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CLARBERG, FRIDA 
GRANLÖF, PONTUS 
 
Clarberg, F & Granlöf, P. 
Att leva med en person med demenssjukdom. Hur närståendes livsvärld påverkas 
av att vårda en person med demenssjukdom i ordinärt boende. Examensarbete i 
vårdvetenskap 15 högskolepoäng.  
Blekinge Tekniska Högskola: Sektionen för hälsa, 2009. 
 
Det har visat sig att närstående som vårdar en person med demenssjukdom 
använder i större utsträckning psykofarmaka samt löper större risk att drabbas 
av depression. Känslor av otillräcklighet, skuld, dåligt samvete och skam är 
vanligt. Att leva med en person med demenssjukdom kan göra det svårt att 
tillgodose sitt eget sociala behov vilket kan leda till ensamhet som i sin tur 
leder till sämre hälsa och lägre livskvalitet. Syftet med studien var att belysa 
livsvärlden för närstående som vårdar en person med demenssjukdom i ordinärt 
boende. Metoden var en litteraturstudie baserad på åtta stycken vetenskapliga 
artiklar. Artiklarna granskades utifrån en kvalitativ innehållsanalys där det 
manifesta innehållet identifierades. Resultatet visade att närstående som vårdar 
en person med demenssjukdom i hemmet tyckte att det svåraste var den sjukes 
personlighetsförändring. Ensamheten som blev till följd av minskat socialt 
engagemang påverkade de närstående negativt. Av de närstående krävdes ökat 
ansvar för den sjuke och dennes tillhörigheter. Detta ledde till ständig 
övervakning för att förvissa sig om att till exempel den sjuke inte gick vilse 
eller stoppade på sig varor i affären. Sammanfattningsvis visade det sig 
att närståendes livsvärld förändrades då de vårdar en person med 
demenssjukdom i ordinärt boende. 
 
Nyckelord:  Demens, närstående, livsvärld, börda, ordinärt boende. 
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INLEDNING 
 
År 2005 fanns det i Sverige ca 138 500 personer med demenssjukdom i åldern 60 år 
och uppåt, av de bor ca 78 000 personer hemma tillsammans med någon närstående. 
Antalet personer med demenssjukdom kommer att öka kontinuerligt på grund av 
ökad livslängd (Socialstyrelsen, 2007). Antalet platser på äldreboende har ökat med 
ca 20 000 sedan 1960 talet, under tiden har antalet äldre personer över 80 år ökat 
med 325 000 fram till år 2005 (Statistiska centralbyrån 2006). Demenssjuka 
personer som bor hemma kommer därför med stor sannolikhet också att öka. 
Sömnstörningar, oro i relationen och ensamhet är följder som kan drabba den 
närstående som vårdar en person med demenssjukdom (Markusson, 2004). Det är 
därför av intresse att lyfta fram livsvärlden för närstående som vårdar en person 
med demenssjukdom i ordinärt boende. I denna studie definieras begreppet ordinärt 
boende som ett boende i lägenhet eller villa. Studien utgår från att det är en börda 
att vårda en närstående med demenssjukdom i ordinärt boende. Tanken från början 
var inte att ta ställning till om det är en börda eller ej. Författarnas förförståelse 
resulterade i att studiens fokus hamnade på den negativa delen av att vårda en 
person med demenssjukdom.   

 
 

BAKGRUND 
 
Demens 
Demens är ett latinskt ord som betyder ”utan själ” det är ett samlingsnamn för flera 
olika kroniska sjukliga störningar av viktiga funktioner i hjärnan. Gemensamt för 
störningarna är att minne och logiskt tänkande försämras. Dessutom förändras 
personligheten och det uppstår känslomässiga störningar. Alzheimers sjukdom är 
den vanligaste demenssjukdomen. Näst vanligast är blodkärlsdemens som orsakas 
av nedsatt cerebral blodcirkulation som leder till närings- och syrebrist i hjärnan 
(Berg et al. 2001). Sjukdomen kommer oftast smygande, vilket gör att det kan dröja 
länge innan sjukvården kontaktas. Oftast är det äldre personer som drabbas av 
demenssjukdomar eftersom risken ökar med åldern. Sjukdomen kan inte botas utan 
behandlingen är inriktad på att bromsa sjukdomsförloppet så att den som drabbas 
får behålla en så bra livskvalitet som möjligt. (Larsson & Rundgren, 2003). 
Förändringar som glömska, bristande orientering och att inte vara igenkänd av den 
sjuke är vanligt förekommande problem hos personer med demenssjukdom, vilket 
kan skapa mycket stress bland närstående (Edberg, 2002). Aggressivitet är ett annat 
vanligt symtom hos den sjuke som ibland kan kopplas till att inte få sin vilja 
igenom, vilket kan vara svårt för närstående att hantera. Paranoida symtom hos den 
sjuke kan förekomma vilket skapar vanföreställningar och falska anklagelser mot 
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den närstående (Markusson, 2008). Sjukdomen kan i vissa fall leda till ökad sexuell 
aktivitet, den sjuke kan ofta fungera sexuellt långt in i sjukdomen. Det är ett ämne 
som kan leda till konflikt i make - maka relationen (Markusson, 2004). 
 
Närstående 
I Svenska akademins ordbok (2008) definieras ordet närstående som en person som 
är närbesläktad eller nära vän till en annan människa. Det kan även innebära att 
”intimt” höra samman med någon annan, exempelvis make – maka.  
I en studie av Markusson (2004) framkom det att närstående brukar vara de första 
som ser de tidiga sjukdomstecknen. Vilket kan skapa oro i de nära relationerna, 
svårigheter för närstående då de ska bemöta den sjuke. Ständig oro och känslan av 
att ha ”ansvar” för någon kan skapa stress, ångest och en känsla av saknad av social 
gemenskap. Sömnstörningar kan uppstå då den sjuke kan behöva stöttning under 
natten. I en studie av Borg och Hallberg (2005) visade det sig att närstående som 
vårdar dementa har svårt att somna, de känner sig heller inte utvilade efter en 
nattsömn. Dessa ”problem” är alla riskfaktorer för lägre livskvalitet.  
 
Högt blodtryck och nedsatt immunförsvar som en följd av stress kan ses hos många 
närstående som vårdar en person med demenssjukdom (Markusson, 2004). I en 
studie av Grafström (1994) framkom det att omgivningens och närståendes krav 
kan vara negativt både för närstående och den sjuke. Känslor av otillräcklighet, 
skuld, dåligt samvete och skam är vanligt. Att leva med en person med 
demenssjukdom kan göra det svårt att tillgodose sitt eget sociala behov vilket kan 
leda till ensamhet och det i sin tur kan ge sämre hälsa och lägre livskvalitet. 
Markusson (2004) visar i en studie att närstående omedvetet tar över funktioner 
som fortfarande fungerar hos den sjuke, dagliga sysslor som skulle kunna utföras av 
den sjuke görs åt honom/henne för att vardagen ska bli smidigare. Vid eventuella 
aktiviteter och även i de dagliga sysslorna tvingas närstående vara ute lång tid i 
förväg och planera noga för att vardagen ska fungera. Då det kan ske oförutsägbara 
händelser som gör det svårt att hålla tidsplanen (Markusson 2004). 
 
Närstående som vårdar en person med demenssjukdom löper ofta större risk att 
drabbas av depression på grund av hög belastning i det vardagliga livet. Närstående 
till en person med demenssjukdom riskerar att försumma sig själva, vilket kan leda 
till sämre livskvalitet. Närstående använder ofta mer psykofarmaka och 
hälsotillståndet upplevs som sämre (Johansson, 2007). Clipp, Van Houtven och 
Wilson (2005) visar i sin studie att närstående med hög utbildning och hög 
förvärvsinkomst har en lägre konsumtion av psykofarmaka. I studien framkom det 
även att ju mer tid vårdgivaren lägger ner på vårdandet desto större är risken att 
börja använda psykofarmaka. Clipp, Stearns, Van Houtven och Wilson (2007) 
påvisar i sin studie ett samband mellan depression och missad tid på jobbet på 
grund av det ansvar det innebär att vara närstående till en dement.  
 
Depressiva symtom är förknippade med minskat fysiskt välbefinnande bland 
närstående som vårdar (Cappeliez, Neufeld & O´ Rourke, 2007). Ständigt arbete 
och planering med små möjligheter till återhämtning kan leda till utbrändhet 
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(Almberg, Grafström & Winblad, 1997). Enligt Dalberg och Svanström (2004) 
tvingas närstående att anpassa sig efter sjukdomen och leva efter den sjukes behov. 
Närstående kan känna sig otrygga eftersom oförutsedda händelser styr vardagen. 
Det blir svårare att planera något ju längre sjukdomen fortskrider då det krävs mer 
tid till tillsyn av den sjuke. Att leva tillsammans med en person som drabbats av en 
demenssjukdom kan ge känslor av hemlöshet, då den sjuke inte längre känner igen 
sin närstående och kommer inte ihåg namn på platser i hemmet. Detta kan leda till 
aggression uppstår mellan makarna. Borg och Hallberg (2005) visar i sin studie att 
närstående som frekvent vårdar en person med demenssjukdom har betydligt lägre 
livskvalitet än de närstående som inte är lika engagerade i vården av den sjuke. 
Frekventa vårdgivare har inte möjlighet att träffa vänner så ofta som de önskar samt 
att de upplever sämre hälsa. Skillnader kunde också ses i livskvalitet mellan 
kvinnor och män som vårdar, kvinnorna upplevde en lägre livskvalitet än männen. 
Andrén och Elmståhl (2006) fann i sin studie att närstående med en låg inkomst 
upplevde en högre grad av belastning och stress.  
 
Livsvärld 
Livsvärlden är den värld människan finns till i och lever genom. I ett 
livsvärldsperspektiv speglas människans vardagsvärld och dagliga tillvaro. Det är 
genom livsvärlden människan känner, tänker, värderar och fattar beslut. Genom 
livsvärlden erfar människan lidande, välbefinnande och hälsa. Människors 
upplevelser och erfarenheter utformar livsvärlden. Livsvärlden innefattar allt vad en 
människa kan uppleva och känna i det dagliga livet. I livsvärlden ingår den 
naturliga erfarenheten och inställningen som människan har, detta präglar vardagen 
och tillvaron där saker och ting tas för givna. Så länge människan lever kan hon inte 
ta sig ur eller komma ifrån livsvärlden. Det är i livsvärlden människan söker 
meningen med livet. (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  
Att som närstående vårda en person med demenssjukdom kan innebära en stor 
förändring i livsvärlden, vad som tidigare var en självklarhet kan nu ha förändrats 
drastiskt till att inte vara möjligt. Aktiviteter i vardagen och det sociala livet kan 
minska då ens närstående drabbas av demenssjukdom, detta påverkar oundvikligen 
också livsvärlden (Grafström, 1994). Med utgångspunkt i den levda kroppen 
befinner vi oss i ett interaktivt förhållande till allt vi möter i vår vardag. Det är den 
levda kroppen som är vår tillgång till världen. Varje förändring av kroppen och dess 
omgivning medför därför förändringar i livsvärlden (Dahlberg et al. 2003).  
 
Vårdrelationen 
En god vård innehåller ett lindrande av lidande och ett ökat välbefinnande som är 
beroende av att det finns en fungerande relation mellan vårdgivare och vårdtagare. 
Dessutom bör vårdgivaren ha ett perspektiv som innebär en öppenhet för 
vårdtagarens livsvärld. En vårdrelation kan förekomma mellan människor i 
allmänhet, det behöver alltså inte vara mellan professionell vårdare och patient 
(Dahlberg et al. 2003).  
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Skillnaden mellan den professionella vårdrelationen och den naturliga 
vårdrelationen är att en professionell vårdare inte räknar med att få ut något för 
egen del. En professionell vårdare använder sin kompetens och erfarenhet för att ge 
bästa möjliga vård. En person i den naturliga vårdrelationen har ett naturligt och 
oreflekterade förhållningssätt. En naturlig relation kännetecknas även av att den är 
tillfällig eller att den är självvald, till exempel make, maka, föräldrar och barn. 
Relationen mellan närstående och en person med demenssjukdom som bor i 
ordinärt boende kan bli komplicerad. Närstående blir både vårdgivare och 
medmänniskor i den naturligt vårdande relationen, som uppstår i och med 
demenssjukdomens uppkomst. Det finns många svårigheter för närstående att skapa 
en fungerande vårdrelation. Exempelvis är bristen på tid ett hinder för att skapa en 
bra vårdrelation (Dahlberg et al. 2003).   
 
En närstående belastar sig själv mer istället för att låta den sjuke göra saker han/hon 
skulle klara av. Detta för att spara tid och underlätta vardagen (Markusson, 2004). 
Den sjuke kan även göra närstående osäker, detta kan hindra utvecklandet av en bra 
vårdrelation. Det är viktigt att närstående har utvärderat sitt eget lidande och sin 
egen hälsa för att på ett bra sätt hjälpa en annan människa. Annars finns risken att 
deras lidande läggs över på den sjuke (Dahlberg et al. 2003). Livskvaliteten kan bli 
sämre för en närstående som blir stressad och pressad i sin vardag på grund av 
ansvaret som vårdgivare. Detta kan leda till att den sjuke blir lidande av att 
närstående lägger över sina problem på den sjuke (Grafström, 1994). För att nå 
patientens livsvärld genom vårdrelationen är det viktigt att både professionella 
vårdgivare eller naturliga vårdgivare, genom engagemang och respekt skapar 
trygghet och tillit i relationen. (Dahlberg et al. 2003). 
      

 
SYFTE 
Syftet med studien var att belysa livsvärlden för närstående som vårdar en person 
med demenssjukdom i ordinärt boende.  

 
METOD  
 
Studien gjordes som en kvalitativ litteraturstudie. En kvalitativ ansats valdes 
eftersom det var de närståendes livsvärld som skulle undersökas. Kvalitativ metod 
syftar på forskning som ger beskrivande data, till exempel upplevelser och känslor. 
I den kvalitativa forskningen är det centrala att forskaren möter situationen 
förutsättningslöst och strävar efter en helhetsförståelse. I en kvalitativ studie 
används en kvalitativ referensram (Olsson & Sörensen, 2007), i denna studie valdes 
livsvärlden som referensram. Det centrala var att samla in information för att få en 
djupare förståelse för närståendes situation (Holme & Solvang, 1997).  
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Litteratursökning 
Datainsamlingen gjordes på Blekinge tekniska högskola i databaserna: ELIN, 
Psycinfo, CINAHL. Databaserna valdes då de täckte ett stort område som ökade 
chansen att finna artiklar som passade studiens syfte.  
Följande sökord/MeSHtermer användes i samtliga databaser: ”Caregiver burden”, 
”Caregivers”, ”Dementia”, ”Home care”, ”Home nursing”, ”Relatives”. Dessa 
sökord kombinerades på olika sätt (bilaga 1).  Trots begränsningar med hjälp av 
olika kombinationer av sökord resulterade sökningen i ett stort antal träffar, vilket 
gjorde det svårt att finna artiklar passande syftet. Det visade sig att många artiklar 
var skrivna utifrån patientens eller sjuksköterskans perspektiv. 
 
Urval 
För att skapa en översikt över sökningen lästes abstrakten på samtliga träffar 
igenom. För att sedan leda till att 17 artiklar valdes ut, då de sågs som relevanta för 
studiens syfte samt hade en väl beskriven metod. De funna artiklarna lästes igenom, 
av dessa sjutton valdes åtta artiklar ut för kvalitetsgranskning. Resterande nio 
artiklar valdes bort då de inte passade in på syftet med studien samt att några 
artiklar höll för låg kvalitet. Samtliga åtta artiklar kvalitetsgranskades utifrån 
Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall (bilaga 2). Artiklarna graderades på 
en skala från I till III, där I avser hög kvalitet och III avser låg kvalitet.  
Inklusionskriterierna var artiklar skrivna på engelska som innefattade närstående 
som vårdar en person med åldersbetingad demens i ordinärt boende. Artiklar 
publicerade efter år 2003 valdes, för att få så aktuellt urval som möjligt. Närstående 
i alla åldrar inkluderades, åldern varierade från 25 år och uppåt. 
Exklusionskriterierna var artiklar som innefattade personer med demenssjukdom 
som bor på särskilt boende samt artiklar som handlade om sjukdomen demens. 
För artikelöversikt se bilaga 4. 
 
Analys 
Artiklarna granskades med inspiration av Graneheims och Lundmans (2003) 
beskrivning av en analysmetod med induktiv ansats, vilket innebär en 
förutsättningslös analys av en annan människas upplevelser. En aktiv process som 
är grundad på en sammanställning av ett antal redan befintliga analysmodeller. 
Deras kvalitativa innehållsanalys innebär att man utgår ifrån en bredare språklig 
beskrivning för att identifiera det mest synliga och uppenbara i texten vilket kallas 
för ett manifest innehåll. Det manifesta innehållet förkortas men ska samtidigt 
behålla sitt budskap, detta kallas kondensering. Därefter uppmärksammas likheter 
och sorteras vartefter de ges en benämning till exempel en bokstav eller siffra, den 
här processen kallas för kodning. I den fortsatta utvecklingen kommer 
subkategorier att uppstå med hjälp av innehållet i koderna som därefter kommer att 
utmynna och sammanföras i kategorier. Avsteget som gjordes från Graneheims och 
Lundmans (2003) innehållsanalys var att teman, där det latenta innehållet framgår 
inte formulerades.  
 
Steg 1: Författarna började med att läsa igenom artiklarna var för sig flera gånger 
för att få ett grepp om textinnehållets betydelse och sammanhang. Fraser och 
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meningar, så kallade ”meningsenheter” som innehöll information relevant för syftet 
ströks enskilt under med orange överstrykningspenna, den omgivande texten fick 
kvarstå för att sammanhanget inte skulle gå förlorat. Därefter diskuterades 
textinnehållet för att se om tolkningen av textinnehållet var likartat.  
 
Steg 2: Respektive artikel med tillhörande meningsenheter fördes sedan in i ett 
översiktsschema i ett worddokument. Meningsenheterna översattes och 
kondenserades för att korta ned texten men skulle samtidigt behålla det manifesta 
innehållet. Meningsenheterna med tillhörande artikel tilldelades varsitt nummer för 
att författarna lätt skulle kunna gå tillbaka och hitta artikeln kopplad till 
meningsenheten.  
 
Steg 3: Meningsenheterna kodades efter innehållet till exempel känsla av ensamhet. 
För att skapa en överblick klipptes därefter meningsenheterna ut och delades in i 
olika högar efter respektive kod. Dessa högar delades upp efter liknande innehåll 
och bildade större grupper. Meningsenheterna fördes sedan återigen in i ett 
översiktsschema i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word.  
 
Steg 4: Det fanns nu tretton koder indelade i tre större högar. För att få en översikt 
av vad meningsenheterna innehöll skrev författarna ett utkast av innehållet i de 
tretton koderna.   
  
Steg 5: Den skrivna texten i utkastet lästes enskilt, författarna diskuterade därefter 
texten tillsammans och fann sju subkategorier i texten. Utifrån dessa subkategorier 
skapades fyra kategorier som döptes till Förändringar i relationen med den sjuke, 
Förändringar i det sociala livet, Ökat ansvar och Strategier i vardagen. (bilaga 3)    
 
 
RESULTAT 
 
Förändringar i relationen med den sjuke 
Personlighetsförändringen hos den sjuke oroade de närstående (Askham, Briggs, 
Norman & Redfern, 2007) och de beskrev hur de såg den sjuke förändras både till 
utseendet och verbalt (Perry, 2004). Det svåraste för närstående var att se den sjuke 
gå igenom denna förändring och de upplevde svår smärta då den sjuke inte längre 
kände igen dem (Perry, 2004). Apatiskt beteende var den förändring i beteendet 
som skapade flest depressionssymtom hos närstående och situationerna kopplade 
till aggressivitet upplevdes som de mest krävande (Kalokerinou, Papastavrou, 
Papacostas, Sourtzi & Tsangari, 2007). Vanföreställningar upplevde flertalet 
närstående som en svår del i förändringen. Det kan till exempel vara att den sjuke 
tror att han/hon är förföljd eller att det förekommer ständiga inbrott i huset (Forbat, 
2003). Beteendeförändringar som exempelvis ständigt omkringströvande och 
upprepningar av ord som ’Supper, supper! eller Snacktime, snacktime!´ upplevdes 
som envist tjat och gav upphov till irritation. Plötsliga utbrott från den sjuke och 
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vägran att utföra uppgifter de fått orsakade ångest bland närstående (Arai, 
Hashimoto, Ikeda, Kumamoto, Mizuno & Washio, 2004) då de upplevde ilska och 
irritation emot den sjuke när de inte lyssnade på uppmaningar (Forbat, 2003). Detta 
kunde leda till att närstående till sist slog den sjuke för att de skulle lyssna (Arai et 
al. 2004), då närstående ansåg att vid tillräcklig provokation var våld ett accepterat 
sätt att hantera familjeproblem (Forbat, 2003).  
 
Närstående förklarade att de inte längre visste vad den sjuke tyckte eller tänkte 
(Arai et al. 2004). I vardagen försökte de hela tiden räkna ut vad den sjuke ville ha 
(De la Cuesta, 2005) och reflekterade över vad de trodde att den sjuke skulle ha 
tyckt om när han eller hon inte var sjuk och tog sina beslut därefter (Perry, 2004). 
Närstående talade om att de upplevde en identitetsförlust i relationen med den sjuke 
då de tog över deras tidigare roll. Rollerna blev ombytta och de upplevde att de 
hade blivit exempelvis mamma till sin mamma (De la Cuesta, 2005).  
 
”Its like being a mother, a mother that guesses what she (the relative) wants” 
(De la Cuesta, 2005, s. 890)  
 
De upplevde att den sjukes personlighet förvandlats och blivit barnslig (Arai et al. 
2004) således var de tvungna att behandla de sjuka som barn. För att klara av att 
leva med denna brist på kommunikation utvecklade de tillsammans ett unikt språk 
som bara närstående och den sjuke kunde förstå (De la Cuesta, 2005). Närståendes 
bristande sjukdomsinsikt framkom då de ansåg att orsaken till den sjukes beteende 
snarare var psykologisk eller berodde på utmattning (Arai et al. 2004).  
 
Närstående upplevde att det krävdes en ökad närhet med den sjuke för att 
vardagslivet skulle fungera smidigt utan ständiga avbrott. Närhet av det här slaget 
påverkade närstående negativt och den ständiga närvaron upplevdes som besvärlig, 
däremot sågs närheten som en positiv tillgång hos den sjuke (Josephsson, Nygård, 
Stigsdotter – Neely & Vikström, 2008). Närstående uttryckte även känslor av att det 
krävdes en ständig uppassning av den sjuke då han eller hon inte klarade sig på 
egen hand (Askham et al.2007). Resultatet av detta blev att de närstående upplevde 
att de tvingades utföra påtvingade uppgifter åt den sjuke (Josephsson et al. 2008). 
Flertalet närstående upplevde den nya relationen till den sjuke som svår och 
somliga uttryckte att de hatade vad de höll på med (Perry, 2004). De uttryckte att de 
ville placera den sjuke på ett boende direkt eller skaffa hemhjälp, men klarade inte 
av det på grund av skuldkänslorna. Närstående upplevde att de ville och behövde 
komma ifrån den sjuke, men kunde inte samla nog med kraft för att verkligen 
genomföra förändringen med tanke på smärtan och skulden det skulle skapa hos 
dem själva (Perry, 2004).  
 
”I mean at this point if she was in a home i´d feel so guilty, i´d just keep her at 
home just because it would kill me, not her.” (Perry, 2004, s. 58). 
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Att placera den sjuke på boende såg närstående som en oundviklig sorg, de kände 
sig bundna till den sjuke av kulturella regler, kärlek, kön, familjen eller sociala 
normer (Perry, 2004) 
 
“The last time I spoke to my dad I, I said to him… don’t worry, dad, I´ll make sure, 
ill look after mum, and shell be okay.” (Perry, 2004, s. 58). 
 
Närstående talade även om upplevelser av glädje och uppskattning. Då den sjuke 
tidigare möjligtvis var mycket självständig såg anhöriga det som att relationen nu 
blivit djupare och mer intim. Bland annat genom att den sjuke nu var i behov av 
hjälp med sin intima hygien och tillät närstående att hjälpa till och sköta dem, 
samtidigt som de visade att de tyckte om och uppskattade behandlingen. Detta 
gjorde att närstående upplevde att de mådde bättre av att veta att de kunde hjälpa 
den sjuke, samtidigt som det fick den sjuke att må bra. Ytterligare ett glädjeämne 
som närstående tog upp var då de sjuka visade uppskattning för stödet de fick 
(Perry, 2004).  
 
”This morning she said to me, you know, ´Alice, you´ve been such a good mother to 
me. ´you know, so at times there are these, we have, we share, so ill say ´Oh isn´t 
that nice,´ you know, because its warm,… I just feel glowing” (Perry, 2004, s. 61). 
 
Genom att ta hand om en annan människa upptäckte närstående nya sidor hos sig 
själva. Detta såg de som en positiv sida av situationen. De upplevde att de nu lärt 
sig vad det verkligen innebar att vara ödmjuk, skör och bräcklig. Närstående ansåg 
att de genom att ta hand om den sjuke hade lärt sig om sina egna styrkor och 
svagheter, om det som var gott och ont inom den egna personen (Perry, 2004). 
 
Förändringar i det sociala livet 
Närstående upplevde brist på gemenskap och att de hade svårt att behålla sina 
vänner. Det sociala engagemanget både i relationen med den sjuke och med andra 
människor hade minskat. Detta såg närstående som en ofrivillig saknad av socialt 
engagemang (Josephsson et al. 2008). De upplevde samtidigt blandade känslor när 
de träffade vänner som var piggare och gladare och undvek därför social kontakt 
frivilligt. Närstående beskrev att de trots dessa känslor accepterade att deras sociala 
kontaktnät minskade på grund av ängslan för den sjuke, då de kan uppstå 
problematiska och besvärliga situationer i möten med andra människor. Exempelvis 
att den sjuke inte kan delta i samtal, eller att de har ett, för närstående, genant 
beteende. Möten med andra människor undveks då hellre (Josephsson et al. 2008) 
för att skydda den sjuke från att inse allt den inte längre kan göra (Perry, 2004).  
Känslomässigt inriktade taktiker som till exempel att avsiktligt undvika att tänka på 
det oönskade eller att isolera sig socialt för att skydda sig mot eventuella problem 
skapade stress hos närstående (Kalokerinou et al. 2007).  
 
De upplevde att det inte längre fanns tid eller plats för fritidsintressen de tidigare 
kunde sysselsätta sig med, aktiviteter måste läggas åt sidan eftersom de upplevde att 
de inte kunde lämna den sjuke ensam (Askham et al. 2007).  
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”I used to go to those, but I can’t leave him really because of his pills anyway, and 
he would get worried.” (Askham et al. 2007, s. 13). 
 
Närstående upplevde känslor av fångenskap och att inte längre ha någon frihet 
(Askham et al. 2007). Närstående uttryckte att de nu stod helt ensamma (Josephsson 
et al. 2008) och inte längre hade något liv (Askham et al. 2007). 
  
”I have no life” (Askham et al. 2007, s. 13).  
 
Denna sorg och ensamhet kunde inte delas med den sjuke, som den närstående 
tidigare delat sitt liv med. Detta skapade en komplex blandning av känslor, av dels 
ensamhet och samtidigt ett behov av ensamhet för att kunna bearbeta och återhämta 
sig efter den sorg ensamheten åsamkade närstående (Josephsson et al. 2008).  
Närståendes engagemang påverkades negativt av att de inte fick utrymme att 
bearbeta sin sorg och återhämta sig i ensamhet. Det kunde räcka med att komma 
iväg till affären och ha en pratstund med kassörskan för att de ska känna att de fått 
en paus i det dagliga vårdandet (Josephsson et al. 2008). En god nattsömn var 
viktigt för närstående, det krävdes för att orka fortsätta vårda (Askham et al. 2007). 
 
Ökat ansvar 
Närstående upplevde att de fick ta ett stort ansvar i vården av den sjuke. De 
förklarade att de som vårdgivare kände krav på sig att sänka ansvaret för den sjuke 
eftersom de upplevde att det var vad som förväntades av dem som vårdgivare 
(Josephsson et al. 2008). De tvingades besluta om att ta ifrån sin mamma, pappa, 
nära vän eller make/maka ansvaret för sina mest värdefulla tillhörigheter, vilket 
kunde orsaka både personlig vånda och konflikter mellan de båda parterna 
(Josephsson et al. 2008). 
 
 ”If I was old and had my things taken I´d feel terrible.” (Perry, 2004, s. 61).  
 
En ständig oro för att den sjuke skulle stöta på hinder gjorde att närstående tog över 
hushålls sysslor, handling, sociala kontakter och lade ner mycket tid på att övervaka 
den sjuke (Josephsson et al. 2008; Askham et al. 2007). De upplevde ett behov av 
ständig övervakning för att undvika exempelvis stölder då närstående kände ett 
ansvar för den sjukes säkerhet och för vad den sjuke gjorde (Josephsson et al. 
2008). Närstående upplevde att de inte kunde ta ögonen ifrån dem ens för en sekund 
(Arai et al. 2004) och ansåg sig inte kunna lämna den sjuke ensam på grund av 
osäkerheten (Askham et al. 2007) då de kan smita iväg och försvinna när som helst 
(Arai et al. 2004). Därför la närstående mycket av tiden på att övervaka och att även 
se till så att andra övervakade den sjuke för att säkerställa att de var trygga och inte 
skadade sig (Askham et al. 2007). En mycket arbetsam del i övervakningen 
upplevdes vara den intima vården med exempelvis toalettbesök. Övervakningen 
upplevdes inte som normal utan sågs som ett stort problem av närstående som 
kunde uppleva att de höll den sjuke fången i sitt eget hem. Vilket i sin tur gav 
upphov till ångestkänslor hos närstående (Askham et al. 2007).  
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Närstående funderade mycket på om de skulle ta ansvaret för att vårda ensam eller 
be andra om hjälp. Få närstående accepterade enstaka timmar av professionell 
dagvård eller några dagars hjälp ifrån släktingar eftersom de ansåg sig inte ha rätten 
att belasta sina barn, vänner eller grannar. De var även rädda för att det skulle 
uppstå konflikter om de skulle be andra om hjälp (Josephsson et al. 2008). 
Närstående som själva hade en fysisk sjukdom eller handikapp kände sig mer 
berättigade att be närstående om hjälp med vårdandet av den sjuke (Yılmaz, 2008). 
Flertalet närstående litade inte på andra närstående, professionell dagvård eller stöd 
ifrån samhället utan såg sig själva som de enda som kunde vårda på rätt sätt (Perry, 
2004). 
 
Strategier i vardagen 
För att underlätta och för att få en känsla av normalitet i vardagen skapade 
närstående rutiner för övervakning och kontroll av den sjuke. Rutinerna hjälpte 
också närstående att få struktur och kontroll över vardagliga sysslor, de rättade sig 
efter och var bundna till sina rutiner, men konstaterade att rutinerna inte alltid gick 
att hålla. Då krävdes flexibilitet hos närstående för att hantera den brustna rutinen 
(Askham et al. 2007). Närstående upplevde problem som exempelvis ökad stress, 
när rutinerna stördes av den sjuke. Därför utförde de ofta delar av rutinerna själva 
då den sjuke var upptagen eller frånvarande eller så försökte de sysselsätta 
honom/henne med något annat för att ”hålla dem undan”. Den negativa aspekten av 
rutinerna var att de gjorde vardagen tråkig och enformig vilket närstående tyckte 
dämpade deras sinnen och lusten att fortsätta med vården (Askham et al. 2007).  
Flera närstående upplevde att dagarna främst bestod av att läsa tidningen och ibland 
en innehållsfattig dialog med den sjuke (Josephsson et al. 2008). 
 
”its the monotony that gets you down” (Askham et al. 2007, s. 10). 
 
Närstående fokuserade mycket på att spara tid eftersom de var medvetna om att en 
avvikelse i den dagliga rutinen skulle kosta dem mycket tid och energi. Eftersom 
mycket av tiden gick åt till övervakning försökte närstående spara tid genom att 
utföra så mycket som möjligt av sysslorna när den sjuke inte var i närheten. 
(Askham et al. 2007). De tog över flera av hushållssysslorna som den sjuke själv 
kunde ha utfört, för att bygga upp en tidsbuffert till för oförutsägbara händelser 
(Josephsson et al. 2008). En mycket betungande och tidskrävande del i vardagen 
var slumpmässig urinering och defekation (Arai et al. 2004) Närstående såg ett 
behov av att skydda sig från belastningen av att städa efter den sjukes 
inkontinensbesvär genom att exempelvis skapa ett personligt område där den sjuke 
inte fick vistas (Perry, 2004). 
 
För att underlätta vardagen i hemmet uppfann de hemgjorda hjälpmedel exempelvis 
berättade en närstående att frun stängde munnen och vägrade äta. Detta problem 
löstes genom att små flaskor med pip användes för att få frun att äta (De la Cuesta, 
2005). Det framkom att närstående tvingades vara påhittiga och kreativa för att 
övervinna den sjukes motstånd samt att det bibehöll den sjuke lugn och stabil. 
Uppfinningar i form av spel och fällor var vanligt förekommande bland närstående. 
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Problemet de identifierade med detta var att deras knep och uppfinningar oftast bara 
fungerade i några dagar tills den sjuke ”kom på” att det var en fälla. Detta gjorde att 
närstående hela tiden var tvungna att hitta på nya saker (De la Cuesta, 2005). De 
olika strategierna som närstående använde sig av visade sig minska deras 
upplevelse av påfrestning (Kalokerinou et al. 2007). 

 
 
DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 
Metoden som användes för textanalysen var Graneheims och lundmans (2003) 
beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. I den kvalitativa 
studien var målet att belysa hur det är att leva med en person med demenssjukdom. 
Det centrala var att samla in information för att få en djupare förståelse för 
närståendes situation (Holme & Solvang, 1997). En fördel med metoden är att 
tolkningen kan ske på flera olika nivåer samt att den kan tillämpas på flera olika 
texter såsom utskrifter av bandade intervjuer eller filmer, dagböcker och journaler. 
En framstående nackdel med metoden är att forskaren måste vara noga med att 
bearbeta texten helt förutsättningslöst samt vara lyhörd, för att den egna 
förförståelsen kan leda denne förbi nya fenomen och föra forskaren till att endast 
fokusera på förväntade företeelser (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
 
Artiklarna söktes i databaserna CINAHL, Elin@blekinge och Psycinfo.  De första 
sökningarna gav många artiklar som vid första anblick såg ut att passa studiens 
syfte, vid närmare granskning var merparten av artiklarna kvantitativa och de flesta 
utgick ifrån att fastställa om närstående upplevde en belastning av att vårda en sjuk 
anhörig och samhällets utgifter på grund av sjukdomen demens. Passande sökord 
hittades med hjälp av MeSH och thesaurus vilket gjorde sökningarna snävare som 
resulterade i ett mindre urval. Någon manuell sökning gjordes inte. Willman (2006) 
anser att en manuell sökning utöver de elektroniska databaserna är att föredra då till 
exempel användningen av grå litteratur och aktuella läroböcker kan hjälpa 
forskargruppen att se forskningsproblemet ur ett större sammanhang. En manuell 
sökning skulle kunna ha bidragit till att ytterligare intressanta referenser kommit 
fram under datainsamlingsprocessen. Efter att artiklarnas textinnehåll hade lästs 
igenom valdes åtta artiklar ut då de passade studiens syfte. Sökningarna i 
databaserna begränsades till artiklar från åren 2003-2009, för att så aktuella artiklar 
som möjligt skulle hittas. Sökningar skulle kunna göras från tidigare år för att få 
fler träffar men detta gjordes inte på grund av att samhället med stor sannolikhet har 
förändrats under åren. Det kan ha haft betydelse för livssituationen för många 
människor, som i sin tur skulle kunna ge ett annat resultat i föreliggande studie.  
 
Artiklarna som användes i studien utgick samtliga ifrån målet att fastställa bördan 
av att vårda en dement närstående. Föreliggande studie utgick ifrån att det skulle 
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vara mödosamt att vårda en anhörig med demenssjukdom. Med denna utgångspunkt 
kom det således heller inte fram några artiklar som har sitt utgångsläge i att belysa 
eller fastställa de positiva sidorna av att vårda en närstående med en 
demenssjukdom vilket kan ha påverkat resultatet. Ytterligare en sökning gjordes för 
att undersöka förekomsten av artiklar som utgår ifrån de positiva synvinklarna av 
att vårda en anhörig med demenssjukdom. Sökorden var Life satisfaction AND 
positive factors AND homecare AND caregiving. Utfallet av denna sökning gav 
inget resultat. Sökningarna gjordes i CINAHL, Elin@blekinge och Psycinfo.  
 
Artiklarna granskades med Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall. 
Kvalitetsbedömningen riskerar att vara orättvis på grund av bristande erfarenhet och 
brister i poängsystemet. Till exempel att förekomsten av ett abstrakt gav lika 
mycket poäng som en väl skriven och reflekterande analys och metoddiskussion. 
Ytterligare en granskningsmetod undersöktes, Willmans (2006) protokoll för 
kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Den valdes bort då Carlssons 
och Eimans (2003) bedömningsmall föreföll mer konkret och lättbegriplig. En av de 
granskade artiklarna hamnade enligt bedömningsmallen på grad III. Beslutet att 
ändå använda informationen var förankrat i att den låga procenthalten berodde på 
avsaknaden av ett korrekt utformat abstract och inledning, trots att det i artikeln 
förekom en väl beskriven metod och tillvägagångssätt under resten av 
forskningsprocessen. 
 
Texten i samtliga artiklarna var skriven på engelska, meningsenheterna 
abstraherades och sattes in i sitt respektive schema på engelska som förklaras i 
metodkapitlet. Meningsenheterna kondenserades och översattes. I föreliggande 
studie försökte författarna att göra så lite plats som möjligt för de egna tolkningarna 
i översättnings och kondenseringsprocessen. Innehållet i de olika meningsenheterna 
diskuterades för att resultatet skulle bli så rättvisande som möjligt. Enligt Bengtsson 
et al. (2006) kan inte en forskare eller empirisk undersökare ställa sig utanför sin 
egen livsvärld som en ren åskådare eller en opåverkad reflekterande individ. Då en 
text översatts och skrivits om bortser inte författarna ifrån att det föreligger risk för 
tolkning av innehållet. Artikelanalysen genomfördes tre gånger då det under första 
försöket missuppfattades var någonstans i analysprocessen författarna befann sig. 
Det yttrade sig som så att koderna missförstods och tolkades vara underkategorier, 
vilket gjorde att det blev besvärligt att se tydliga områden och resultatet föreföll 
mycket rörigt och uttryckslöst. 
 
Resultatdiskussion  
Att som närstående vårda en person med demenssjukdom i ordinärt boende 
innebär en stor omställning i det vardagliga livet och närståendes livsvärld. 
Personlighetsförändringar hos den sjuke leder till att närstående undviker social 
kontakt med andra människor, detta för att undvika generande situationer då 
den sjuke till exempel inte kan delta i en konversation. Aktiviteter som 
närstående tidigare ägnat sig åt finns det inte längre tid eller energi för. Olika 
strategier i vårdandet som till exempel uppfinna egna lösningar samt överlista 
den sjuke för att få honom/henne medgörlig. Övervakning och ökat ansvar är 
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en stor del i den närståendes vardag, detta upplevs som påfrestande då ständig 
tillsyn krävs. 
 
Markusson, (2004) menar att livet tillsammans med en person med 
demenssjukdom kan göra det svårt att tillgodose sitt eget sociala behov, vilket 
kan leda till ensamhet och saknad av gemenskap. Resultatet i föreliggande 
studie visar att närstående upplever brist på gemenskap och att de hade svårt att 
behålla sina vänner. Avsaknaden av gemenskap ser de som en ofrivillig 
ensamhet och att de har svårt att behålla sitt sociala umgänge. Söderlund 
(2004) förklarar i sin studie att ensamhet karaktäriserar de anhörigas tillvaro 
när de vårdar en person med demenssjukdom. Det är inte den goda självvalda 
ensamheten som kan skapa lugn i sinnet i betydelse av ett inre tillstånd av 
balans. Det är en ensamhet som ger upphov till känslor av att vara övergiven, 
att stå ensam och sakna koppling till någon social gemenskap (Söderlund, 
2004). Söderlund (2004) förklarar vidare att närstående saknar gemenskap med 
andra personer. Människor i deras närhet drar sig undan och umgängeskretsen 
minskar, på grund av att vänner inte längre kommer på besök och för att de 
själva inte längre orkar delta i sociala aktiviteter. Närstående känner sig 
frånkopplade ifrån samhället och tillvaron (Söderlund, 2004). De blir genom 
denna process uppmärksamma på vad det innebär att ha fri tillgång till sin 
värld. De upplever en förlust av den fria och ogenomtänkta vardagen då de nu 
inser vad det betyder att förlora den (Dahlberg et al. 2003). Utgående från 
människans grundläggande behov behöver hon känna delaktighet och 
samhörighet med andra människor. Framträdande hos människan är begäret 
efter att få vara med och dela en gemenskap (Söderlund, 2004). Gemenskap ger 
kraft genom en samhörighetskänsla av att vara tillsammans i en social miljö, 
som kännetecknas av samvaro, omtanke och ett välkomnande att delta.  Att 
uppleva sig utestängd ifrån en sådan gemenskap eller att sakna ett eget socialt 
liv skapar utmattning, som påverkar personens fysiska, psykiska, och sociala 
funktioner (Söderlund, 2004). Enligt Söderlund (2004) är det viktigt att 
närstående har någon att prata med som kan ge stöd, tröst och värme för att de 
ska orka fortsätta vårda. Därför bör de som i sitt arbete möter närstående till 
dementa fokusera på att fungera som ett stöd till de som saknar relationer i 
form av egna vänner (Dahlberg, 2003). 

 
Det framkommer också i föreliggande studie att närstående upplevde att de inte 
hade tid över för umgänge och fritidsintressen. Detta mynnade ut i känslor av 
fångenskap, att inte ha kontroll och upplevelser av att man saknade ett eget liv. 
Söderlund (2004) skriver att närstående tvingas bära dubbla bördor som att till 
exempel sköta två hushåll samtidigt.  

 
Söderlund (2004) framhäver också en annan synvinkel som saknar stöd i 
föreliggande studie. Det är den ifrån de närstående som själva vill vårda sin 
anhöriga men möjligheten tas ifrån dem. Av exempelvis handläggaren i 
omvårdnadsnämnden, andra närstående till den sjuke eller flera av dem 
tillsammans, som anser att den sjuke har det bättre om han eller hon blir 
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placerad på ett boende. Närstående som hamnar i en sådan situation upplever 
sig kränkta och tappar kontrollen över sin situation. De upplever sig inlåsta i en 
omöjlig position ensamma och utlämnade till andra människors beslut, brist på 
förståelse och kunskap (Söderlund 2004).  
 
Berg et al. (2001) har kommit fram till att personlighetsförändringar i form av 
aggressivitet, vanföreställningar och att inte kunna föra en normal konversation 
är vanliga symtom hos en person med demenssjukdom. I föreliggande studie 
visade det sig att dessa symtom skapade tankar och känslor hos närstående, 
som till exempel upplever den sjukes slumpmässiga urinering och defekation 
som en betungande och tidskrävande del av vardagen. Söderlund (2004) visar i 
sin studie att närstående beskriver en känsla av främlingskap gentemot den 
sjuke. Närstående känner sig främmande i den sjukes tillvaro och har svårt för 
att förstå hur den sjuke upplever omgivningen. Den sjuke har ett helt 
annorlunda handlingsmönster än tidigare, och personligheten känns inte längre 
igen. Bland annat förekommer aggressivt beteende. I närståendes vardag ingår 
ständiga blöjbyten, vilket är ett återkommande irritationsmoment (Söderlund 
2004).  
 
Närstående upplever även positiva sidor av bördan då de tar hand om en 
anhörig med demenssjukdom, såsom glädjen av att få uppskattning för det man 
gör och en utveckling av den egna personligheten. Detta tas även upp i 
Söderlunds (2004) studie där hon fann att närstående som vårdar en person med 
demenssjukdom eller annan svår sjukdom förändras som människa. Då 
närstående får uppskattning och kärlek av den sjuke ger det en trygghet och 
känsla av tacksamhet. Vårdandet är en tung börda men ger samtidigt livskraft 
och vilja att engagera sig i frågor som berör förändringar inom sjukvården, då 
de vill förhindra att andra människor hamnar i en liknande situation. Bördan 
kan ses som övervägande men ger samtidigt mycket tillbaka till den som 
vårdar, därför uttrycker ett stort antal närstående att de skulle göra om det om 
de fick välja. Då de anser att de förändrats totalt som människa (Söderlund 
2004).  
 
Dahlberg et al. (2003) menar att det är viktigt att vårdaren har utvärderat sitt 
eget lidande och sin egen hälsa för att skapa en bra vårdrelation. Livskvaliteten 
blir sämre för en person som blir stressad och pressad i sin vardag på grund av 
ansvaret som vårdare (Grafström, 1994). Resultatet visade att närstående 
tvingas ta ett större ansvar än tidigare. Det innebär ansvar för den sjuke och 
dennes personliga tillhörigheter. Detta stärks i Söderlunds (2004) studie där 
hon menar att det krävs ett mycket stort ansvar som vårdgivare åt en person 
med demenssjukdom. Närstående upplever att de kränker de sjukas integritet 
då de tar över ansvaret för exempelvis deras ekonomi, eftersom de har svårt att 
uttrycka sig och får inte fram vad han/hon själv vill. Söderlund (2004) fann inte 
någon skillnad mellan närståendes upplevelser av ansvar i förhållande till vilket 
land de lever i. 
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I föreliggande studie värderade närstående den professionella dagvården som 
mycket låg och litar inte på att de eller andra närstående tar väl hand om den sjuke. 
Orsaker till att närstående väljer att inte använda eller avbryta dagvården är bland 
annat att det är svårt att få den sjuke att komma i ordning för att komma i tid till 
dagvården (Regehr & Sussman, 2009). Personen med demens är inte bekväm och 
har svårt att anpassa sig till dagvården där de stör sig på varandra (Malmberg & 
Måvall, 2007). Närstående uppmanas ofta av vårdorganisationen att ”prova ett tag” 
och vänta med att se över vilken hjälp som finns tillgänglig, detta leder till att de 
väntar onödigt länge med att börja undersöka och använda de hjälpresurser som 
finns (Regehr & Sussman, 2009). Risken finns att de redan har nått en så hög nivå 
av utmattning att den mängd arbete det krävs för att ta den sjuke till dagvården inte 
anses meningsfull för den lilla avkoppling de får tillbaka (Malmberg & Måvall, 
2007). Det kan vara en av anledningarna till att närstående känner misstänksamhet 
mot vårdorganisationen, och upplever att många av de resurser som finns till för 
dem är meningslösa.  
 
Slutsats  
Att som närstående vårda en person med demenssjukdom i hemmet kan 
innebära förändringar i den närståendes livsvärld. Exempel på detta är ökat 
ansvar, förändringar i relationen till den sjuke och ökad känsla av ensamhet. 
 
Efter att ha gått igenom en stor mängd litteratur inför uppsatsen framgår det att 
merparten av de studier gjorda i ämnet informella vårdgivare, inriktar sig på 
bördan av att vårda, tiden det tar och könsskillnader. Tillräckliga beskrivningar 
av hur närståendes livsvärld påverkas då de vårdar en person med 
demenssjukdom i hemmet saknas. Forskningen inriktar sig inte på vad 
närstående upplever eller kan behöva för att situationen ska bli hållbar. 
Föreliggande studie efterlyser därför en ökad kunskap i vad närstående 
upplever sig ha för behov för att på bästa sätt klara av att fortsätta vårda en 
närstående med demenssjukdom i hemmet. 
 
Föreliggande studie efterlyser även ett mer ödmjukt angreppsätt vid förslagsvis 
vårdplaneringen med en demenssjuk patient, som skall återvända till ordinärt 
boende. Kanske är det inte bara patientens bästa som måste belysas, utan även 
närståendes situation och hjälpen de kan behöva för att orka med att fortsätta leva 
tillsammans med personen.  
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Bilaga 1. Sökhistorik 

Databas Sökord Avgränsningar  Antal träffar Använda 
PsycINFO 
2009-04-02 

Caregiver 
burden OR 
Caregivers 
AND Dementia 
AND Home 
care. 

År 2003-2009 48 4 

Cinahl 
2009-04-02 

Caregiver 
burden OR 
Caregivers 
AND Dementia 
AND Home 
nursing. 

År 2003-2009 53 0 

ELIN@ 
Blekinge 
2009-04-02 

Dementia AND 
Caregiver 
burden. 

År 2003-2009 
Dokument 
tillgängliga i 
fulltext. 
 

118 1 

ELIN@ 
Blekinge 
2009-04-02 

Dementia AND 
Relatives. 

År 2003-2009 
Dokument 
tillgängliga i 
fulltext. 
 

155 3 

ELIN@ 
Blekinge 
2009-04-02 

Life Satisfaction 
AND Informal 
caregivers. 

År 2003-2009 
Dokument 
tillgängliga i 
fulltext. 
 

3 0 

ELIN@ 
Blekinge 
2009-04-02 

Dementia AND 
Informal 
Caregivers. 

År 2003-2009 
Dokument 
tillgängliga i 
fulltext. 
 

37 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Bilaga 2. Bedömningsmall för kvalitetsgranskning. 

 
 
 



 

 
 
 
Bilaga 3. Exempel på Innehållsanalys. 
Artikel Meningsenhet Kondensering Kod Subkategor

i 
Kategori 

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

…caregivers 
described an 
involuntary loss 
of social 
engagement. 

En ofrivillig 
saknad av socialt 
engagemang. 

Saknad av 
sociala 
kontakter 

 
 
 
 
 
 
Ensamhet 

 
 
 
 
 
 
Förändringar 
i det sociala 
livet 
 
 
 
 
 
 
 

Care at home 
for people with 
dementia: as in 
a total 
institution ? 

…there is lots of 
things that I’m 
not free to do, 
like I used to be. 

Finns inte längre 
platts för tidigare 
fritidsintressen. 

Ingen fritid 

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

Some caregivers 
further 
emphasized the 
feeling of now 
standing alone. 

Känslan av att nu 
stå ensam. 

Känsla av 
ensamhet 

The Craft of 
Care: Family 
Care of 
Relatives With 
Advanced 
Dementia. 

Yes, it is like 
taking her role 
(as mother). If 
she were not 
sick she would 
look after me. 
Now she cannot 
do that so I have 
to do it for her. 

Det känns som att 
ta mammas roll, 
Hade hon inte 
varit sjuk hade 
hon hållit efter 
mig. 

Förlust Ombytta 
roller 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förändringar 
i relationen 
med den 
sjuke 

Daughters 
giving care to 
mothers who 
have Dementia: 
Mastering the 3 
R´s of 
(Re)Calling, 
(Re)Learning, 
and 
(Re)Adjusting. 

…however they 
were bound to 
them by “rules” 
of culture and 
family or social 
traditions and 
bounds of 
gender, or love. 

Kände sig bundna 
till den sjuke av 
kulturella regler, 
kärlek, kön, 
familjen eller 
sociala normer 

Känsla av 
bundenhet 

Bundenhet 
 
 
 
 

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

…caregivers 
perceived a 
necessity of an 
increased 
nearness in 
everyday life. 

Upplever ett 
behov av ökad 
närhet I det 
vardagliga livet. 

Upplevelse 
av närhet 

Närhet 

Daughters 
giving care to 
mothers who 
have Dementia: 
Mastering the 3 

It made me feel 
even better to 
know I was able 
to do that for 
her. 

Jag mådde bättre 
av att veta att jag 
kunde göra det för 
henne. 

Glädje 



 

R´s of 
(Re)Calling, 
(Re)Learning, 
and 
(Re)Adjusting. 

 
 
 

Relationship 
difficulties in 
dementia care. 

I know 
nobody´s robbed 
her nobody´s 
got in… 
nobody´s broken 
any windows… 

Jag vet att ingen 
rånat henne. 

Misstänk-
samhet 

Personlig-
hetsförändri
ng 

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

…responsibility 
for things in 
general now lay 
on the caregiver. 

Ansvaret ligger på 
vårdgivaren. 

Ansvar för 
den 
närstående 

 
 
 
 
 
 
 
Ett ökat 
ansvar 

 
 
 
 
 
 
 
Ökat ansvar Problems 

family 
caregivers 
encounter in 
home care of 
patients with 
frontotemporal 
lobar 
degeneration. 

Both patients 
could sneak out 
at any time, 
forcing 
caregivers to be 
alert and never 
let them out of 
there sight. 

Kan inte ta 
ögonen från dem 
ens för en sekund. 

Känsla av att 
ej kunna 
lämna 

Care at home 
for people with 
dementia: as in 
a total 
institution? 

To carers, the 
routines may 
have helped to 
convey a sense 
of the normality 
of the home. 

Rutinerna ger en 
känsla av 
normalitet i 
vardagen. 

Behov av 
rutiner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutiner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategier i 
vardagen 

Problems 
family 
caregivers 
encounter in 
home care of 
patients with 
frontotemporal 
lobar 
degeneration. 
 
 
 
 

…random 
urination and 
defecation. This 
meant a huge 
amount of 
cleaning up after 
them and an 
extremely high 
level of 
caregiver 
burden. 
 

Slumpmässig 
elimination 
innebar en stor 
belastning och 
mycket städning. 
 

Hög 
belastning 

Caring for a 
relative with 
dementia: 
family caregiver 
burden. 

…when 
caregivers use 
specific 
strategies such 
as problem-
solving and 
seeking social 
support, the 
level of burden 
is lower. 

Användandet av 
olika strategier 
minskar 
belastningen på 
vårdaren. 

Använder 
olika 
strategier 



  

Författare, År, Land: 
Tidskrift 

Titel Syfte Typ av studie/metod, 
Population 

Resultat Kvalitetsgrad 

Yılmaz, A. (2008). Turkiet: 
Australasian Journal on 
Ageing, 28(1), 16–21. 

Predictors of burnout in 
the family caregivers of 
Alzheimer’s 
disease: Evidence from 
Turkey.  

Undersöka faktorer 
relaterade till utbrändhet hos 
familjevårdgivare åt 
personer med Alzeimers. 

Intervjustudie med kvalitativ 
innehålsanalys.  
44 närstående som vårdar en 
person med Alzeimers. 
35 kvinnor. 
9 män. 

I resultatet framkom att 
emotionell utmattning hos 
vårdgivarna var relaterade till 
oro och ansvar för den sjuke. 
Vårdgivarna löpte större risk att 
bli deprimerade.  

Grad 1 

De la Cuesta, C. (2005). 
Colombia: Qualitative 
Health Research,15( 7), 
881-896.                  

The Craft of Care: Family 
Care of Relatives With 
Advanced Dementia.  
 

Identifiera strategier som 
används av 
familjevårdgivare till 
demenssjuka personer i 
Colombiaför att underlätta 
vården. 

Intervjustudie med kvalitativ 
innehållsanalys.. 
18 närstående som vårdar en 
person med demenssjukdom. 
15 kvinnor. 
3 män. 
25-75 år. 

I resultatet framkom att 
närstående använder sig av 
olika strategier för att göra 
vardagen smidigare. 
Uppfinningar i hemmet samt 
olika handlingar som får den 
sjuke att gå med på olika saker.  

Grad 1 

Kalokerinou et al. (2007). 
Cypern: Journal of 
Advanced Nursing, 58(5), 
446–457. 

Caring for a relative with 
dementia: family caregiver 
burden.  

Undersöka bördan för 
närstående som vårdar en 
person med demenssjukdom, 
konsekvenserna på den 
mentala hälsan samt vilka 
strategier vårdgivarna 
använder. 

Kvalitativ studie, med 
frågeformulär. 
172 närstående som vårdar 
en person med 
demenssjukdom. 
40 män, 132 kvinnor. 
56-80 år. 

Resultatet visade att 68% av 
vårdgivarna kände hög börda 
och 65% hade depressiva 
symtom. Bördan kunde 
relateras till kön, utbildning och 
inkomst.  

Grad 1 

Josephsson et al. (2008). 
Sverige: 
http://dem.sagepub.com, 
7(2) 251–270. 
 

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

Att identifiera hur personer 
med demenssjukdom och 
deras vårdgivande 
livskamrat individuellt 
upplever deras gemensamma 
vardagliga aktiviteter. 

Intervjustudie med kvalitativ 
innehållsanalys.  
26 samboende par.  
59-86 år. 
 
 
 
 
 

 
 
 

I resultatet framkom att de 
närstående hade minskat socialt 
engagemang och relationen till 
den sjuke förändrades. : Fyra 
framträdande teman framkom, 
Perceived changes in activity 
engagements, consequenses of 
experienced changes, dilemmas 
experienced by the caregivers, 
management approaches to 
handle a changed everyday life. 

Grad 2 

B
ilaga 4. A

rtikelöversikt. 

http://dem.sagepub.com/�


 

Askham et al. (2006). 
England: Ageing & Society, 
27, 2007, 3–24. 

Care at home for people 
with dementia: as in a total 
institution?  

Belysa tre aspekter som kan 
påverka relationen till den 
sjuke: Vaktande relation, 
Intimare relation och 
vardagsrelationen. 

Observations och 
intervjustudie med kvalitativ 
innehållsanalys. 
22 vårdgivare. 
14 kvinnor, 8 män. 
75-87 år. 

Resultatet visade att alla tre 
aspekter ledde till svårigheter i 
vardagslivet. Svårigheterna 
fanns i den intima vården och i 
de vardagliga sysslorna. 

Grad 2 

 
Forbat, L. (2003). England: 
http://dem.sagepub.com/cgi/
content/abstract/2/1/67, 
London, Thousand Oaks, 
and New Delhi, 2(1), 67-84.                            

Relationship difficulties in 
dementia care.  
 

Belysa relationen mellan en 
demenssjuk person och en 
närstående som vårdar. 

Kvalitativ intervjustudie, (a 
small scale study). En dotter 
som vårdar sin demenssjuka 
mamma. 78år resp. 52 år. 
 

Resultatet visade att onödiga 
konflikter i relationen till den 
sjuke är vanligt förekommande. 
Det är inte längre samma person 
med samma tankar och krav. 

Grad 2 

Perry, J. (2004). Canada: 
Journal of family nursing 
10(1), 50-69.  
 

Daughters giving care to 
mothers who have 
Dementia: Mastering the 3 
R´s of (Re)Calling, 
(Re)Learning, and 
(Re)Adjusting. 

Belysa vad som krävs av 
vårdgivarna då de bor med 
och vårdar sin demenssjuka 
mamma.  

Intervjustudie. 
20 vårdgivare. 
19 döttrar, 1 svärdotter. Alla 
bor med den sjuke. 
 

Resultatet visade att de behövde 
bemästra de tre R:en. 
(Re)Calling, (Re)Learning, and 
(Re)Adjusting. 

Grad 1 

Arai et al. (2004). Japan. 
Psychogeriatrics, ,4, 33–39.  
 
 
 

Problems family 
caregivers encounter in 
home care of patients with 
frontotemporal lobar 
degeneration.  

Belysa bördan och 
problemen med att vårda en 
person med 
frontallobsdemens i hemmet.  

Semistrukturerad 
intervjustudie.  
2 vårdgivare. 
1 man 77 år. 
1 kvinna 62 år. 

De sjuka i studien var inte 
sammarbetsvilliga och hade ett 
påfrestande beteende. Detta 
ledde till hög börda hos 
vårdgivarna.  

Grad 3 
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