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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Alzheimers sjukdom är en av de vanligaste demenssjukdomarna i världen. 
Alzheimers sjukdom är en progredierande sjukdom, vilket innebär att sjukdomen ständigt 
utvecklas och personen med Alzheimers sjukdom successivt försämras. I samband med att 
sjukdomsförloppet av Alzheimers sjukdom utvecklas berörs de anhöriga eftersom de kan 
uppleva en förändring av att bli en anhörigvårdare i hemmet åt familjemedlemmen. 
Alzheimers sjukdom kan medföra nya ansvarsområden i hemmet för de anhöriga vilket kan 
upplevas som utmanande. Anhöriga kan åta sig vårdarrollen vilket kan leda till begränsningar 
i vardagen samt psykiska, fysiska och sociala påfrestningar för de anhöriga. I samband med 
Alzheimers sjukdom ständigt växande prevalens ställs krav på sjuksköterskans kunskap 
gällande anhörigas upplevelser av att vara en anhörigvårdare. För att anhöriga ska känna sig 
trygga i sin vårdarroll är det av vikt att sjuksköterskan ger information kontinuerligt kring vad 
vårdarrollen kan innebära.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en 
familjemedlem med Alzheimers sjukdom i hemmet.  
Metod: Litteraturstudie med kvalitativ metod baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Vid 
analysförfarandet användes Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys.  
Resultat: I studiens resultat framkom det att anhöriga upplever en rollförändring och att 
deras vardag har blivit mer begränsad efter att dem åtagit sig vårdarrollen på grund av känslor 
av plikt. I samband med att de anhöriga strävade efter att ge en så god omvårdnad som 
möjligt för sin familjemedlem åsido satte anhöriga sin egen hälsa. Att vara en anhörigvårdare 
kunde ge upphov till upplevelser av otillräcklighet på grund av bristande kommunikation 
samt bekräftelse på vårdandet.   
Slutsats: I studien framkom vikten av att sjuksköterskan har kunskap kring anhörigas 
upplevelser av vårdandet. Sjuksköterskan kan använda studiens resultat för att bedriva en mer 
personcentrerad vård. Vidare forskning av empirisk karaktär är av intresse för att få en 
fördjupad bild av anhörigvårdarens upplevelser.  
 
Nyckelord: Alzheimers sjukdom, anhörig, familjemedlem, personcentrerad vård, upplevelse.
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Inledning 

I takt med att världens befolkning ökar i ålder leder det till att allt fler personer insjuknar i 

Alzheimers sjukdom (Ferri et al., 2005). Enligt World Health Organization [WHO] (2015) 

lever cirka 30 miljoner människor runt om i världens med Alzheimers sjukdom vilket gör 

Alzheimers sjukdom till en av de vanligaste demenssjukdomarna. Ekman et al. (2011) 

beskriver Alzheimers sjukdoms som en obotlig, neurologisk sjukdom. Millions-Viana-

Meneses och Simonato-Aguiar (2014) menar vidare att Alzheimers sjukdom successivt kan 

förändra personens beteende, sociala tillvaro samt aktivitet i livet. De förändringar som 

uppstår till följd av Alzheimers sjukdom berör inte enbart de insjuknade utan kan även beröra 

de anhöriga (ibid.).  

 

Allt eftersom Alzheimers sjukdom framskrider hos den insjuknade ställs krav på de anhöriga 

som vårdar sin familjemedlem i hemmet (Ducharme, Kergoat, Antoine, Pasquider & 

Coulombe, 2013; Harris, Adams, Zubatsky & White, 2011; Sanders, Ott, Kelber & Noonan, 

2008). Ducharme et al. (2013) menar vidare att i samband med att den insjuknades 

sjukdomsförlopp utvecklas kan de anhöriga utsättas för fysiska, psykiska och sociala 

påfrestningar. De anhöriga kan även uppleva en förändring från att vara en anhörig till att bli 

en anhörigvårdare för den insjuknade. Ducharme et al. (2013) hävdar att de anhöriga kan ha 

en betydande roll för sin insjuknade familjemedlem. De anhöriga kan känna en strävan efter 

att ge den bästa möjliga vården till den insjuknade familjemedlemmen i hemmet trots att de 

anhöriga kan uppleva svårigheter att planera vardagen och framtiden (ibid.). Studier visar att 

det är av vikt att anhörigas upplevelser synliggörs eftersom forskning tenderar att fokusera på 

personen med Alzheimers sjukdom (Carpentier, Bernard, Greiner & Guberman, 2010; 

Mattila, Leino & Åstedt-Kurki, 2009; Werner, Stein-Shvachman & Korcyn, 2009). Eftersom 

Alzheimers sjukdom ständigt ökar i världen leder det till att allt fler anhöriga vårdar en 

familjemedlem med Alzheimers sjukdom i hemmet, vilket gör att sjuksköterskan kommer 

möta anhörigvårdare i allt större utsträckning. Det är av betydelse att sammanställa tidigare 

forskning som berör anhörigas upplevelser. Sammanställningen kan leda till att 

sjuksköterskan får en förbättrad kännedom samt förståelse kring anhörigas upplevelser av att 

vårda en familjemedlem med Alzheimers sjukdom i hemmet. Med denna kunskap skulle 

sjuksköterskan kunna få bättre förutsättningar för att kunna tillämpa en mer personcentrerad 

vård.  
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Bakgrund 

Alzheimers sjukdom  

Ekman et al. (2011) beskriver Alzheimers sjukdom som en progredierande sjukdom, vilket 

innebär att sjukdomen ständigt utvecklas. Alzheimers sjukdoms utvecklingstid är individuell 

och kan utvecklas i varierande takt (ibid). Marcusson, Blennow, Skoog och Wallin (2003) 

menar att Alzheimers sjukdom delas in i tre olika stadier från mild, måttlig samt till svår 

demens. Under det milda stadiet är symptomen diffusa och svåra att direkt koppla till 

Alzheimers sjukdom (ibid.). Det milda stadiet kännetecknas av symptom såsom 

minnessvårigheter, förvirring och koncentrationssvårigheter (Youn, Lee, Jhoo, Kim, Choo & 

Woo, 2011). Ekman et al. (2011) förklarar att vid det andra stadiet i Alzheimers sjukdom, 

måttlig demens, riskerar den insjuknade att få förändringar i personligheten samt svårigheter 

med att sköta aktiviteter i det dagliga livet. Vidare menar Ekman et al. (2011) att svårigheter 

med att sköta aktiviteter i dagliga livet kan innebära att de insjuknade kan sakna förmåga att 

sköta personlig hygien eller ta hand om hushållet. Youn et al. (2011) benämner det sista 

stadiet som svår demens. Det svåra stadiet kännetecknas av att kroppens kognitiva förmågor 

såsom minnes- tid- samt språkuppfattning succesivt försämras och tidigare nämnda symptom 

tilltar (ibid.). I det svåra stadiet menar Ekman et al. (2011) att personen med Alzheimers 

sjukdom kan vara helt beroende av hjälp från anhöriga eller annan form av omsorgsinsatser. 

Sanders et al. (2008) menar att i takt med att den insjuknades sjukdomstillstånd utvecklas kan 

kraven på anhörigas förhållningssätt och resursinsatser öka. 

 

Anhörig 

Socialstyrelsen (2004) beskriver anhörig som en person inom familjen eller inom de närmaste 

släktingarna. Socialstyrelsen (2012) menar att begreppet anhörigs innebörd är en person som 

bistår en annan person inom familje- eller släktkretsen. Till begreppet familj- och släktkrets 

innefattas föräldrar, mor- och farföräldrar, barn, barnbarn, syskon, make/maka, särbo/sambo 

eller en annan besläktad person. Socialstyrelsen (2012) beskriver vidare att en anhörig också 

definieras som en person som ger vård till någon med en sjukdom (ibid.). I denna studie 

kommer begreppet anhörig benämnas som en person som vårdar en familjemedlem med 

Alzheimers sjukdom i hemmet. 
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Vård i hemmet  

Enligt Lindencrona (2003) definieras begreppet hem som den privata ordinära bostaden. 

Grafström och Jansson (2011) beskriver att det är vanligt att den insjuknade bor kvar i det 

egna hemmet under Alzheimers sjukdoms sjukdomsförlopp. Personer med Alzheimers 

sjukdom kan känna en trygghet i sitt egna hem och det är därför inte ovanligt att de bor kvar 

och vårdas av anhöriga i det egna hemmet (ibid.). Anhöriga kan enligt Croog, Burleson, 

Sudilovsky och Baume (2006) känna att de har den bästa förutsättningen för att klara 

omvårdnaden och hjälpa den insjuknade med viktiga omvårdnadsåtgärder. De anhöriga kan 

finna svårigheter i att lämna över omvårdnadsansvaret till exempelvis hemsjukvården eller 

till ett äldreboende, vilket kan resultera i att de istället väljer att vårda familjemedlemmen i 

det egna hemmet (ibid.). Smebye, Kirkevold och Engedal (2016) menar att anhörigvårdaren i 

hemmet kan ha svårt att skilja på vart gränsen går mellan att tillgodose familjemedlemmens 

omvårdnadsbehov och förmågan att ta hand om sin egen hälsa. Att vårda en person i hemmet 

kan enligt Takai et al. (2009) orsaka svåra utmaningar som påverkar de anhöriga fysiskt, 

psykiskt och socialt, vilket kan leda till utmattning och utbrändhet. För att underlätta de 

utmaningar anhöriga ställs inför är det enligt Wang, Xiao, He och Bellis (2014) viktigt att 

sjuksköterskan är lyhörd för de påfrestningar som anhöriga kan uppleva vid vård i hemmet.  

 

Upplevelser av att vara anhörigvårdare 

Eriksson (1991) definierar en upplevelse som något personligt och upplevelsen kan med 

andra ord tolkas på olika sätt beroende på vem det är som upplever. Sand och Strang (2013) 

menar att utomstående kan få en viss bild av upplevelsen, dock inte helheten eftersom den är 

personlig för individen. Travelbee (1971) beskriver att en händelse som en grupp människor 

går igenom samtidigt kan upplevas på olika sätt hos personerna eftersom upplevelsen är unik 

och individuell. Enligt Eriksson (1991) kan en persons upplevelse därmed förstås på ett annat 

sätt av en annan person som är med om samma situation. En upplevelse kan enligt Egidius 

(2008) vanligtvis syfta på exempelvis en händelse som kan utlösa känslor som en person är 

med om, sedan tar in och handlar därefter. Upplevelser kan påverka personens sätt att vara, 

tänka och känna (ibid.). Bara en anhörig som vårdar en familjemedlem med Alzheimers 

sjukdom vet hur det upplevs att vara en anhörigvårdare då Erikson (1991) beskriver att en 

persons upplevelser i allra högsta grad är unik. 
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Enligt Socialstyrelsen (2012) ses närmare vart femte person som en anhörigvårdare i Sverige. 

Socialstyrelsen (2012) beskriver en anhörigvårdare som en person som ger personlig omsorg 

eller tillsyn, hjälp med praktiska sysslor såsom inköp, ekonomi eller skötsel av hem. 

Ducharme, Lévesque, Lachance, Kergoat och Coulombe (2011) menar att vara en 

anhörigvårdare kan leda till att nya ansvarsområden uppstår vilket kan resultera i att vardagen 

upplevs mer utmanande. Den utmanande vardagen kan skapa konsekvenser i samband med 

att omvårdnad ges (ibid.). Navab, Negarandeh och Peyrovi (2012) hävdar att beroende på 

vilka omvårdnadsbehov den insjuknade har kan olika krav ställas på anhörigvårdaren. 

Eftersom tillståndet vid Alzheimers sjukdom succesivt förvärras kan anhöriga uppleva att 

mer omvårdnad behöver utövas (ibid.). Anhörigvårdare kan enligt Socialstyrelsen (2013) 

efterfråga information om vårdtagarens sjukdom, yttringar samt vilket stöd som finns att 

tillgå. Att vara en anhörigvårdare kan ställa krav i form av specifika kunskaper som behövs 

för att kunna bedriva en god omvårdnad. Socialstyrelsen (2013) menar att det är viktigt att 

anhöriga får kontinuerligt given information från sjuksköterskan om vad rollen som 

anhörigvårdare kan innebära, vilket i sin tur kan underlätta för den anhöriga att vårda sin 

familjemedlem.   

 

Referensram - Personcentrerad vård 

Clarke, Ross och Tod (2014) beskriver personcentrerad vård som en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser. Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan vid det vårdande mötet tar 

hänsyn till individen och dennas värderingar samt önskemål och behov (ibid.). Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF] (2010) innebär personcentrerad vård att sjuksköterskan ansvarar 

för att stå upp för den person som lever med ohälsa eller sjukdom, samt en strävan efter att 

underlätta och tillgodose personens behov. Clarke, Ross och Tod (2014) menar att 

sjuksköterskan bör respektera och bekräfta individens upplevelser och på så sätt eftersträva 

en så god omvårdnad som möjligt av hög kvalité. SSF (2010) beskriver att personcentrerad 

vård är ett samspel mellan sjuksköterskan och vårdtagaren samt dess anhöriga. 

Personcentrerad vård är inte enbart individuell vård utan inkluderar även personens sociala 

sammanhang, vilket kan innefatta anhöriga, partner eller betydelsefulla andra (ibid.). 

 

SSF (2010) hävdar att sjuksköterskan som arbetar efter en personcentrerad vård bör 

respektera och bekräfta personens upplevelser och tolkning av ohälsa och sjukdom. Utifrån 

denna tolkning bör sjuksköterskan sträva efter att främja hälsa med förutsättning i vad hälsa 
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betyder för den enskilda personen (ibid.). Clarke, Ross och Tod (2014) och SSF (2010) 

hävdar för att kunna tillämpa personcentrerad vård räcker det inte med att sjuksköterskan 

enbart har kännedom kring individens behov utan även en förståelse om anhörigas 

upplevelser (ibid.). Clarke, Ross och Tod (2014) menar vidare att ett sätt att öka en 

personcentrerad vård är att skapa relationer med anhöriga. Genom att sjuksköterskan 

involverar samt låter anhöriga vara delaktiga i vården är det en stor tillgång eftersom de 

anhöriga i många fall vet mest om vårdtagaren. När en individ insjuknar i sjukdom eller 

ohälsa kan personen bli beroende av de anhöriga. Det kan leda till att anhöriga ställs inför 

krav på att de behöver besitta tillräcklig kunskap inom området för att kunna tillgodose 

personens behov som kan uppstå vid sjukdom eller ohälsa (ibid.). SSF (2010) beskriver att 

sjuksköterskan kontinuerligt bör ge information till såväl vårdtagare som anhöriga för att på 

så sätt kunna ge en ökad kunskap om omvårdnadssituationen. För att sjuksköterskan ska 

kunna ha en förståelse för personen och de anhöriga bör sjuksköterskan understödja en 

personcentrerad vård som kräver kunskap, handling, förutsättningar och uppföljning. Denna 

förståelse krävs för att kunna ge bästa möjliga personcentrerade vård, vilket kan resultera till 

att anhöriga känner ett förtroende för sjuksköterskan samt att de kan känna en bekräftelse på 

vårdandet de utför (ibid.). 

 

Clarke, Ross och Tod (2014) menar att en sjuksköterska som eftersträvar en personcentrerad 

vård bör lyssna på anhörigas berättelser och upplevelser. Tillvägagångssätt att integrera med 

anhöriga kan vara att sjuksköterskan är tillmötesgående, lyhörd samt visar empati. Dessa 

tillvägagångssätt samt en god kommunikation mellan sjuksköterskan och anhöriga kan ge 

sjuksköterskan en god förståelse kring anhörigas upplevelser samt utföra en mer 

personcentrerad vård (ibid.).  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med 

Alzheimers sjukdom i hemmet. 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys med en manifest 

ansats med latenta inslag. Olsson och Sörensen (2011) menar att en litteraturstudie är en 
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sammanställning av resultatdata från tidigare vetenskaplig forskningsresultat. Kvalitativa 

metoder används för att samla in beskrivande data, såsom känslor, upplevelser eller tankar 

(ibid.). 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes genom sökning i databaserna Cinahl och PubMed. Enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) inriktar sig databasen Cinahl på omvårdnad medan PudMed 

inriktas på både omvårdnad och medicin (ibid.) Vid sökningarna användes databasernas 

uppslagsverk. I Cinahl användes Cinahl-Hedings och i PubMed användes MeSH-termer. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan uppslagsverken användas för att rätt benämning 

på sökorden som ska sökas fram (ibid.). De sökord som användes i studien var: Alzheimer’s 

Disease, family, home nursing, experience, nursing care, relatives, spouses, qualitative 

research, psychosocial factors, home, nurses och caregivers (bilaga 1). 

 

Varje sökord söktes enskilt i de olika databaserna. Willman et al. (2011) poängterar att det är 

av vikt att varje sökord söks enskilt innan de kombineras för att få en överblick av utbudet 

(ibid.). Sökorden parades ihop och användes i kombination med booleska termer. Booleska 

termer används enligt Willman et al. (2011) för att hjälpa forskaren att ringa in relevant 

litteratur, samtidigt som sökningen riktas till ett mer avgränsat område. De vanligaste 

booleska söktermerna är OR, AND och NOT (ibid.). Vid datainsamlingen användes de 

booleska termerna AND och OR för att få fram specifika artiklar till resultatet gentemot 

studiens syfte. Willman et al. (2011) beskriver att den booleska termen OR utökar sökningen 

genom att sökningens resultat innehåller referenser till både den ena söktermen och den 

andra, eller båda tillsammans. Den booleska termen AND fokuserar istället på ett mer 

avgränsat område (ibid.). I båda databaserna användes termen ”English language” för att få 

fram artiklar skriva på ett behärskat språk. Sökningar gjordes efter artiklar som var 

publicerade från och med år 2001 och framåt. I Cinahl applicerades även termerna ”peer 

reviwed” och ”research article” vilket avgränsade sökningarna till vetenskapligt granskade 

artiklar.  

 

Vid sökresultatet med mindre än 450 träffar lästes samtliga artiklars titlar samt de abstract 

vars titlar som speglades sig mot studiens syfte. Av de artiklar som framkom under 

artikelsökningen i databaserna lästes 136 abstract från Cinahl och 147 abstract från Pubmed. 
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Sammanlagt lästes 283 abstract från de olika databaserna och av dessa valdes 29 artiklar ut 

för att läsas i fulltext. Efter att ha läst igenom de 29 artiklarna exkluderades 21 artiklar 

eftersom de inte svarade mot denna studies syfte. Bortfallet av artiklarna orsakades antingen 

av en för låg medelålder, en mixad kvalitativ och kvantitativ metod eller en felaktig kontext. 

Exkluderingen ledde till att åtta artiklar kvarstod.  

 

Urval 

Artiklarna skulle ha ett tillgängligt abstract, vara skrivna på engelska samt ha hela texten 

tillgänglig i databasen den söktes fram i. Endast artiklar som var kvalitativa studier 

inkluderades. Artiklarna skulle beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem 

med Alzheimers sjukdom i det ordinära hemmet. Medelåldern på deltagande anhöriga skulle 

vara >60 år och både kvinnors och mäns upplevelser inkluderades. Den insjuknade 

familjemedlemmen med Alzheimers sjukdom kunde antingen befinna sig i stadiet mild, 

måttlig eller svår demens. Artiklar från Europa samt USA inkluderades. De inkluderade 

artiklarna skulle ha uppnått hög eller medel kvalitetsnivå efter genomförd 

kvalitetsgranskning.  

 

Kvalitetsgranskning 

De åtta artiklar som söktes fram från de olika databaserna kvalitégranskades utifrån Willman, 

Stoltz och Bathsevanis (2011) granskningsprotokoll för kvalitativa studier (bilaga 2). 

Granskningsprotokollet reviderades genom att exkludera punkterna ”Råder datamättnad?” 

samt ”Råder analysmättnad?” eftersom de inte ansågs relevanta i förhållande till valda 

artiklar. Frågorna som återstod i granskningsprotokollet kunde besvaras med 

svarsalternativen ”ja”, ”nej” samt ”vet ej”. Svaret ”ja” gav ett poäng medan ”nej” och ”vet ej” 

gav noll poäng. Maxpoängen av granskningsprotokollets frågor var 12 poäng. När en artikel 

var färdiggranskad räknades poängen om till procent utifrån den poäng som skattades i 

granskningsprotokollet. När procenten på artiklarna var framtagna kategoriserades de i en av 

kvalitétskategorierna; ”hög”, ”medel” eller ”låg” kvalité, beroende på dess procent. 

Kvalitétskategorierna avgränsades på följande sätt; hög >80%, medel 60-79 %, låg <59%. 

Åtta artiklar genomgick en kvalitetsgranskning, av dessa åtta artiklar nådde sju upp till hög 

kvalité och en uppnådde medel kvalité utifrån granskningsprotokollet (bilaga 3).   
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Analys 

Den analysmetod som användes i studien var inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) 

tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Analysen som utfördes hade en manifest ansats med 

latenta inslag, vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär en textnära fördjupning 

av de artiklar som valdes ut med viss tolkning. Analysen av artiklarna som ligger till grund 

för resultatet utfördes i olika steg enligt Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

innehållsanalys. I det första steget lästes artiklarna minst två gånger för att skapa en djupare 

förståelse och för att få en helhetsbild kring artiklarnas innehåll. Under innehållsanalysen 

fördes en diskussion mellan författarna om materialets relevans för att få fram den text som 

svarade mot denna studies syfte. Under det andra steget valdes meningsbärande enheter ut 

från de valda artiklarna. Varje meningsbärande enhet lästes noggrant och ett flertal gånger för 

att vara säkra på att innehållet besvarade studiens syfte. En meningsbärande enhet kan enligt 

Graneheim och Lundman (2004) bestå av en eller flera meningar där innehållet är 

sammanhängande samt beskrivande. I det tredje steget genomgick de meningsbärande 

enheterna en kondensering till kortare text utan att förlora kärnan och de huvudsakliga 

delarna togs fram. Under kondenseringen översattes de valda meningsenheterna från engelska 

till svenska med hjälp av ett engelskt-svenskt lexikon av Petti (2000). Kondenseringen av de 

meningsbärande enheterna utförs enligt Graneheim och Lundman (2004) för att korta ner 

meningsenheternas storlek. Utifrån de kondenserade meningsenheterna plockades koder fram 

där materialet kortades ner ytterligare för att enklare få en överskådligbild av materialet. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att koderna kan ses som en etikett som kort och 

koncist skildrar meningsenhetens faktiska innebörd. I det sista och fjärde steget skrevs 

koderna ner på lappar och de lapparna med liknande innebörd parades ihop och bildade sedan 

tillsammans kategorier och underkategorier (figur 1). Dessa kategorier och underkategorier 

bildade resultatdelens hörnstenar. Exempel på analysförfarande presenteras i bilaga 4. 

 

Resultat 

Resultatdelen beskriver anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med 

Alzheimers sjukdom i hemmet utifrån de åtta analyserade artiklarna. En kategoriöversikt av 

de kategorier som framkom i resultatdelen finns i figur 1.    
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Figur 1. Kategoriöversikt. 

 

Rollförändring 

Anhöriga upplevde en förändring från att vara en anhörig till att bli en anhörigvårdare åt en 

familjemedlem som lever med Alzheimers sjukdom. Anhöriga kunde uppleva vårdarrollen 

som en ständig anpassningsprocess efter familjemedlemmens behov till följd av 

rollförändringen som uppstod. Anhöriga kunde uppleva högre omvårdnadskrav till följd av 

familjemedlemmens svårigheter av att inte kunna ta hand om sig själv. Kraven blev en effekt 

av den förändrade rollen som uppstod när omvårdnadsåtgärder utfördes för sin 

familjemedlem. Anhörigas vårdarroll kunde även påverka äktenskap och känslomässiga 

förändringar som kunde uppstå i samband med rollförändringen. I vissa fall kunde den 

anhörige se sin familjemedlem som ett barn (Boylstein & Hayes, 2012; Paun, 2003; Persson 

& Zingmark, 2006; Välimäki, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä & Koivisto, 2012). 

 

As their spouses could no longer do all the things they were able to do 

prior to Alzheimer’s Disease, caregivers indicated that one part of the 

caregiving experience that was frustrating for them was the changed roles 

they experienced (Boylstein & Hayes, 2012, s. 595)  

 

Rollförändringen till att bli en anhörigvårdare kunde av anhöriga ses som en betungande plikt 

på grund av de värderingar familjen hade kring att anhöriga ska vårda sin familjemedlem. 

Anhöriga kunde uppleva att de inte hade något val att bli en anhörigvårdare åt 

familjemedlemmen med Alzheimers sjukdom och att de åtog sig vårdarrollen av nödtvång 

Oro inför framtiden 

Belastning Begränsning Otillräcklighet 

Att inte räcka till 

Rollförändring 
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(Brusch & Butcher, 2012; Paun, 2003; Wolff-Skaalvik, Nordberg, Normann, Fjelltun & 

Asplund, 2014; Välimäki et al., 2012).   

  

With respect to choice, even though they perceived that as wives they had 

no choice in becoming caregivers (Paun, 2003, s. 303). 

 

Den grupp anhöriga som kunde se genomgåendet av rollförändringen till att bli en 

anhörigvårdare som en självklarhet var partners som var gifta med varandra. Makarna ansåg 

att de bäst kände till makens/makans behov och hävdade att det var en äktenskaplig plikt att 

vårda i hemmet. Makarna upplevde ett engagemang kring omvårdnaden som 

anhörigvårdarollen medförde eftersom de lovat att ta hand om sin make/maka. Makarna 

gjorde ett medvetet val att ta hand om sin make/maka i hemmet eftersom de själva ansåg att 

det var dem som kunde utföra den bästa omvårdnaden. Vård i hemmet ansågs av makarna var 

den ända valmöjligheten och den lämpligaste platsen för att erbjuda omvårdnad (Paun, 2003).  

 

Belastning  

Anhöriga upplevde att omvårdnadsarbetet successivt blev tyngre i takt med att 

familjemedlemmen med Alzheimers sjukdom försämrades. Trots den ständiga försämringen 

upplevde ett flertal anhöriga att de ville göra det bästa av omvårdnadssituationen och kunna 

ge en så god vård som möjligt. Att inte veta hur försämringen hos familjemedlemmen skulle 

yttra sig i framtiden skapade en belastning i form av skuld och oro hos anhöriga. Denna skuld 

och oro resulterade att anhöriga hela tiden ville försäkra sig själva om att de hade utfört 

tillräckliga omvårdnadsåtgärder för familjemedlemmen. Det ständiga försäkrandet blev i sin 

tur ännu en belastning. Ett flertal anhöriga ville att familjemedlemmen i största möjliga 

utsträckning skulle ha sin självständighet bevarad och arbetade därför för att upprätthålla en 

balans mellan agerande och självständighet för familjemedlemmen. Trots idén om att bevara 

självständigheten beskrev anhöriga svårigheter i praktiken eftersom anhöriga kunde uppleva 

en osäkerhet kring att tolka vart gränsen går för självständighetsbevarandet, vilket kunde 

upplevas som en belastning. Anhöriga ville utöver självständighetsbevarandet även skydda 

familjemedlemmen från att se de förändringar som uppstått till följd av Alzheimers sjukdom. 

En annan svårighet i omvårdnadsarbetet var att hitta tillvägagångssätt för att kunna integrera 
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med den försämrade familjemedlemmen. Anhöriga beskrev att de trots svårigheterna hade 

lyckats hitta tillvägagångssätt till integrering, men att dessa tillvägagångssätt krävde tålamod 

(Boylstein & Hayes, 2012; Brusch & Butcher, 2012; Wolff-Skaalvik et al., 2014). 

 

Anhöriga beskrev att konsekvenserna av omvårdnadsarbetet och det ansvar som medföljde i 

vissa fall kunde upplevas som en överbelastning. Omvårdnadsbelastningen ledde till känslor 

av frustration, förbittring och hjälplöshet. Ett flertal anhöriga beskrev även stress som ett 

återkommande fenomen som upplevdes i samband med deras omfattande engagemang för 

omvårdnaden. Anhöriga upplevde att deras hälsa hade försämrats allt eftersom de prioriterat 

att ge vård till sin familjemedlem. En annan belastning av omvårdnadsarbetet som beskrevs 

av de anhöriga var trötthet. Familjemedlemmens sömnstörningar upplevdes av de anhöriga 

som ett problematiskt beteende eftersom sömnstörningarna ledde till trötthet, och i vissa fall 

utmattning, hos de anhöriga. Trötthet var i många fall relaterad till familjemedlemmens 

störda dygnsrytm och sömnproblem som uppstått till följd av Alzheimers sjukdom. 

Tröttheten upplevdes inte bara som en fysisk belastning utan även som en psykosocial 

belastning som berörde de anhörigas sociala liv (Boylstein & Hayes, 2012; Gruffrydd & 

Randle, 2006; Persson & Zingmark, 2006; Vellone, Piras, Taulicci & Cohen, 2007; Wolff-

Skaalvik et al., 2014). 

 

Begränsning 

Att ta hand om en familjemedlem med Alzheimers sjukdom skapade känslor av isolering 

samt förlust av närhet för de anhöriga. Anhöriga kunde känna sig som en fånge, eftersom 

deras liv begränsades till hemmet och hemmet upplevdes mer och mer som ett fängelse i takt 

med att omvårdnadsbehoven ökade. Anhöriga kunde tillbringa många timmar på en dag att ta 

hand om sin familjemedlem med Alzheimers sjukdom. De anhöriga kunde uppleva att deras 

livskvalité hade kunnat förbättras om familjemedlemmen var mindre beroende av hjälp från 

anhöriga. För att uppfylla önskad omvård för familjemedlemmen skapades konflikter 

gentemot anhörigas vardag samt psykosociala liv. Konflikterna och en förändrad vardag gav 

upphov till känslor av nedstämdhet, stress och ilska som i sin tur skapade begränsningar i 

omvårdnaden som de anhöriga utförde. Begränsningarna som uppstod i förhållande till 

familjemedlemmens omvårdnadsbehov orsakade förluster av anhörigas självständighet och 

spontanitet som ledde till isolering från familj och vänner (Boylstein & Hayes, 2012; Brusch 
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& Butcher, 2012; Paun, 2003; Persson & Zingmark, 2006; Vellone et al., 2007; Välimäki et 

al., 2012; Wolff-Skaalvik et al., 2014).  

 

Anhöriga upplevde att de levde ett sammanflätat liv tillsammans med familjemedlemmen. 

Eftersom familjemedlemmen var beroende av anhörigas deltagande, planering och förmåga 

att ge omvårdnad kände anhöriga att de hade svårt att släppa vårdarrollen. Anhöriga upplevde 

att de ständigt kände att de behövde vara närvarande hos sin familjemedlem vilket gav 

upphov till minskad egentid. Att ständigt behöva närvara hos sin familjemedlem kunde ge 

begränsad frihet för de anhöriga eftersom de upplevde känslomässiga svårigheter i att lämna 

sin familjemedlem hemma. Anhörigas utrymme för egentid minskade gradvis samtidigt som 

Alzheimers sjukdom utvecklades och omvårdnadskraven ökade för familjemedlemmen. 

Anhöriga kunde känna en strävan efter att ge bästa omvård för sin familjemedlem och 

åsidosatte sin egentid som då kom i andra hand. Mycket av anhörigas tid gick till att vårda sin 

familjemedlem, vilket kunde leda till att anhöriga begränsades från att uppleva personlig 

prestation och tillfredställelse av egna behov. Dagligen kunde anhöriga behöva handskas med 

konflikter som berörde familjemedlemmens omvårdnadsbehov samt egna behov. 

Konflikterna mellan anhörigas och familjemedlemmens behov resulterade i ytterligare 

begränsningar av egentid för de anhöriga samt svårigheter att avsätta tid och energi för 

sociala aktiviteter (Brusch & Butcher, 2012; Persson & Zingmark, 2006; Vellone et al., 2007; 

Välimäki et al., 2012; Wolff-Skaalvik et al., 2014). 

 

Participants’ space for personal occupation gradually decreases, and 

they deal with conflicts between their partner’s needs and their own 

occupational needs (Persson & Zingmark, 2006 s. 225). 

 

Otillräcklighet 

Att inte räcka till 

Anhöriga kunde upplevda en oro över att inte ha tillräckligt med styrka för att klara av 

familjemedlemmens omvårdnadsbehov. Trots att anhöriga dagligen genomförde 

omvårdnadsåtgärder med hänsyn till sin familjemedlems behov kunde de anhöriga uppleva 

tvivel på deras egen kompetens. Kompetensbristen kunde bero på de svårigheter kring 

hantering av oönskade konsekvenser som Alzheimers sjukdom gav. De oönskade 
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konsekvenser som kunde uppstå medföljde en känsla av otillräcklighet och en oro hos de 

anhöriga över att känslomässigt inte kunna hantera vissa situationer och 

omvårdnadsaktiviteter. Otillräcklighet kunde vara en vardaglig upplevelse för anhöriga. 

Känslan av otillräcklighet kunde bero på att de anhöriga upplevde brist på kommunikation, 

respons och bekräftelse på ifall deras omvårdnadsåtgärder var tillräckliga för 

familjemedlemmen (Persson & Zingmark, 2006).  

Oro inför framtiden 

Till följd av Alzheimers sjukdoms progressiva utveckling upplevde de anhöriga en oro över 

hur omvårdnaden för deras familjemedlem skulle kunna se ut i framtiden. Anhöriga upplevde 

en oro över att deras egen hälsa skulle försämras i takt med att Alzheimers sjukdom fortskred. 

Eftersom de anhöriga inte visste hur familjemedlemmens omvårdnadsbehov skulle se ut i 

framtiden skapades en oro över ifall de skulle ha tillräckligt med styrka för att klara av 

omvårdnadsrollen. Ett flertal anhöriga upplevde även en oro för att själva insjukna i någon 

fysisk sjukdom eller att genomgå ett mentalt sammanbrott. De anhöriga var oroliga att ett 

sådant scenario i sin tur skulle kunna leda till att dem i framtiden inte längre har styrka att ge 

den önskade vården i hemmet (Brusch & Butcher, 2012; Välimäki et al., 2012; Wolff-

Skaalvik et al., 2014). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Metoden som valdes för denna studie var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. En 

litteraturstudie ansågs som en relevant metod för att kunna beskriva anhörigas upplevelser av 

att vårda en familjemedlem med Alzheimers sjukdom i hemmet. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) syftar en kvalitativ ansats inom omvårdnadsforskning till att beskriva, 

förstå, förklara samt tolka. Axelsson (2012) menar att en fördel med en litteraturstudie är att 

forskaren kan få en samlad bild av flera olika studier som kommit fram till liknande resultat 

som skulle kunna bidra till ett mer trovärdigt resultat i studien (ibid.). En empirisk studie 

övervägdes eftersom en sådan metod hade gett en direkttolkning av data, vilket kunde ses 

som fördelaktigt. Dock valdes en empirisk studie bort för att skydda anhörigas integritet samt 

för att författarna hade en otillräcklig kunskap om att intervjua anhöriga. En litteraturstudie 
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bedömdes mer relevant eftersom data samlas in från flera olika källor, vilket gav en bredare 

och mer överskådlig bild av anhörigas upplevelser. 

 

Cinahl och PubMed valdes eftersom Willman et al. (2011) menar att dessa databaser 

fokuserar på omvårdnadsforskning, vilket denna studie inriktade sig på. Sökresultaten hade 

kunnat öka ifall fler databaser hade använts som skulle kunna leda till att fler artiklar hade 

kunnat inkluderas i resultatet. Henricson (2012) menar att sökningar i flera olika databaser i 

omvårdnadsfokus kan stärka validiteten i studien eftersom det kan öka chansen att hitta fler 

relevanta artiklar som svarar mot syftet (ibid.). Med tanke på denna studies begränsade 

tidsaspekt togs beslutet att endast söka artiklar i Cinahl och PubMed. Sökningar i två 

databaser hade kunnat ses som en svaghet eftersom sökningen kunde blivit mer begränsad, 

dock menar Willman et al. (2011) att Cinahl och PubMed är de största databaserna och det att 

det fanns täckande information i dem. De sökord som användes var direkt kopplade till syftet. 

Sökorden kompletterades med fria sökord för att bredda databassökningarna och användes 

sedan i ämneskategorier Cinahl Headings och MeSH för att få fram relevanta artiklar. 

Sökorden som användes i studien var relevanta eftersom artiklar från sökresultatet var 

snarlika med varandra och återkom ett flertal gånger under sökningsprocessens gång. I 

sökningen användes de booleska termerna AND och OR för att avgränsa sökningarna, dock 

exkluderades termen NOT då William et al. (2011) menar att denna term bör iakttas med 

försiktighet eftersom termen kan exkludera mer än förväntat.  

 

Under datainsamlingen valdes 29 artiklar ut utifrån deras abstract, dock exkluderades 21 

artiklar eftersom de inte uppfyllde denna studies inklusionskriterier. Flera artiklar beskrev 

kontexten på sjukhus, vårdhem eller annan vårdanstalt där familjemedlemmen med 

Alzheimers sjukdom vårdades varpå artiklarna exkluderades. Bortfallen av artiklarna berodde 

även på en för låg medelålder eller att artiklarna hade en mixad metod av kvalitativ samt 

kvantitativ ansats. En lägre medelålder hade kunnat ge ett felaktigt resultat gentemot denna 

studies syfte. Deltagarna i artiklarna med en medelålder <60 år antogs fortfarande vara 

yrkesverksamma. Anhöriga som var yrkesverksamma samtidigt som de vårdade sin 

familjemedlem kunde resultera i att anhöriga inte kunde lägga tillräcklig vårdtid och på så 

sätt inte kunna beskriva helhetsbilden av upplevelsen av att vårda på ett önskvärt sätt. På 

grund av risken för att upplevelserna felaktigt skulle beskrivas gentemot denna studies syfte 

exkluderades därför artiklar där medelålder var <60 år. De åtta artiklar som valdes ut till 

denna studie var publicerade mellan år 2003 och år 2014. Dock fanns möjligheten att fler 
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artiklar hade kunnat användas om tidsspannen inte varit begränsad. En icke tidsbegränsad 

sökning hade kunnat resultera i att upplevelserna inte hade stämt överens med vad anhöriga 

upplever i senare tid. Därför valdes den senaste forskningen inom omvårdnad eftersom hälso- 

och sjukvården enligt Willman et al. (2011) utvecklas och evidensbaserad forskning ständigt 

publiceras.  

 

Trots inklusionskriteriet där anhöriga skulle ha en medelålder >60 år valdes en artikel av 

Wolff-Skaalvik et al. (2014) där medelåldern var 58 år att inkluderas. Artikeln inkluderades 

eftersom resultat svarade mycket starkt mot denna studies syfte. I denna studie fanns det även 

en artikel av Välimäki et al. (2012) som hade ett urval på 22 män och 61 kvinnor, vilket 

ansågs som ett stort urval. Artikeln hade en kvalitativ deskriptiv design baserat på 

dagboksanteckningar. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en deskriptiv design innebär att 

den kvalitativa intervjuaren uppmuntrar intervjupersonen att så exakt som möjligt beskriva 

vad personen upplever, känner och handlar (ibid.). Eftersom deltagarna tydligt beskrev sina 

upplevelser valdes artikeln att inkluderas i denna studie. I en annan artikel av Gruffrydd och 

Randle (2006) framgick inte medelåldern på deltagarna men urvalet bestod av fyra makar och 

fyra makor baserad på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som tydligt 

beskrev sina upplevelser. I artikeln vårdades två av deltagarna på annan vårdanstalt än i 

hemmet. Dock plockades bara meningsenheter ut där kontexten var tydligt beskriven till 

hemmet. Efter att ha läst artikeln ett flertal gånger ansågs den relevant för att besvara denna 

studies syfte och valdes därför att inkluderas.  

 

Vid kvalitégranskningen av artiklarna användes Willman, Stoltz och Bathsevanis (2011) 

granskningsprotokoll för kvalitativ data. Willman et al. (2011) understryker att det är av stor 

vikt att kvalitégranska materialet vid samma tillfälle eftersom det annars föreligger risk för att 

tolkningar påverkar granskningen om de utförs vid olika tillfällen (ibid.). I Willmans, Stoltz 

och Bathsevanis (2011) granskningsprotokoll exkluderades ”Råder datamättnad?” samt 

”Råder analysmättnad?” eftersom Patel och Davidsson (2011) hävdar att dessa främst 

används vid granskning av material som genomsyrats av metoden grounded theory (ibid.). 

Eftersom ingen av artiklarna som valdes var framtagen med grounded theory exkluderades 

därför dessa punkter. Det föreligger en risk att kvalitégranskningen kunde vara bristfällig 

eftersom kunskap saknades hos författarna kring vad datamättnad samt analysmättnad 

innebar under kvalitétsgranskningsprocessen. Den bristande kunskapen kan ha påverkat 

artiklarnas kvalité. Om punkterna ”Råder datamättnad?” samt ”Råder analysmättnad?” valts 
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att inkluderas hade det kunnat orsaka en felaktig kvalitétsbild. Troligtvis hade ”vet ej” kryssat 

i vid dessa punkter vilket hade resulterat till en lägre procentuell kvalité. Sju av åtta artiklar 

nådde efter kvalitégranskningen upp till en hög kvalité. Artikeln av Välimäki et al. (2012) 

nådde endast upp till medelkvalité eftersom artikeln inte hade något strategiskt urval, 

teoretisk referensram och ingen vald teori. Artikeln svarade starkt på denna studies syfte 

vilket gjorde att artikeln inkluderades.  

 

Efter databassökningen återstod åtta artiklar som hade ursprung i Sverige, Storbritannien, 

Italien, Finland, Norge och USA (bilaga 3). Enligt Helman (2007) kan hälso- och sjukvården 

se olika ut i olika länder runt om i världen, dock anses den vara snarlik i västerländska länder 

(ibid.). Den geografiska utbredningen av valda artiklar kan medföra att studiens resultat blir 

med applicerbart i flera kontexter. Tre av artiklarna var av härkomst från USA (Brusch & 

Butcher, 2012; Boylstein & Hayes, 2012; Paun, 2003), vilket hade kunnat ses som en 

nackdel. Eftersom det amerikanska sjukvårdssystemet enligt Helman (2007) skiljer sig från 

de europeiska kan validiteten i resultatet påverkas på grund av de ekonomiska faktorer som 

det amerikanska sjukvårdssystemet innefattar. Genom att använda sig av artiklar från olika 

västerländska länder kunde ett mer globalt synsätt av de anhörigas upplevelser beskrivas. De 

olika systemen ansågs inte påverka resultatets validitet nämnvärt varpå artiklar från USA 

valdes att inkluderas. Eriksson (2014) menar att människan påverkar och påverkas av den 

värld med olika miljöer eller kulturer som den lever i (ibid.). Det skulle kunna medföra 

svårigheter att beskriva anhörigas upplevelser på ett likvärdigt sätt eftersom Ahmadi (2008) 

hävdar att vårdandet skiljer sig beroende på hur länders kultur och samhälle ser ut. Vidare 

poängterar Ahmadi (2008) att sjuksköterskor dagligen kan möta människor med olika 

kulturella erfarenheter och värderingar och därför anses en bred förståelse av anhörigas 

upplevelser vara användbar.  

 

Dataanalysen som gjordes utgick ifrån en manifest innehållsanalys med latenta inslag med 

stöd av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys för kvalitativa studier. 

Analysmodellen valdes eftersom Graneheim och Lundman (2004) möjliggjorde en enkel 

skildring av innehållsanalysens delar. Skildringen bidrog i sin tur till att ett tillförlitligt 

resultat kunde tas fram. De valda artiklarna lästes noggrant igenom och tolkades ordagrant för 

att ingen viktig information skulle gå till spillo. Dock förelåg risken att materialet kunde 

tolkas felaktigt eftersom det en gång tidigare redan analyserats och tolkats. I analysens första 

steg plockades meningsenheter ut separat. De meningsenheter som togs fram diskuterades 
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sedan gemensamt för att säkerställa att all relevant data tagits fram och för att kunna sortera 

bort eventuella meningsenheter som inte svarade mot syftet. När meningsenheterna hade 

diskuteras återstod 61 meningsenheter som sedan översattes till svenska. För att undvika 

misstolkning användes ett engelskt-svenskt lexikon av Petti (2000) vid 

översättningsprocessen. Analysens andra och tredje steg, det vill säga kondensering samt 

kodning, gjordes gemensamt. Meningsenheterna lästes igenom ett flertal gånger för att 

säkerställa att kondenseringen och kodningen speglade studiens syfte. Det fjärde och sista 

steget i analysen, kategorisering samt underkategorisering, ansågs vara den mest utmanande 

delen av analysprocessen. Det var en utmaning att finna en övergripande bild av de resultat 

som samlats in vilket gjorde det svårt att benämna resultatets kategorier samt underkategorier 

på ett sätt som besvarade syftet. Eftersom meningsenheternas innebörd var relativt olika 

varandra var det svårt att avgränsa dem till relevant benämnda kategorier. För att enklare få 

en överskådlig bild av resultatets kategorier samt underkategorier gjordes en kategoriöversikt 

(se figur 1). Kategoriöversikten gjorde det enklare att kunna se kategoriernas relevans i 

förhållande till studiens syfte.  

 

Resultatdiskussion  

I studiens resultat framkom det att anhöriga upplevde negativa aspekter i samband med att 

vård i hemmet ges. Anhörigas negativa upplevelser av vårdarrollen kunde kopplas till att de 

besatt en otillräcklig kompetens av att vara en anhörigvårdare till en familjemedlem med 

Alzheimers sjukdom.  

 

Resultatet i föreliggande studie visade att anhöriga upplevt att de genomgått en rollförändring 

från att vara en anhörig till att bli en anhörigvårdare. Rollförändringen kunde upplevas som 

en ständig anpassningsprocess efter familjemedlemmens behov, vilket även belyses i en 

studie av Harris, Adams, Zubatsky och White (2011). I samband med anpassningsprocessen 

som uppstår vid en rollförändring menar Sanders et al. (2008) att de anhöriga även kan 

uppleva en livsförändring i form av att de måste ta hand om sig själva samt sin 

familjemedlem. I denna studies resultat framkom det att bli anhörigvårdare åt en 

familjemedlem kunde ses som en påfrestande situation. Liksom denna studies resultat, påstår 

även Karlin, Bell och Noah (2001) i sin studie att anhöriga kan ha svårigheter med att anta sin 

roll som anhörigvårdare eftersom Butcher, Holkup och Buckwalter (2001) menar på att 

antagandet av vårdarrollen kräver ansvar och tålamod. I föreliggande resultatet, samt i en 



21 
 

studie av Butcher et al. (2001), beskrivs vårdarrollen som en process där anhöriga strävar 

efter att upprätthålla sin familjemedlems värdighet och självständighet. Dock finner Karlin et 

al. (2001) svårigheter i denna process eftersom anhöriga kan uppleva att de blir förälder åt sin 

egen make, maka, mor- eller farförälder. Anhörigvårdare har ett behov av att få information 

från sjuksköterskan kring Alzheimers sjukdom och hur sjukdomen yttrar sig hos den 

insjukna, vilket kan leda till att anhöriga kan känna sig tryggare i sin vårdarroll (Clarke, Ross 

& Tod, 2014; Wackerbarth & Johnson, 2002). Butcher et al. (2001) visar i sin studie att 

anhöriga är medvetna om att de behöver ta hand om sin hälsa för att kunna ha kraft till att 

vårda sin familjemedlem. Dock kan anhöriga ändå prioritera bort sin egen hälsa eftersom 

fokus istället läggs på familjemedlemmen (ibid.). I detta skede har sjuksköterskan en viktig 

roll då SSF (2010) menar att sjuksköterskan bör eftersträva att bekräfta, respektera samt 

främja anhörigas hälsa. Under förutsättningar för vad hälsa innebär för de anhöriga bör 

sjuksköterskan sträva efter att tillgodose de anhörigas behov för att anhöriga ska kunna ta 

hand om sin egen hälsa i samband med vårdandet (ibid.). Med tanke på de svårigheter 

anhöriga kan uppleva i samband med rollförändringarna är det viktigt att sjuksköterskan 

strävar efter att förstå anhörigas upplevelser för att på så sätt kunna individanpassa vården. 

En individanpassad vård är enligt Clarke, Ross och Tod (2014) en stor del i personcentrerade 

vård, vilket enligt SSF (2010) kan främja de anhörigas hälsa och på så sätt underlätta deras 

vårdarroll.  

 

I studiens resultat framkom det att anhöriga som vårdar en familjemedlem med Alzheimers 

sjukdom i hemmet kunde uppleva olika former av begränsningar i sin vardag. Anhöriga 

kunde uppleva att begränsningen gav upphov till isolering från de utomstående och 

omvärlden, något som ett flertal studier bekräftar (Bergman, Graff, Erkisdotter, Fugl-Meyer 

& Schuster, 2016; Croog et al., 2006; Navab, Negarandeh & Peyrovi, 2012; Takai, 2009). 

Begränsningar kan enligt Ducharme et al. (2013) påverka de anhörigas psykosociala liv samt 

frånkoppling från familj och vänner, vilket enligt föreliggande studies resultat menar kunde 

leda till att minskad egentid uppstod för de anhöriga.  

 

I studiens resultat framkom det att anhöriga upplevde brist på kommunikation, respons och 

bekräftelse utifall utförandet av omvårdnadsarbetet i hemmet var tillräckligt för 

familjemedlemmen med Alzheimers sjukdom. Dessa brister anses kunna vara på grund av att 

anhöriga saknar kunskap av att ge vård till en familjemedlem i hemmet. Sjuksköterskan har 

en viktig roll eftersom hon anses vara skyldig att delge information som berör anhörigas 
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vårdarroll. En ökad kunskap kring vårdarrollen hos anhöriga anses kunna bidra till att 

tillgodogörandet av familjemedlemmens omvårdnadsbehov kan ske på ett önskvärt sätt. 

Dessa aspekter styrks av Clarke, Ross och Tod (2014) samt av Wackerbarth och Johnson 

(2002) som menar att sjuksköterskan har en viktig uppgift att både ta del av samt att delge 

information och kunskap till anhöriga gällande vårdandet (ibid.). I denna studies resultat 

framkom det att anhöriga kunde uppleva oro över ifall de kommer ha tillräcklig styrka kring 

vårdandet i framtiden. Det anses särskilt viktigt att sjuksköterskan kontinuerligt delger 

information till anhöriga eftersom Alzheimers sjukdom är progredierande. Butcher et al. 

(2001) menar att oförutsägbarheten av Alzheimers sjukdom kan orsaka en ovisshet kring 

anhörigas framtid. Den ovissa framtiden kan vara skrämmande för anhöriga eftersom de inte 

vet vad som väntar sig eller hur Alzheimers sjukdom kan yttra sig hos familjemedlemmen 

(ibid.). En sjuksköterska som bekräftar samt visar förståelse för de anhörigas upplevelser kan 

bidra med att mer personcentrerad vård tillämpas. Clarke, Ross och Tod (2014) poängterar att 

en personcentrerad vård utgår från att sjuksköterskan respekterar och bekräftar individens, i 

detta fall anhörigas, upplevelser. Clarke, Ross och Tod (2014) menar vidare att det är minst 

lika viktigt att sjuksköterskan har en god kommunikation samt förmåga att vara lyhörd för att 

kunna skapa en förtroendefull relation mellan anhöriga och sjuksköterskan. Anhöriga som 

upplever en förtroendefull relation samt bekräftelse från sjuksköterskan har lättare att uppleva 

hälsa i samband med att vårdarrollen antas (ibid.). Den förtroendefulla relationen hade kunnat 

motverka anhörigas negativa upplevelser av vårdandet och på så sätt kan vårdarrollen 

underlättas.  

 

Resultatet i denna studie visade en tydlig förekomst av negativa upplevelser hos anhöriga 

som vårdar en familjemedlem med Alzheimers sjukdom i hemmet. Dock poängterar Tarlow, 

Wisniewski, Belle, Rubert, Ory och Gallagher-Thompson (2004) att en anhörigvårdare inte 

alltid behöver ses som en negativ upplevelse. Anhörigvårdare kan uppleva en tacksamhet 

samt uppskattning av livet eftersom det kan ge upphov till en tillfredställelse av att känna sig 

viktig och behövd för sin familjemedlem (ibid.). Positiva upplevelser öppnar upp för en 

vidare diskussion gällande vad det är som orsakar en dominans av negativa upplevelser av att 

vara en anhörigvårdare. En spekulation är att upplevelser av otillräcklighet ligger till grund 

för negativa aspekter av vårdandet. För att motverka dessa negativa aspekter menar Clarke, 

Ross och Tod (2014) att det är av vikt att sjuksköterskan eftersträvar personcentrerad vård 

och ser de anhörigas upplevelser som unika samt efterfrågar hur de anhöriga upplever 

otillräcklighet (ibid.). Det anses vara rimligt att vidare forskning bör göras om hur 
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upplevelser av otillräcklighet påverkar rollen som anhörigvårdare. Forskning hade kunnat 

belysa vilka faktorer som orsakar upplevelser av otillräcklighet och hur dessa hade kunnat 

motverkas, samt vilka positiva aspekter som anhörigvårdaren kan uppleva.  

 

Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie visar att anhöriga upplever negativa aspekter av att vårda sin 

familjemedlem. Allt fler anhöriga vårdar en familjemedlem i hemmet till följd av Alzheimers 

sjukdoms ständiga ökning i prevalens vilket resulterar i att sjuksköterskan kommer möta 

anhörigvårdare i allt större utsträckning. Denna studies resultat kan ge sjuksköterskan en 

ökad kunskap kring anhörigas upplevelser av att vara en anhörigvårdare åt en familjemedlem 

med Alzheimers sjukdom i hemmet. Kunskapen kan bidra med att sjuksköterskan kan utöva 

en mer personcentrerad vård och på så sätt motverka de negativa upplevelser som kan uppstå 

i samband med att vara en anhörigvårdare. Ett av studiens huvudfynd var upplevelser av 

otillräcklighet eftersom de anses ligga till grund för anhörigas negativa upplevelser. 

Forskning kring vilka faktorer som orsakar upplevelser av otillräcklighet är av betydelse för 

att ge sjuksköterskan en kännedom av hur otillräcklighet berör anhörigvårdare. Vidare 

forskning inom området är betydelsefull eftersom sjuksköterskan ständigt möter 

anhörigvårdare i sin profession. Empirisk forskning hade varit väsentlig för att främja 

sjuksköterskans arbete med personcentrerad vård i relation till anhöriga som vårdar en 

familjemedlem med Alzheimers sjukdom i hemmet.  
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Bilaga 1 Databassökningar. 

Bilaga 1.1, Sökningar i Cinahl. 

F= fritext 

CH= Chinahl Headings 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

S1 Alzheimer’s Disease (F) 8 936 2016-02-26 - - 

 

S2 Family (F) 76 445 2016-02-26 - - 

S3 Home Nursing (F) 11 103 2016-02-26 - - 

S4 Experience (F) 82 475 2016-02-26 - - 

S5 Nursing care (F) 13 175 2016-02-26 - - 

S6 Relatives (F) 50 591 2016-03-07 - - 

S7 Spouses (F) 5 064 2016-03-09 - - 

S8 Qualitative Research (F) 4 297 2016-03-09 - - 

S9 Alzheimer´s Disease 

(CH) 

8 020 2016-03-07 - - 

S10 Alzheimer´s Disease 

(CH) Psychosocial Factors 

(PF) 

1 419 2016-03-07 - - 

S11 Home (F) 40 851 2016-03-09 - - 

S12 Nurses (F) 50 176 2016-03-09 - - 

S13 Caregivers (F) 17 708 2016-03-09 - - 

S1 AND S2 AND S3   83 2016-03-01 16 - 

S4 AND S6 AND S10  

 

11 2016-03-07 11 - 

S1 AND S4 AND S7 41 2016-03-09 14 1 

S1 AND S4 AND S7 AND 

S11 

9 2016-03-09 6 - 
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Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

S1 AND S4 AND S7 41 2016-03-10 12 - 

S1 AND S3 AND S7 23 2016-03-11 14 - 

S1 AND S3 AND S4 40 2016-03-11 10 - 

S1 AND S2 AND S3 AND 

S13 

62 2016-03-11 15 1 

S5 AND S9 54 2016-03-11 11 - 

S2 AND S8 AND S9 5 2015-03-11 3 - 

S1 AND S7 AND S13 438 2016-03-11 24 1 
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Bilaga 1.2, Sökningar i Pubmed. 

(P)= PubMed  

(Mesh)= MeSh söktermer 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

S1 Alzheimer’s Disease 

(Mesh) 

44 428 2016-03-01 - - 

S2 Family (Mesh) 120 813 2016-03-01 - - 

S3 Home nursing (Mesh) 2 438 2016-03-09 - -  

S4 Experience (P) 282 491 2016-03-07 - - 

S5 Nursing Care (Mesh) 38 217 2016-03-09 - - 

S6 Relatives (P)  575 431  2016-03-09 - - 

S7 Spouses (Mesh) 5 283 2016-03-07 - - 

S8 Qualitative Research 

(Mesh) 

24 759 2016-03-01 - - 

S9 Spouses/psychology 

(Mesh)  

3 291 2016-03-07 - - 

S10 Home (P) 108 056 2016-03-09 - - 

S11 Nurses (Mesh) 

 

29 756 2016-03-09 - - 

S12 Caregivers (Mesh) 24 385 2016-03-09 - - 

S1 AND S2  542 2016-03-01 - - 

S1 AND S2 AND S8 16 2016-03-01 12 - 

S1 AND S4 AND S9 14 2016-03-07 14 2 

S1 AND S4 AND S4 AND 

S9 

2 2016-03-07 2 - 

S1 AND S2 AND S4  54 2016-03-07 14 - 

S1 AND S4 AND S7 

 

19 2016-03-09 10 - 

S1 AND (S3 OR S10) AND 

S11 

2 2016-03-09 1 - 
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Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

S1 AND S4 AND S6  145 2016-03-09 17 1  

S1 AND S3 AND S4 AND 

S6 

15 2016-03-10 2  - 

S1 AND S4 AND S5 AND 

S9 

3 2016-03-11 2 1 

S1 AND S3 AND S9  13 2016-03-11 10 - 

S1 AND S3 AND S6  99 2016-03-11 3 - 

S1 AND (S2 OR S7) AND S3 55 2016-03-11 18 - 

S1 AND S2 AND S12 287 2016-03-11 42 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll. 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad – En bro mellan forskning & 

klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

 
Finns det ett tydligt syfte?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  
Patientkarakteristiska   Antal …………………………………    
   Ålder …………………………………  

Man/Kvinna ………………………….  
 
Är kontexten presenterad?  □ Ja □ Nej □ Vet ej  
 
Etiskt resonemang?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  
 
Urval  
- Relevant?    □ Ja □ Nej □ Vet ej  
- Strategiskt?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  
 
Metod för  
- urvalförfarande tydligt beskrivet?  □ Ja □ Nej □ Vet ej  
- datainsamling tydligt beskrivet  □ Ja □ Nej □ Vet ej  
- analys tydligt beskriven?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  
 
Giltighet  
- Är resultatet logiskt, begripligt?  □ Ja □ Nej □ Vet ej  
- Råder datamättnad?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  
- Råder analysmättnad?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 
 
Kommunicerbarhet  
- Redovisas resultatet klart och tydligt?  □ Ja □ Nej □ Vet ej  
- Redovisas resultatet i förhållande till  
  en teoretisk referensram?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  
 
Genereras teori?   □ Ja □ Nej □ Vet ej  
Huvudfynd  
Vilket/ -n fenomen/upplevelse/mening  
beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet  □ Hög <80% □ Medel 60-79 % □ Låg <59% 
Kommentar: 
 
Granskare (sign.) 
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Bilaga 3 Artikelöversikt.  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Brusch, H.C., & Butcher, H.L. 

/2012/ USA. 

Caregivers’ deepest 

feelings in living with 

Alzheimer’s disease. 

Kvalitativ studie med 

dagliga skriftliga 

reflektioner.  

Hermeneutisk 

fenomenologisk ansats. 

Deltagarna bestod av 22 kvinnor och 5 

män. Anhöriga till en person med 

Alzheimers sjukdom som haft symptom i 

snitt 6.5 år. Vårdats i egna hemmet av 

anhörig. Medelåldern på deltagarna var 

64 år. 

 

Hög 

Boylstein, C., & Hayes, 

J./2012/USA. 

Reconstructing marital 

closeness while caring for 

a spouse with 

Alzheimer’s. 

Kvalitativ intervjustudie 

baserad på 

omvårdnadsupplevelse. 

 

 

Deltagarna bestod av 15 kvinnor och 13 

män. Inklusionskriterier var att vårda sin 

make/maka med Alzheimers sjukdom i 

stadiet måttlig till svår demens. 

Vårdandet skulle skett i egna hemmet i 

minst 6 månader av en anhörig. 

Medelåldern på deltagarna var 68 år. 

   

Hög 

Gruffrydd, E., & Randle, J. /2006/ 

Storbritannien. 

Alzheimer’s disease and 

the psychosocial burden 

for caregivers. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer.  

 

 

 

4 makor och 4 makar deltog. Gift med en 

person med Alzheimers sjukdom. 

Hälften av deltagarna vårdade sin 

make/maka i egna hemmet, resten var 

inlagda på sjukhus. Medelålder framgår 

ej. 

Hög  
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Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Paun, O. /2003/USA. Older woman caring for 

spouses with Alzheimer’s 

disease at home: making 

sense of the situation. 

Kvalitativ intervjustudie 

med fenomenologisk 

ansats. 

14 kvinnor, deltagarna var minst 60 år. 

Maka ska ha vårdat maken i egna 

hemmet. Vård i hemmet av anhörig ska 

ha skett i minst 3 år.   

Hög 

Persson, M., & Zingmark, K. 

/2006/ Sverige. 

 

Living with a person with 

Alzheimer’s disesase: 

Experiences related to 

everyday occupations. 

Kvalitativ intervjustudie 

av hermeneutisk 

fenomenologisk ansats. 

3 män och 5 kvinnor, gift med en person 

med Alzheimers sjukdom och vårdats av 

make/maka i egna hemmet. Ska ha haft 

diagnos i minst 1 år. Medelåldern på 

anhöriga var 66 år. 

Hög  

Vellone, E., Piras, G., Talucci, C., 

& Cohen, M.Z. /2007/ Italien. 

Quality of life for 

caregivers of people with 

Alzheimer’s disease. 

Kvalitativ intervjustudie, 

med hermeneutisk 

fenomenologisk ansats. 

11 män och 21 kvinnor som var anhöriga 

till en person som haft Alzheimers 

sjukdom i minst 2 år. Vård i hemmet 

utförs av anhöriga i snitt 15/h om dagen. 

Medelåldern på deltagarna var 62 år. 

Hög 

Välimäki, T., Vehviläinen-

Julkunen, K., Pietilä, A.M., & 

Koivisto, A. /2012/ Finland. 

 

Life orientation in 

Finnish family 

caregivers’ of persons 

with Alzheimer’s disease: 

A diary study. 

Kvalitativ deskriptiv 

studie baserat på 

dagboksanteckningar. 

22 män och 61 kvinnor, anhörig till en 

person med Alzheimers sjukdom sedan 

minst 5 månader och vårdats i egna 

hemmet. Studien beskriver omvårdnaden 

av det milda stadiet i Alzheimers 

sjukdom. Medelålder på deltagarna var 

67 år. 

Medel 
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Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Wolff-Skaalvik, M., Nordberg, A., 

Normann, K., Fjelltun, A.M., & 

Asplund, K. /2014/ Norge. 

The experience of self 

and threats to sense of 

self among relatives 

caring for people with 

Alzheimer’s disease. 

 

Kvalitativ studie. 

Individuella, 

strukturerade intervjuer.  

Deltagarna bestod av 12 kvinnor och 8 

män. Anhöriga till en person med 

Alzheimers sjukdom och vårdats i egna 

hemmet. Medelåldern på de deltagarna 

var 58 år.  

Hög  
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarande.  

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori 

 

One participants likened her 

experience of taking care of 

her husband to that of caring 

for a baby (Paun, 2003, s. 

306). 

En deltagare beskrev att ta 

hand om sin man var som att 

hand om ett barn.  

Anhörigvårdaren tog 

hand om sin make 

som om maken vore 

ett barn. 

 

Vårdade maken 

som ett barn.   

 Rollförändring 

… continual cognitive and 

physical deterioration in their 

spouse, and increased burden 

as a care provider (Boylstein & 

Hayes, 2012, s. 606). 

… kontinuerlig kognitiv och 

fysisk försämring hos maken 

ökar belastningen som 

vårdare. 

Kontinuerlig 

försämring ökade 

belastningen för 

anhörigvårdaren. 

 

Kontinuerlig ökad 

belastning.  

 Belastning 

As one caregiver stated, she 

feels like a prisoner (Boylstein 

& Hayes, 2012, s. 606). 

 

 

En vårdare uppgav att hon 

kände sig som en fånge.  

Vårdarrollen gav 

upphov till en känsla 

av att vara en fånge.  

Se sig som en 

fånge.  

  Begränsning 
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Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori 

 

Participants’ space for 

personal occupation gradually 

decreases, and they deal with 

conflicts between their 

partner’s needs and their own 

occupational needs (Persson & 

Zingmark, 2006, s. 225). 

Deltagarnas utrymme för 

egentid minskade gradvis, 

och de handskades med 

konflikter mellan deras 

partners behov och egna 

yrkesbehov. 

 

 

 

 

Konflikter mellan 

familjemedlemmens 

och dess egna behov 

uppstod som följd av 

minskad egentid. 

Konflikter 

orsakade minskad 

egentid.   

 Begränsning 

Participants felt inadequate in 

relation to their partner’s 

needs. They expressed an 

inadequacy due to not 

knowing how to act or to 

handle certain situations 

(Persson & Zingmark, 2006, s. 

225). 

 

Deltagarna kände sig 

otillräckliga i förhållande till 

deras partners behov. De 

uttryckte en otillräcklighet på 

grund av att inte veta hur de 

ska agera eller att hantera 

vissa situationer.  

Känsla av 

otillräcklighet av att 

inte veta hur man 

ska agera eller 

hantera vissa 

situationer.  

Otillräcklighet vid 

agerande eller 

hantering av vissa 

situationer.  

Att inte räcka till Otillräcklighet 
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Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori 

 

There were worries about how 

to continue caregiving given 

their own health… and given 

the progressive nature of the 

care recipient's illness. (Brusch 

& Butcher, 2012, s. 214). 

Det fanns oro för hur man 

skulle fortsätta omvårdnaden 

med tanke på deras egen 

hälsa… och med tanke på den 

progressiva karaktären av 

vårdtagarens sjukdom. 

Anhörigvårdaren 

oroade sig för hur 

omvårdanden skulle 

se ut i framtiden med 

tanke på sjukdomens 

progressiva förlopp.  

Oro över 

omvårdnaden i 

framtiden. 

Oro inför 

framtiden 

Otillräcklighet 


