfta anhöriga i att de tagit rätt beslut angående förflyttning 
av sin närstående till boendet. De anhöriga som verkade mottagliga för vårdarnas insatser 
och värdesatte vårdarens kunskap antogs ha kommit långt med att bearbeta sin sorg. Dessa 
anhöriga upplevdes ha en bättre insikt om hur sjukdomen påverkade vårdtagaren. Deras 
förväntningar på den boende och vårdgivarna sågs som realistiska och inte orimliga. 
 
Anhöriga uttrycker uppskattning, uppmuntrar vårdarna och visar empati både verbalt och 
genom ett tydligt kroppsspråk, till exempel nickar övertygande mot personalen (Gladstone 
& Wexler, 2000a). 
 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Eftersom tiden var begränsad genomfördes studien i form av en litteraturstudie med 
kvalitativ ansats vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att material söks 
och därefter bearbetas med innehållsanalys. Det hade varit bättre att göra en kvalitativ 
studie med intervjuer av både anhöriga och vårdare, då det varit svårt att finna artiklar som 
handlar enbart om anhöriga till, och vårdare av, demensdrabbade som bor på boende. I det 
fallet kunde vi ha styrt frågorna så de svarade bättre på vårt syfte, nu fick syftet istället 
anpassas efter den forskning som fanns tillgänglig. 
 
En förförståelse fanns inom ämnet eftersom vi alla tre har arbetat som vårdare av 
demensdrabbade och då kommit i kontakt med anhöriga. Därför fanns förutfattade 
meningar om hur resultatet skulle komma att se ut och vi var ganska färgade av våra 
erfarenheter. Då vi inspirerats av Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod blev 
resultatet ändå trovärdigt och påverkades inte av våra erfarenheter.  



14 

 
Det har både varit för- och nackdelar med att vara tre i genomförandet av studien. En 
fördel har varit att vi har olika åldrar och erfarenheter och därmed ett bredare synsätt. 
Det har även varit en fördel att möjligheten har funnits att kunna diskutera med varandra 
då vi vid flera tillfällen haft olika tolkningar. En nackdel var att det tog längre tid att 
komma fram till en slutsats. Eftersom vi har varit tre personer som har diskuterat och 
kommit fram till samma resultat så har nog resultatet en högre trovärdighet än om studien 
genomförts av en person. Då samtliga artiklar var skrivna på engelska kan materialet ha 
feltolkats på grund av språkliga begränsningar. 
 
Flera av studierna är gjorda i Sverige, kanske har Sverige kommit långt i forskningen inom 
detta område eller så har våra inklusions- respektive exklusionskriterier sållat bort många 
studier från andra länder. Resultatet hade förmodligen blivit annorlunda om det hade varit 
ett bredare spektra av länder, då det finns kulturella skillnader. Resultaten i de olika 
studierna är samstämmiga så det går nog att påstå att resultatets rimlighet är god. 
 
Under analysarbetet var det svårt att välja under vilka kategorier de meningsbärande 
enheterna skulle vara, då mycket av materialet kunde passa under flera olika kategorier.  
 
Beslut togs om att inte använda subkategorierna som rubriker då resultatet blev för 
uppdelat och läsbarheten försämrades.   
 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa den goda relationen mellan anhöriga och vårdare till 
demensdrabbade. I resultatet formades fyra huvudkategorier och resultatet kommer att 
diskuteras utefter dessa kategorier. 
 
Resultatet visar att anhöriga har en väldigt stor kunskap om den demensdrabbade och det 
är viktigt att den kunskapen förs över till vårdaren.  Ett nära samarbete säkerställer att 
denna kunskap förs vidare. När vårdaren har mycket kunskap om den demensdrabbades 
tidigare liv så för bättrar det omvårdnadens kvalitet, vilket medför en mer individualiserad 
omvårdnad. Anhöriga tycker att det är viktigt att vårdarna tar till sig av deras kunskap. 
För anhöriga till demensdrabbade kan det vara svårt att acceptera och hantera utvecklingen 
av sjukdomen på grund av symtombilden. Symtomen varierar med olika typer av demens 
men vanligast är minnesstörningar och intellektuella symtom. Därför behöver de anhöriga 
mycket stöd och information. För att kunna ge de anhöriga det stöd och den information de 
behöver, krävs det att vårdarna har kunskap om sjukdomen. Även Socialdepartementet 
(Socialdepartementet, 2003) har i en utredning kommit fram till att kunskap är en av de 
viktigaste faktorerna för att kunna utveckla och höja kvaliteten i demensvården, vilket även 
innebär att tillgodose de anhörigas behov. Travelbee (1999) menar att vårdtagaren är en del 
av en familj och sjukdomen berör hela familjen, således är de anhöriga också i behov av 
vårdarens omsorg. Relationen vårdaren har till anhöriga påverkar även vårdtagaren. 
 
Resultatet pekar på att anhöriga vill ha information utan att behöva leta upp personalen och 
fråga efter den, men visar även att vissa anhöriga ser det som sitt eget ansvar att söka upp 
vårdaren och ta reda på den information de vill ha, detta säger även Bergh (2002). 
Travelbee (1999) menar att vårdaren bör gå runt bland de besökande, vara tillgänglig och 
visa sig uppmärksam. Hon säger även att båda parter bidrar till att bygga upp relationen 
med det är vårdarens ansvar att etablera kontakten.  

 
Redan under det första mötet mellan anhöriga och vårdare anläggs grunden för hur 
relationen kommer att utvecklas. Enligt Udd (2001) bör vårdare skapa en relation till 
anhöriga så fort som möjligt så att anhöriga kan känna sig lugna och trygga och för att ett 
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gott samarbete ska kunna äga rum. Resultatet visar att anhörigas förtroende för vårdaren 
ökar då de känner att vårdaren agerar för den boendes bästa. I en studie av Strang et al. 
(2006) blir det lättare för de anhöriga då de vet att de boende blir väl omhändertagna. 
För att kunna känna trygghet vill anhöriga ha mer regelbundenhet i mötet med vårdarna. 
Det framkom att det är viktigt att relationen får byggas upp över tid. Relationen förändras 
och anpassas efter det behov som finns. När personalomsättningen på boendet är hög 
minskar förtroendet för vårdarna och oron ökar hos de anhöriga. Socialdepartementets 
(Socialdepartementet, 2003) utredning visar att anhöriga vill att vårdtagaren ska få en 
särskild kontaktperson när de har flyttat till boendet. Utredningen visar även att anhöriga 
vill vara med och planera vården av den boende och att deras åsikter beaktas. Edberg 
(2002) påvisar att anhöriga känner stress då de inte får vara delaktiga i beslutstagandet 
efter att den demensdrabbade flyttar till ett boende. De vill fortfarande vara delaktiga även 
om de inte klarar av att ta hela ansvaret längre. Resultatet visar att anhöriga känner sig 
uppskattade när de får vara delaktiga i omvårdnaden. De känner sig trygga då de kan lita 
på att vårdarna kontaktar de när det gäller frågor som rör vården. Anhöriga önskar att 
vårdarna tar kontakt när de kommer på besök, att de inte bara hälsar utan kan sitta ner, 
prata en stund och dricka en kopp kaffe. Travelbee (1999) säger att något som har stor 
betydelse för anhöriga och kontakten med vårdaren är att denne visar omtänksamhet 
genom att t ex bjuda på en kopp kaffe.  
 
I resultatet framkom att samarbetet blir bättre när anhöriga visar sin uppskattning för 
vårdaren, som i sin tur då tycker att arbetet känns mer givande och vårdkvaliteten ökar. 
Enligt Travelbee (1999) bör en idealisk vårdare främst se till behoven hos den hon vårdar 
och aldrig sina egna, men även vårdaren är en unik individ som inte fungerar i sin yrkesroll 
utan att få några känslomässiga behov tillvaratagna. 
 
Resultatet visar att samarbete mellan anhöriga och vårdare är extra viktigt när personen 
lider av demens. Detta säger också Udd (2001), enligt honom är en stor del av vårdens 
kvalitetssäkring just kommunikationen och samarbetet med anhöriga. I resultatet 
framkommer även att då anhöriga och vårdare samarbetar skapas en trevligare atmosfär, de 
gemensamma erfarenheterna detta ger skapar ett bättre samarbete vilket leder till en bättre 
kommunikation.  
 
Anhöriga eftersträvar en bra, konstruktiv relation som ger dem möjlighet till ett utökat 
informationsutbyte. För att inte riskera den goda relationen visar resultatet att många 
anhöriga anstränger sig för att undvika konflikt med vårdarna genom att inte anmärka på 
småsaker utan visar sin uppskattning. 
 
Ett ständigt återkommande tema i resultatet är att anhöriga behöver få tala med vårdarna i 
lugn och ro, anhöriga upplever att kontakten försvåras på grund av att vårdarna var svåra 
att anträffa. Även hos vårdarna var ämnet återkommande, flertalet vårdare upplever att de 
inte har tillräckligt mycket tid att ägna åt anhöriga. De säger även att tiden de ägnar 
anhöriga inte värderas av ledningen. Många anhöriga har förståelse för den tidspress 
vårdarna är under. 
 
Resultatet visar att då vårdarna själva har anhöriga i liknande situation som de boende, kan 
de lättare sätta sig in i de anhörigas situation. Travelbee (1999) anser att när vårdaren 
hjälper den anhöriga hjälper hon även vårdtagaren, eftersom vårdtagaren är en del av en 
familj. Empati är enligt Travelbee en förmåga att leva sig in i den andra individens 
psykiska tillstånd. Strang et al. (2006) menar att anhöriga har skuldkänslor och tycker att 
de sviker den demensdrabbade när de beslutar om förflyttning till boende. Flera vårdare i 
resultatet anser att en viktig del av rollen som vårdare är att hjälpa anhöriga att hantera sin 
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sorg och sina skuldkänslor och att ge anhöriga bekräftelse i beslutet att flytta sin närstående 
till ett boende.  

 
 
SLUTSATS 
 
Det är viktigt med en god relation mellan anhöriga och vårdare av demensdrabbade, så att 
anhörigas kunskap om den demensdrabbade överförs till vårdaren. Då blir det möjligt att 
erbjuda den demensdrabbade en så god, individualiserad, vård som möjligt. Detta medför 
också att de anhöriga känner sig trygga med valet att flytta den drabbade till boendet.  
För att en god relation ska uppstå så krävs det att båda parter erkänner varandra, att 
vårdaren har tillräcklig kunskap om sjukdomen och att det finns tid att ägna åt anhöriga. 
Vårdaren behöver fortlöpande utbildning och handledning för att klara det krävande arbete 
som det innebär att vårda personer med demenssjukdom och att möta deras anhöriga.  
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Tabell 6: Artikelöversikt 
Författare, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Resultat 

Bauer,M. 
2006 
Australien 
 
 

Collaboration 
and control: 
nurses´ 
constructions of 
the role of 
family in 
nursing home 
care. 

Syftet med 
studien var att 
ta reda hur 
vårdare på 
äldreboende 
upplevde att 
samarbeta 
med den 
boendes 
anhöriga. 

Kvalitativ 
metod.  
Djupa samtals 
intervjuer. 
N = 30 
(vårdare) 

Vissa av vårdarna 
tyckte att det var bra 
att samarbeta med 
anhöriga medan 
andra upplevde 
familjen som 
konkurrenter. 

Caron, C. D. 
Griffith, J. 
Arcand,M. 
2005 
Kanada 
 

Decision 
Making at the 
End of Life in 
Dementia: How 
Family 
Caregivers 
Perceive Their 
Interactions 
With Health 
Care Providers 
in Long-Term-
Care Settings. 

Syftet med 
denna studie 
var att 
utforska 
anhörigas 
erfarenheter 
av 
beslutstagande
t i vården av 
vårdtagare 
med långt 
framskriden 
demens. 

Kvalitativ 
metod 
Djup intervju 
med öppna 
frågor 
som spelades in. 
N = 24 
(anhöriga) 

Det kom fram fyra 
viktiga aspekter; 
kvalitén på 
relationen, antal 
kontakter, 
värderingar och 
förtroende. 

Gladstone, J. 
Wexler, E. 
2000 
Kanada 

A Family 
Perspective of 
Family/Staff 
Interaction in 
Long-term Care 
Facilities. 

Syftet i 
studien var att 
ta reda på hur 
anhöriga 
uppfattade 
sina relationer 
med vårdarna 
på boendet. 

Kvalitativ 
metod 
Observationer 
och intervjuer  
N = 27 
(anhöriga) 
 

Anhöriga 
identifierade sidor 
som de uppskattade 
hos vårdgivarna och 
på vilka olika sätt 
som de utvecklade 
relationer till 
vårdgivarna. 

Gladstone, J. 
Wexler, E. 
2000 
Kanada 

Exploring the 
Relationships 
Between 
Families and 
Staff Caring for 
Residents in 
Long-Term Care 
Facilities: 
Family 
Members 
Perspectives. 

Syftet var att 
lära sig mer 
om relationen 
som anhöriga 
utvecklar till 
vårdare som 
arbetar på 
boende. 

Kvalitativ 
metod 
Personliga 
intervjuer och 
observationer. 
N = 61 anhöriga 
på två 
äldreboende 

Det framkom fem 
typer av relationer 
mellan anhöriga och 
vårdare; ”collegial”, 
”professional”, 
”friendship”, 
”distant” och 
”tense”. Faktorer 
som bidrog till 
positiva relationer 
mellan anhöriga och 
vårdare; ”contact 
with purpose”, 
”shared 
experiences” och 
”issues of trust". 
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Gladstone, J. 
Wexler, E 
2001 
Kanada 

The 
Development of 
Relationships 
Between 
Families and 
Staff in Long-
term Care 
Facilities: 
Nurses 
Perspectives. 

Syftet var att 
förklara hur 
relationen 
utvecklar sig 
mellan 
anhöriga och 
vårdare på 
boende. 

Kvalitativa djup 
intervjuer. 
N = 17 
sjuksköterskor 
 

Det framkom att 
sjuksköterskan 
uppfattade deras 
relation med 
anhöriga 
utvecklades I fyra 
steg; 
“initialgreeting”, 
“sizing up”, 
“making a tentative 
decision” och 
“reaching a final 
decision”. 

Hertzberg, 
A. 
Ekman, S-L. 
1999 
Sverige 
 

“We, not them 
and us?” Views 
on the 
relationships 
and interactions 
between staff 
and relatives of 
older people 
permanently 
living in nursing 
homes. 

Syftet var att 
identifiera vad 
som hindrar 
och främjar 
relationen 
mellan 
anhöriga och 
vårdare. 

Kvalitativ 
metod 
Gruppdiskussio
ner 
N = 24  
(anhöriga och 
vårdare) 

Erfarenheterna som 
anhöriga och 
vårdare hade av 
varandra relaterade 
till frågor om 
inflytande, 
delaktighet, 
förtroende och 
åtgärder för att 
undvika konflikter. 

Hertzberg, 
A. 
Ekman, S-L. 
Axelsson,K. 
2001 
Sverige 
 

Staff activities 
and behaviour 
are the source of 
many feelings: 
relatives´ 
interactions and 
relationships 
with staff in 
nursing homes. 

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka och 
beskriva 
erfarenheter 
som anhöriga 
till äldre 
personer på 
boende har 
beträffande 
sina 
interaktioner 
och relationer 
med vårdare. 

Kvalitativ 
metod 
Intervju med 
öppna frågor 
N = 28  
(anhöriga,  
44-74 år). 

Anhöriga ville ha 
mer spontan 
information om 
vårdtagaren och 
hade ett behov att få 
tala med 
vårdgivarna under 
lugna 
förutsättningar. 

Hertzberg, 
A. 
Ekman, S-L. 
Axelsson,K. 
2002 
Sverige 
 

”Relatives are a 
resource but…: 
Registered 
Nurses´ views 
and experiences 
of relatives of 
residents in 
nursing homes. 

Syftet med 
studien var att 
utforska och 
beskriva 
sjuksköterskan
s syn och 
erfarenheter 
av anhöriga 
till vårdtagare 
på boende. 

Kvalitativ 
metod. 
Öppen intervju 
N = 19 
(sjuksköterskor) 
på tre boenden 

Anhöriga sågs som 
en resurs (med vissa 
förbehåll) och 
trevliga, fast 
krävande. 
Sjuksköterskorna 
såg anhöriga som en 
del i deras arbete, en 
del som kunde bli 
tidskrävande och 
hade låg prioritet. 
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Nolan, M. 
Dellasega, C. 
England 
1999 
USA 
 

”It´s not the 
same as him 
being at home”: 
creating caring 
partnerships 
following 
nursing home 
placement. 

Syftet i 
studien var att 
uppmärksamm
a 
familjemedle
mmars 
erfarenheter 
av att ha 
flyttat 
anhöriga från 
hemmet till ett 
boende. 

Kvantitativ och 
kvalitativ metod 
Detaljerad 
strukturerad 
intervju med en 
del öppna frågor 
N = 142  
(anhöriga) 

Det fanns ett behov 
av att skapa 
samverkan mellan 
anhöriga och 
vårdare så att 
vården av 
vårdtagaren 
förbättrades och att 
de anhörigas behov 
av fortsatt 
engagemang 
erkänns. 

Train, G. 
Nurock, S. 
Kitchen, G. 
Manela, M. 
Livingstone, 
G. 
2004 
England 
 

A qualitative 
study of the 
views of 
residents with 
dementia, their 
relatives and 
staff about work 
practice in long-
term care 
settings. 

Syftet med 
denna studie 
var att 
utforska 
arbetsrutinern
a för att kunna 
utfärda 
riktlinjer. 

Kvalitativ 
metod 
Delvis 
strukturerade 
intervjuer 
N = 68 (vårdare, 
vårdtagare och 
anhöriga) 

Ibland var det 
otillräcklig 
bemannings- och 
utbildningsnivå. 
Vårdarna tyckte att 
det var mer 
krävande vårdtagare 
jämfört med 
tidigare. 

Train, G.H. 
Nurock, S.A. 
Manela, M. 
Kitchen, G. 
Livingstone, 
G.A. 
2004 
England 

A qualitative 
study of the 
experiences of 
long-term care 
for residents 
with dementia, 
their relatives 
and staff. 

Syftet var att 
undersöka 
positiva eller 
negativa 
aspekter av 
erfarenheter 
av anhöriga 
och vårdare på 
boende. 

Kvalitativ 
metod 
N = 17 anhöriga 
och 30 vårdare 
Öppen intervju 
med delvis 
strukturerade 
frågor. 

Fem teman 
identifierades: 
”Privacy and 
choice”, 
”relationships”, 
”activities”, 
”physical 
environment” och 
”expectations of a 
care environment by 
carers”. 

Ward-
Griffin, C. 
Bol, N. 
Hay, K. 
Dashnay, I. 
2003 
Kanada 

Relationships 
between 
Families and 
registered 
Nurses in Long-
Term-Care 
Facilities: A 
Critical 
Analysis. 

Syftet var att 
kritiskt 
undersöka 
relationen 
mellan 
anhöriga och 
sjuksköterskor
. 

Djup intervjuer 
N = 17 Anhörig 
– vårdare, 
relationen 
mellan två 
parter. 

Hur inre och yttre 
faktorer påverkar 
utvecklingen av 
relationen. Det finns 
fyra faktorer som 
påverkar; 
”conventional”, 
”compititive”, 
”collaborative” och 
”caratative”. 

Weman, K. 
Kihlgren, M. 
Fagerberg,I. 
2003 
Sverige 
 

Older people 
living in nursing 
homes or other 
community care 
facilities: 
Registered 
Nurses views of 

Syftet var att 
beskriva 
kommunsjuks
köterskors syn 
på sin 
arbetssituation 
och sitt 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
metod. 
Frågeformulär 
varav ett antal 
frågor var 
öppna  

Nästan hälften av 
sjuksköterskorna 
var inte nöjda med 
sin arbetssituation. 
De som hade 
mindre än fem års 
erfarenhet fann 
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their working 
situation and co-
operation with 
family 
members. 

samarbete 
med anhöriga 
till äldre 
personer som 
bor på 
boenden. 

N = 
Sjuksköterskor 
314, och 210 
svarade 

jobbet stimulerande. 
Alla uttryckte att det 
var viktigt att 
samarbeta med 
anhöriga. 

Weman, K. 
Fagerberg,I. 
2005 
Sverige  
 

Registered 
Nurses working 
together with 
family members 
of older people. 

Syftet med 
denna studie 
var att få en 
djupare 
förståelse av 
vad som 
påverkar 
sjuksköterskan
s samarbete 
med anhöriga 
till äldre 
personer som 
bor på 
boenden.. 

Kvalitativ 
metod 
Frågeformulär 
med tre öppna 
frågor 
N = 
Sjuksköterskor 
314 st  210 
svarade  

Sjuksköterskorna 
och 
familjemedlemmarn
a är beroende av 
varandra i vården av 
den äldre. 




