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Abstrakt 
De närstående vårdar ofta en person som lever med demens under en tid i 
hemmet, men till slut blir situationen ohållbar och de tvingas ta ett emotionellt 
tungt beslut att flytta personen till ett äldreboende. Syftet med studien var att 
beskriva närståendes upplevelser av att överlämna omvårdnad av person med 
demens till professionella vårdare. Åtta studier valdes ut från databaserna 
Academic search, Cinahl och Medline. Dessa kvalitetsgranskades innan de 
analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen 
resulterade i fem kategorier: Att känna skuld, skam och sorg över att 
överlämna vården till andra, att söka lindring för den emotionella bördan, att 
det är skrämmande när personen försämras, att vilja vara säker på att personen 
vårdas bra, samt att vilja vara delaktig i vården. Resultatet visade att de 
närstående upplevde att det var viktigt att känna delaktighet och få stöd av 
familj, vänner och vårdpersonal under vårdtiden. Det är viktigt att 
vårdpersonal ser närståendes behov av stöd, information och delaktighet i 
vården.  

 
 
Nyckelord: Demens, äldreboende, närstående, upplevelser, skuld, sorg, 

emotionell börda.  
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Vid insjuknande i en kronisk sjukdom blir livet aldrig det samma igen och det är inte enbart 

den sjuke personen som drabbas utan även de närstående. De närstående upplever känslor av 

skuld när de känner kravet om att alltid måsta finnas till hands för den sjuke, men inte alltid 

kan uppfylla detta krav (Öhman & Söderberg, 2004). I varje förhållande mellan två personer 

ligger outtalade krav eller önskan om att kunna känna tillit. Vi möter varandra med en normal 

tillit att dessa krav skall uppfyllas, ett krav om att den visade tilliten inför en annan människa 

skall tillvaratas. Tilliten handlar om att vi visar eller ger en del av vårt liv till någon annan. Vi 

har en tillit till andra, att de inte skall ljuga eller beröva oss saker. Det ligger en förväntning 

hos de flesta människor om att mottagare av tillit skall hantera den väl annars uppstår 

konflikter, moraliska förebråelser och beskyllningar (Lögstrup, 1994, s. 53, 41-43). 

 

Cheung och Hocking (2004) beskriver närståendes upplevelser av att leva tillsammans med en 

person som lever med multipel skleros (MS). För närstående innebär det både en förlust och 

en vinst. Förlust av personen, inte igenom död, utan att sjukdomen förändrar personens 

kroppsliga funktioner och personlighet. Närstående förlorar sin livskamrat, vän, partner samt 

relationen till personen allt eftersom sjukdomen utvecklas. Närståendes egen identitet och 

självkänsla förloras genom att ta på sig omvårdnadsansvar om personen som lever med MS, 

eftersom närstående många gånger blir tvungna att sluta sitt arbete för att kunna ta hand om 

personen med MS. Den förändrade rollen upplevs som en socialt lägre klassad uppgift och är 

svår att acceptera. Närstående saknar stöd från familj och vänner. På grund av sjukdomens 

natur vill inte familj och vänner involvera sig. Anledningar kan bland annat vara okunskap 

och oförmåga att hantera sjukdomens innebörd. Den tidigare livsstilen och framtida 

planeringar förloras. Semester, aktiviteter och det sociala livet begränsas på grund av 

försämrad ekonomi, personens behov av hjälpmedel eller att miljön inte är 

handikappanpassad. Förlusterna och osäkerheten i personens tillstånd gör att närstående tar 

dag för dag. De föredrar att leva i nuet och värden i livet får en annan betydelse. Förlusten och 

osäkerheten gör närstående hjälplösa och sårbara, samtidigt som erfarenheter och kunskaper 

är stärkande. Närstående känner sig även tvungna att vara starka för att känna att de har 

kontroll över sitt och personens liv och allt eftersom personens tillstånd försämras ökas 

ansvaret för den närstående. 

 

Att insjukna i en demenssjukdom innebär en successiv försämring i minnes- och 

tankeförmåga samt kognitiv förmåga. Förändringarna orsakas av att nervceller dör. Personen 

har till exempel kommunikationssvårigheter och problem med att klara av det dagliga livet. 
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Sjukdomen yttrar sig olika beroende på vilken del av hjärnan som drabbas. En del personer 

med demens har personlighetsförändringar som kan visa sig som försämrat omdöme, 

hämningslöshet och brist på empati. En del får även psykiatriska symtom som ångest, 

depression och vanföreställningar. Den vanligaste av alla demenstillstånd är Alzheimers 

sjukdom (Edhag, 2006).   

 

Galvin, Todres och Richardson (2005) beskriver att närstående till personer som lever med 

demens oftast från början upptäcker att någonting inte stämmer, men skyller på ålderdom, 

inskränkt sysselsättning eller koncentrationssvårigheter hos personen. Slutligen går det inte 

längre att förneka att det är en demenssjukdom, vilket skapar en kris och svåra beslut måste 

tas om stöd i omvårdnaden och förändringar i livssituationen. Tidigare liv och relationer till 

andra och omvärlden förändras successivt och en del relationer måste avslutas helt på grund 

av sjukdomen. Vårdandet av en person som lever med demens kräver uppmärksamhet och 

stor uppfinningsrikedom för att hitta på alternativa metoder för att kunna utföra omvårdnad. 

Det ligger samtidigt en utmaning i att hinna se till sina egna behov och hälsa. När 

belastningen för närstående blir för stor tvingas de till att ta ett beslut att lämna över 

omvårdnadsansvaret till andra. Butcher, Holkup och Buckwalter (2001) beskriver upplevelser 

hos närståendes som vårdar en person som lever med Alzheimers i hemmet. Närstående 

engagerar sig i den personens vård trots den stress och frustration vårdandet innebär. 

Vårdandet upplevs som att det aldrig upphör och mängder med tid läggs ned på att hitta 

förlagda ting och att påminna personen om saker. Fysiskt är personen som lever med demens 

som tidigare men kräver samtidigt vård som ett litet barn. För närstående innebär sjukdomen 

att livsstilen, den egna rollen och attityden till personen förändras. Sjukdomen medför att 

närstående prioriterar annorlunda och tar till vara på det som är tillfredställande i relationen, 

eftersom personen inte blir bättre. 

 

Ryan och Scullion (2000) beskriver faktorer som bidrar till att närstående till person som 

lever med stroke, Parkinson eller demens väljer att flytta personen till äldreboende. Faktorer 

som bidrar är att personens hälsa försämras, vilket gör att de inte längre klarar av att vårda 

personen i hemmet. En annan bidragande orsak är ansvaret mot övriga familjemedlemmar. I 

en studie av Davies och Nolan (2004) beskrivs hur svårt det är för närstående att fatta beslutet 

att placera en person med sjukdom i ett äldreboende. Den närstående genomgår en process, 

som kan liknas vid en transition, från att börja tänka på förändringen till att verkligen 

genomföra den, vilket är stressande för alla inblandade. Söderberg och Lundman (2001) 
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beskriver att transition innebär en process där det sker en övergång från en livssituation till en 

annan. Detta är vanligt vid bland annat sjukdom, där övergång sker från att vara en frisk 

person till att vara en person som lever med sjukdom. Denna transition kan förändra hälsa, 

rollers betydelse i relationer, förväntningar och tillgängligheten till omvärlden. 

   

Det finns situationer i vården som orsakar lidande för de närstående, vilket inte alltid 

uppmärksammas av vårdpersonal. Det är lika viktigt att se närståendes behov av hjälp, som att 

se den sjuke personens behov (Eriksson, 1994, s. 85). Hertzberg, Ekman och Axelsson (2003) 

menar att sjuksköterskor inte bara har skyldighet att ta hand om sjuka människor, utan även 

de närstående. Vårdpersonalens bemötande och kommunikation är avgörande för de 

närståendes delaktighet och tillfredsställelse med vården. De flesta sjuksköterskor ser 

närstående som en tillgång, speciellt för de boendes psykosociala välmående, men vid vissa 

tillfällen upplever de svårigheter med att kommunicera och bemöta de närstående. Närstående 

kan vara försiktiga, otydliga eller svårförståeliga i sin kommunikation, vilket gör att 

sjuksköterskor måste tolka kroppsspråket. Svårigheterna med kontakten till de närstående får 

många sjuksköterskor att undvika att diskutera vissa omvårdnadsproblem. 

 
Tidigare studier (Davies & Nolan, 2004) visar att det finns svårigheter för närstående, som 

vårdar en person som lever med sjukdom i hemmet, att lämna över ansvaret till sjukvården. 

De närståendes bekymmer slutar oftast inte här utan fortsätter efter flytten till äldreboendet. 

Enligt Hertzberg, Ekman och Axelsson (2003) är det inte alltid enkelt för vårdpersonal att 

veta hur de närstående verkligen känner sig när en person med sjukdom bor på ett 

äldreboende. När vårdpersonal inte är medveten om närståendes upplevelser, blir det svårt att 

bemöta deras behov. Vi har arbetat med personer som lever med demens och har upplevt att 

det varit en svår uppgift att bemöta de närstående. Vår studie inriktar sig därför på att göra en 

litteraturstudie om upplevelser hos närstående som tidigare har vårdat en person som lever 

med demens i hemmet, men har lämnat över omvårdnadsansvaret till vårdpersonal på ett 

äldreboende. Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser av att överlämna 

omvårdnad av person med demens till professionella vårdare.  

 
 
Metod 
Denna litteraturstudie hade en kvalitativ forskningsansats. Enligt Holloway och Wheeler 

(2002) beskriver kvalitativa studier hur människor tolkar och beskriver sina erfarenheter och 
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den värld de lever i. Forskare använder kvalitativ ansats för att upptäcka beteenden, 

perspektiv, känslor och erfarenheter hos människor (p. 3, 16). 

 

Litteratursökning 

Data bestod av vetenskapliga originalstudier. Litteratursökningen gjordes i databaserna 

Cinahl, Medline och Academic Search.  Sökorden som användes var: Dementia, nursing 

homes, long-term care, family och experience. I Cinahl valdes ”Peer-rewied” och sökorden 

anpassades i Thesaurus. Därefter skedde sökning i ”Advanced Search” och kombinerades i 

”Search History”. I Medline anpassades sökorden i MeSH. I Academic Search valdes 

“Advanced search”, “full-text” och “Scholarly (Peer Reviewed) Journals”. 

Inklusionskriterierna var att studierna skulle ha en kvalitativ forskningsansats, för att få fram 

studier som innehöll beskrivningar utifrån närståendes upplevelser. Studierna skulle, svara på 

syftet och vara godkända för publicering på engelska eller svenska. Undersökningsgrupp var 

närstående till personer som levde med demens, som vårdades på ett äldreboende eller 

demensboende.  Studier som handlade om närståendes upplevelser av att flytta personen till 

äldreboende och tiden efter flytten inkluderades. Studier som inte svarade på syftet och som 

bedömdes vara låg Kvalitet under sökningen exkluderades. Resultat av sökningen redovisas i 

tabell 1.  

 

Willman och Stoltz (2002) beskriver att det är viktigt att ha ett systematiskt tillvägagångssätt i 

att sortera, granska och kvalitetsbedöma vetenskapliga studier (s. 79-80).  Det är en fördel om 

två forskare utför studien för att göra den mindre subjektiv (Polit & Beck, 2004, p. 693). De 

studier som valdes ut kvalitetsgranskades utifrån ett protokoll som var inspirerad av Willmans 

och Stoltz (2002, s. 122). Vi läste och granskade studierna var för sig, därefter jämfördes våra 

granskningar med varandra, för att komma fram till en slutlig bedömning. Studierna fick 

bedömningen hög eller medel. Kriterierna för en studie med hög Kvalitet (n=5) var ett tydligt 

beskrivet syfte, urval och metod. Resultatet skulle vara begripligt, logiskt och 

kommunicerbart. Ett etiskt resonemang skulle även beskrivas. Studier som fick medel 

Kvalitet (n=3) var otydliga i beskrivningar av någon av delarna eller hade ett bristfälligt etiskt 

resonemang. Åtta artiklar ingick i analysen, redovisas i tabell 2.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning till analys. 

Litteratur sökning 

PubMed 2006 09 18 
Söknr *) Söktermer Antal ref. Antal använda ref.
1  FT Family 533740  
2 FT Family and Dementia 6414  
3 FT Family and Dementia and Nursing homes 269  
4 FT Family and Dementia and Nursing homes 

and Experience +related articles 
23 2 

CINHAL  2006 09 18 
1 FT Family 77401  
2 TSH Dementia 4710  
3 TSH Nursing homes 4991  
4 FT Experiences 30171  
5  Family and Dementia and Nursing homes and 

Experiences + Find similar 
27 5 

Academic search 2006 09 18 
1 FT Dementia 2764  
2 FT Dementia and Family 472  
3 FT Dementia and Family and Long-term care 25  
4 FT Dementia and Family and Long-term care and 

Experience 
4 1 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, TSH – thesarustermer i databasen CINAHL, FT –fritext sökning.  
 

 

Data analys 

Analysen av studierna utgick från en kvalitativ innehålls analys med manifest ansats, eftersom 

vi ville beskriva närståendes upplevelser. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär en 

manifest innehållsanalys att beskriva synliga, uppenbara delar i data. En av de mest 

grundläggande besluten vid innehållsanalysen är att välja analysenheter som i vår analys 

bestod av att välja textenheter ur publicerade artiklar, som motsvarade syftet med studien. 

Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att få en detaljerad och systematisk 

sammanställning av teman och ämnen i ett beskrivande kategoriseringssystem (Graneheim & 

Lundman, 2004). Analysen skedde i flera steg och inleddes med att vi läste artiklarna var och 

en för sig, för att få fördjupad förståelse för helheten och sammanhangen. Därefter tog vi ut 

textenheter, var och en för sig som svarade mot syftet. Sedan gick vi igenom de uttagna 

textenheterna tillsammans för att försäkra oss om att inte något viktigt innehåll förlorats. 

Textenheterna kodades och fördes in en tabell för att lättare kunna hitta tillbaka till 
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ursprungskällan under analysens gång. De textenheter som togs ut översattes till svenska och 

kondenserades vilket innebar att de kortades ned utan att förlora kärnan i innehållet (jmf. 

Graneheim & Lundman, 2004). Textenheter som hade ett liknande innehåll fördes samman 

till olika kategorier i fyra steg. Sammanställningen av resultatet gjordes genom att vi utifrån 

kategorierna formulerade brödtext och lade till citat från studierna som styrkte innehållet. När 

vi skrev resultatet gick vi kontinuerligt tillbaka till studierna för att försäkra att innehållet 

hade uppfattats rätt. (Tabell 3).   

 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=8 )  

Författar
e/År 
 

Syfte Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 

Butcher 
et al. 
(2001). 
 

Syftet var att 
beskriva 
närståendes 
upplevelser av att 
flytta personen 
med demens på 
äldreboende. 

30 när- 
stående 

Datainsamling: 
semistrukturerade 
intervjuer.  
Analys: tematisk 
analys/innehållsanalys 

Närstående kände att de 
kommit till ett oundvikligt 
beslut, vilket de fick kämpa 
med. De sökte bekräftelse på 
att beslutet var rätt och ville 
fortsätta behålla kontakten 
med personen. 
 

Medel  
 

Caron et 
al. 
(2005a). 

Syftet var att 
beskriva 
erfarenheter och 
bekymmer för 
närstående till 
dementa vid 
beslut i livets 
slut. 

24 när- 
stående 

Datainsamling: narrativa 
intervjuer. 
Analys: ständigt 
jämförande metod och 
line by line analys. 

Närstående upplevde en 
osäkerhet i sin roll i beslut. 
De ansåg att personens 
livskvalité hade stor inverkan 
på besluten. Det fanns olika 
faser i beslutstagandet. 
 
 

Medel 

Caron et 
al. 
(2005b). 

Syftet var att 
beskriva 
upplevelser hos 
närstående som 
måste fatta beslut 
åt personen med 
demens i livets 
slut. 

24 när- 
stående 
 
 

Datainsamling: 
intervjuer. 
Analys: grounded theory 
method/konstant 
jämförande metod. 

Närståendes upplevde att det 
som inverkade på 
beslutstagande i vården var 
interaktioner med 
personalen, relationens 
kvalité, förekomst av 
kontakter, värderingar och 
grad av tillit.  
 
 
 

Hög 
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Fortsättning tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=8) 
Författar
e/År 
 

Syfte Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 

Forbes et 
al. 
(2000).  

Syftet var att 
beskriva 
närståendes 
upplevelser av att 
fatta beslut i 
vården om 
personen med 
demens i livets 
slut. 

28 när- 
stående 

Datainsamling: öppna 
frågor ställdes under 
gruppträffar, träffarna 
spelades in på band. 
Analys: kvalitativ 
innehållsanalys. 

Närstående upplevde starka 
känslor i beslutstagandet och 
att ha flyttat personen, samt 
att det blev en förolämpning 
av deras livshistoria. Döden 
sågs som både en tragedi och 
en välsignelse. De ville att 
personen skulle få en god 
vård i livets slut. De flesta 
såg inte att personen närmade 
sig slutet. 
 
 

Hög 

Garity 
(2006). 

Syftet var att 
beskriva hur 
närstående 
hanterade bördan 
efter att personen 
med demens 
flyttat till 
äldreboende. 

18 när- 
stående 

Datainsamling: 
intervjuer. 
Analys: innehållsanalys/ 
konstant jämförande 
metod. 

Interaktionen med personen, 
andra inneboenden, familj, 
vänner och personal och 
stödgrupper inverkade 
positivt på hanteringen efter 
flytten. Känslor av 
rollförlust, skuld och 
osäkerhet om framtiden 
inverkade negativt. 
 

Hög 

Hertzber
g och 
Ekman 
(2000). 

Syftet var att 
beskriva 
närståendes och 
personalens 
upplevelser av 
relationen och 
samspelet dem 
emellan på ett 
äldreboende för 
dementa. 
 

Tre olika 
grupper: 8 
personer i 
varje grupp, 
personal 
närstående 
samt en 
gruppledare
. 

Datainsamling: icke 
deltagande 
observationer, 
observationsanteckningar 
samt forskarens egna 
kommentarer spelades in 
efter observationen. 
Analys: konstant 
jämförande metod. 

Närstående och personal 
beskrev både negativa och 
positiva erfarenheter av 
inflytande och deltagande i 
vården. I interaktionen kunde 
de känna osäkerhet, misstro 
och 
kommunikationssvårigheter. 

Medel 

Park et 
al. 
(2004). 

Syftet var att 
beskriva 
närstående 
koreaners 
upplevelser av att 
flytta personen 
med demens till 
äldreboende. 

19 när 
stående 

Datainsamling: 
semistrukturerade 
intervjuer 
Analys: 
tematisk 
analys/innehållsanalys 

Närstående kände utmattning 
och djup sorg. Situationen 
orsakade oro. Relationer med 
familjen försämrades. 
 
 
 
 

Hög 

Strang et 
al. 
(2006). 

Syftet var att 
beskriva 
närståendes 
upplevelser av att 
vänta på att 
person med 
demens ska få 
plats på ett 
äldreboende, 
samt upp- 
levelserna av 
transitionen.  
 

29 när- 
stående. 

Datainsamling: öppna 
intervjuer. 
Analys: beskrivande 
tolkande analys. 

Närstående upplevde kris och 
hade ett behov av 
synkronisering, kontroll och 
ömsesidighet. De kände ett 
starkt band till personen och 
försökte skapa kontinuitet 
och hantera förändringen. 
 
 

Hög 
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Resultat 
 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fem kategorier (Tabell 3). Kategorierna 

beskrivs därefter i löpande text och illustreras med citat från studierna.  

 
Tabell 3. Översikt över kategorier (n=5) 
Kategorier 

Att känna skuld, skam och sorg över att överlämna vården till andra.  

Att söka lindring för den emotionella bördan. 

Att det är skrämmande när personen försämras. 

Att vilja vara säker på att personen vårdas bra.  

Att vilja vara delaktig i vården. 
 
 
Att känna skuld, skam och sorg över att överlämna vården till andra. 

Studier beskrev att närstående till personer som lever med demens upplevde att flytten till 

äldreboendet var traumatisk och väckte känslor av skuld, skam och djup sorg (Butcher, 

Holkup, Park & Maas, 2001; Park, Butcher & Maas 2004). I en studie av Forbes, Bern-Klug 

och Gessert (2000) beskrev närstående en överväldigande känsla av börda och skuld över att 

de tagit beslutet åt personen att flytta till äldreboendet. Närstående upplevde skuld över att 

inte ha fullföljt sina plikter. Det var kränkande att inte kunnat hålla sitt löfte om att vårda 

personen hemma (Forbes et al., 2000; Garity 2006; Park et al.,2004).  

 

I promised her faithfully that I would never put her in a home and I still feel 
guilty. (Forbes et al., 2000, p. 254)  

   

Studier (Forbes et al., 2000; Strang, Koop, Dupois-Blanchard, Nordstrom & Thompson, 

2006) visade att närstående hade skuldkänslor lång tid efter flytten, vilket upplevdes med 

obehag. Närstående kände skyldighet mot personen att göra besök och upplevde skuld när de 

inte gjorde tillräckligt många besök. Det framkom i studier (Garity, 2006; Park et al., 2004) 

att skuld väcktes vid minnet av hur personen varit innan sjukdomen och när de trodde att 

personen var besviken över flytten. 

 

Remembering how much my mother had done for other people and knowing 
what she would do for us. It made you feel terribly guilty about putting her in 
a nursing home. (Garity, 2006, p. 45) 
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Närstående upplevde det svårt och utmanande att lämna över vården och se andra ta hand om 

personen (Caron, Griffith & Arcand, 2005b; Strang et al., 2006). Strang et al. (2006) beskrev 

att närstående kände skuld över att inte varit tillräckligt delaktig i personens vård. De kände 

att de skulle ha hjälpt vårdpersonalen oftare med att bidra till bättre vård för personen, som att 

gå ut på promenader.  I en studie (Park et al., 2004) framkom att närstående skämdes inför 

vårdpersonal över att de inte själva kunnat fortsätta vårda personen. De upplevde även skam 

och oro över vad andra skulle säga om flytten till äldreboendet.   

 
I’m afraid of what people will say of me since I’ve brought my parents over 
here. (Park et al., 2004, p. 352) 

 

Att ha flyttat personen med demens till äldreboendet upplevdes med sorg, eftersom det 

markerade slutfasen av sjukdomen (Butcher et al., 2001). Personen var saknad i hemmet och 

närstående upplevde sorg över att ha förlorat den framtida relationen till personen (Butcher et 

al., 2001; Forbes et al., 2000). När närstående tänkte på hur personen varit innan sjukdomen 

kändes det ledsamt (Park et al., 2004). I studier (Forbes et al., 2000; Park et al., 2004) beskrev 

närstående att det var smärtsamt när personen ville hem och att det var hjärtskärande att se 

alla dörrar och fönster låsta.  

 

Att söka lindring för den emotionella bördan.  

I studier (Butcher et al., 2001; Park et al., 2004; Strang et al., 2006) beskrevs att närstående 

inte visste om beslutet att flytta personen med demens till ett boende varit rätt, men de kände 

samtidigt lättnad över att inte ha hela ansvaret längre. Studier (Butcher et al., 2001; Garity, 

2006) visade att när de insåg att situationen i hemmet hade varit ohållbar och att personen 

verkligen behövde vården, gick det lättare att hantera situationen. I en studie (Garity, 2006) 

framkom att närstående tyckte att det var viktigt att få prata med andra. Stöd av vårdpersonal, 

familj och vänner i att beslutet om flytten varit rätt var betydelsefullt (Garity, 2006; Strang et 

al., 2006). Att ingå in en stödgrupp med andra närstående och vårdpersonal gav också stöd 

genom möjligheten att få dela erfarenheter och kunskaper (Garity, 2006).  

 
You still have concerns and you’re still wondering “did I do the right thing, is 
he in the right place?” But you know, there’s been lots of time over the last few 
months since he’s been there, I thought to myself “well thank God he’s there 
because I couldn’t have been able to manage. (Strang et al., 2006, p. 37) 
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I studier (Forbes et al., 2000; Garity, 2006) beskrevs att närstående upplevde att när personen 

vårdades på äldreboendet var det svårt att räcka till i vardagen. De försökte balansera med 

sina egna, familjens och den sjuke personens behov.  Det var svårt att gå vidare i den nya 

situationen efter flytten, men det upplevdes viktigt att försöka släppa taget för att inte bli 

utmattad (Garity, 2006; Hertzberg & Ekman, 2000). Studier (Forbes et al., 2000; Strang et al., 

2006) visade att närstående försökte fokusera på en dag i taget. Närstående som försökte ägna 

tid till aktiviteter eller nya aktiviteter och försökte inta en positiv inställning kunde känna en 

lindring av situationen. I en studie (Garity, 2006) upplevde närstående att livet inte längre 

styrdes av vårdandet och efter att ha lämnat över ansvaret ökade friheten och livet blev lättare, 

de hade hittat lindring för sin emotionella börda.  

 

It’s just so wonderful anytime...you can just pick up the phone and say want to 
go for a walk, a ride, to see a movie...and it’s like your whole world comes 
back into perspective. (Garity, 2006, p. 44) 

 
Garity (2006) visade att närstående upplevde att hanteringen av situationen underlättades när 

relationen till personen var bra. Besöken på äldreboendet kändes bättre när personen gav 

positiv respons, som att bli glad eller att den närstående blev igenkänd. Att skapa relationer 

till andra personer i äldreboendet gjorde även besöken lättare och mer normala när personen 

med demens försämras i kommunikationsförmågan (Garity, 2006). 

 

If I can sit with mother and hold her hand and have conversations with the 
other residents and caregivers there, or the other people around, it works better 
for me than having a one on one now. (Garity, 2006, p. 44) 

 

Att det är skrämmande när personen försämras 

Sjukdomen gjorde att personen med demens försämrades. Det var skrämmande för närstående 

att se sjukdomsförloppet och att inte veta vad det skulle komma att innebära för personen 

(Garity, 2006). Närstående upplevde att det var stressigt och svårt när personen förlorade 

kommunikationsförmågan och tappade minnet, eftersom kontakten till personen då 

försämrades (Forbes et al., 2000; Garity, 2006). Studier (Butcher et al., 2001; Caron, Griffith 

& Arcand, 2005a) visade att sjukdomsförsämringen försvårade närståendes möjligheter att 

bedöma den personens situation. Närstående upplevde stress, obehag och tvivel vid 

oklarheterna i personens hälsa. De ställde sig ofta frågor om personen fortfarande uppskattade 

livet och om det var värt att förlänga personens liv. Caron et al. (2005a) och Forbes et al. 
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(2000) beskrev att närstående upplevde att det försämrade tillståndet gjorde att personen inte 

längre hade ett riktigt liv och hölls vid liv trots avsaknad av livskvalitet  

 

But if he gets where he can´t talk, can´t eat, can´t walk, well, I mean, what´s the 
use? He has no more quality of life, so it´s not worth it any more. (Caron et al., 
2005a, p.126) 

 

I slutstadiet av sjukdomen upplevde närstående att det var svårt att förställa sig framtiden och 

sjukdomsprocessen. De ansåg inte alltid att personens tillstånd var ett palliativt tillstånd och 

döendet upplevdes som avlägset. De hade svårigheter att diskutera döendet och beslut i 

omvårdnaden. Närstående upplevde att det var svårt att ta till sig all information, vilket gjorde 

att omvårdnadsbeslut gjordes med begränsade kunskaper. Beslut kopplades inte heller 

samman med döendet utan gjordes för stunden (Forbes et al., 2000). Närstående önskade en 

mera naturlig död, som att personen skulle få somna in. De kände samtidigt att det var svårt 

att tänka på att det bästa vore om personen fick gå bort (Caron et al., 2005a; Forbes et al., 

2000; Garity, 2006).  

 

I’m not down to what I would decide if she was no longer able to breathe on her 
own what I would do ...( Forbes et al., 2000, p. 254). 

 

 

Att vilja vara säker på att personen vårdas bra 

Det framkom i studier (Butcher et al., 2001; Caron 2005a; Strang et al., 2006) att det var 

viktigt för närstående att personen som lever med demens hade det bra, bekvämt och 

behandlades med vördnad och respekt. I en studie (Hertzberg & Ekman, 2000) beskrevs att 

närstående tyckte att det var viktigt att vårdpersonal hade god kunskap om personens 

levnadshistoria för att vården skulle bli bättre. Närstående kände lättnad och trygghet när de 

såg att personen fick god vård (Butcher et al., 2001; Garity, 2006). Under vårdtiden på 

äldreboendet upplevde de många gånger att personen verkade ha bra livskvalité trots 

sjukdomen (Caron et al., 2005a; Forbes et al., 2000).   

 

I agreed that they should give her medication to keep her calm, to make sure 
she was not uncomfortable. (Caron, 2005a, p. 130) 

 
I know when I go home at night my mother is well cared for and [I] truly 
never have a concern when I’m leaving here [the nursing home]. (Garity, 
2006, p. 44) 
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Närstående upplevde att de kände tillit när de fick information om personens vårdbehov. När 

de kände tillit till vårdpersonalens kompetens och att de visste att det bästa gjordes för 

personen blev det lättare att lämna över beslut och ansvar (Caron et al., 2005a; Caron et al., 

2005b). Närstående upplevde osäkerhet om vårdens kvalité när det var hög 

personalomsättning eller att vårdpersonalen var överbelastad (Strang et al., 2006; Hertzberg & 

Ekman, 2000). I en studie (Hertzberg & Ekman, 2000) beskrev närstående att de ville göra 

oanmälda besök för att försäkra sig om att personen hade det bra. 

 
I find that, trust is really important for the family, to be able to trust these 
people, because we aren’t there every minute of the day. (Caron et al., 2005b, 
p. 241) 

 

Närstående upplevde att personens livskvalité var det viktigaste och hade en avgörande 

betydelse när de skulle fatta beslut om omvårdnaden (Caron et al., 2005a). I studier (Caron et 

al., 2005a; Forbes et al., 2000) framkom att närstående inte ville att personen skulle lida i 

onödan i slutstadiet av demenssjukdomen. De önskade att personen hade det bekvämt och inte 

kände någon smärta. De ville inte att personens lidande skulle förlängas genom 

livsuppehållande behandlingar. I en studie av Forbes et al. (2000) beskrev närstående att de 

ville vara säker på att allt hade gjorts för att personen skulle ha det bra.  

 

Att vilja vara delaktig i vården.  

Närstående upplevde att deltagandet i vården om personen med demens var naturligt och 

önskvärt och de ville bli mera involverade i beslut och interventioner. De uppskattade när 

deras åsikter togs med eftersom det försäkrade dem om att personens individuella behov 

uppmärksammades. De upplevde att deltagandet bidrog till bättre insikt och förberedelse i 

sjukdomsförloppet (Caron et al., 2005a; Caron et al., 2005b; Hertzberg & Ekman, 2000). 

Närstående upplevde att kommunikationen och delaktigheten i vården förbättrades när de fick 

information om personens situation (Butcher et al., 2001; Caron et al., 2005a; Caron et al., 

2005b; Forbes et al., 2000; Garity, 2006; Hertzberg & Ekman, 2000). I studier (Butcher et al., 

2001; Forbes et al., 2000; Strang et al., 2006) beskrevs att närstående upplevde att det var 

viktigt och självklart att besöka personen på äldreboendet.  Vid besöken fick de en möjlighet 

att se hur personen hade det och när de hjälpte till i omvårdnaden upplevde de en anknytning 

till tiden innan flytten.  
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I was given frequent reports on how she was faring and what she was doing, 
what she needed. It was a good line of communication going between us. 
(Garity, 2006, p. 44) 

 

Its just part of my life. My mom cared for me – now I help care for her. 
(Strang et al., 2006, p. 35-36).  
 

Närstående uppskattade när vårdpersonal var tillmötesgående, stödjande och välkomnande vid 

besöken och de beundrades för sin uthållighet i vården med personen (Butcher et al., 2001; 

Hertzberg & Ekman, 2000; Strang et al., 2006). Studier (Forbes et al., 2000; Hertzberg & 

Ekman, 2000) visade att närstående upplevde kontakten med undersköterskor mer avslappnad 

än till högre utbildad vårdpersonal och att dessa tillhandahöll mest information. I studier 

(Caron et al., 2005b; Hertzberg & Ekman, 2000) framkom att närstående ville att 

vårdpersonal tog mera kontakt vid besöken för att närstående skulle känna mera delaktighet 

och skapa en bättre relation. Behovet av kontakt varierade under vårdtiden, beroende på vilket 

tillstånd personen befann sig i. När personen försämrades ville de närstående att vårdpersonal 

gjorde fler uppföljningar och hade regelbundna möten för att diskutera personens situation 

och ge svar på frågor.  

 

Flera studier (Caron et al., 2005a; Caron et al., 2005b; Hertzberg & Ekman, 2000; Strang et 

al., 2006) visade att närstående upplevde att det var svårt att bli involverad i vården. De kände 

sig försummade av vårdpersonalen när de inte fick delta i personens vård. I studier (Garity, 

2006; Hertzberg & Ekman, 2000) beskrev de att en dålig kontakt till vårdpersonal gjorde det 

svårt att skapa en god relation. De kände sig nonchalerade av vårdpersonal när de inte tog 

med dem i gemenskapen.  

 

It seems to me that, when there is something, a, a decision to be made, they 
make it among themselves, in their offices. Why are we not included in what is 
going on?(Caron et al., 2005a, p. 125) 

 

I en studie (Hertzberg & Ekman, 2000) beskrev närstående att de alltid ville anmäla sina 

besök för att inte riskera att störa på en olämplig tid. De var rädda för att kritisera 

vårdpersonal och oroliga för deras åsikter om personen. De kände sig förnärmade och 

nedvärderade när vårdpersonal inte tog till sig åsikterna om personens vård. I Caron et al. 

(2005a) beskrevs att närstående kunde acceptera vårdpersonalens sätt att tänka vid 
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omvårdnadsbeslut, men kände inte alltid att deras åsikter togs med eller att väsentlig 

information inte fördes vidare. 

 
We are used to this so you should not think you know more than we do, is their 
attitude. (Hertzberg & Ekman, 2000, p. 619) 

 

Närstående upplevde brister i information och kommunikation vid tidsbrist och hög 

personalomsättning (Caron et al., 2005b; Forbes et al., 2000; Hertzberg & Ekman, 2000; 

Strang et al., 2006). Bristande kommunikation gjorde det svårt för närstående att veta var i 

sjukdomförloppet personen befann sig (Forbes et al., 2000; Hertzberg & Ekman, 2000; Park et 

al., 2001). Forbes et al. (2000) beskrev att närstående upplevde att slutstadiet av 

demenssjukdomen aldrig diskuterades och detta förblev dolt och okänt, vilket gjorde det svårt 

för närstående att föreställa sig hur personens sista vårdtid skulle bli. I studier (Caron et al., 

2005a; Forbes et al., 2000; Hertzberg & Ekman, 2000) framkom att närstående tyckte att det 

blev svårt att veta vad som förväntades av dem och de upplevde osäkerhet i sin roll som 

beslutstagare. De kände att de hade begränsade kunskaper om slutstadiet och att 

omvårdnadsbeslut inte alltid blev rätt. Närstående förväntade sig att läkaren skulle informera 

om slutstadiet. De ville få svar på frågor och veta vad som hände på grund av eget lidande 

(Caron et al., 2005b; Forbes et al., 2000). 

 

I realize that the end is not too far off, I have no illusions, she isn´t going to be 
roller-skating tomorrow. Even if it is just repetition for the staff, for us it´s new. 
(Caron et al., 2005a, p. 125) 

 

 
Diskussion 
 

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser av att överlämna omvårdnad av 

person med demens till professionella vårdare.  Studien resulterade i fem kategorier; Att 

känna skuld, skam och sorg över att överlämna vården till andra, att söka lindring för den 

emotionella bördan, att det är skrämmande när personen försämras, att vilja vara säker på att 

personen vårdas bra och att vilja vara delaktig i vården. 

 

Resultatet visade att närstående upplevde skuld och skam över att ha flyttat personen med 

demens till äldreboende. Skulden fanns kvar under hela vårdtiden. Upplevelsen av skuld och 

skam kan ses som en bild av lidande. Eriksson (1994) beskriver att människor känner skuld 
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när de känner sig ansvariga för en särskild händelse. Skulden uppkommer vid insikt om att 

inte ha gjort rätt handling och innebär ett lidande. Lidande får människan att känna sig kränkt, 

vilket gör det svårt att berätta om sitt lidande. Lidandet gör människan olycklig, vilket även 

upplevs med skam. En människa som lider behöver få bekräftelse på sin värdighet, och det 

krävs en finkänslighet att bemöta en lidande människa (s. 42-43). 

 

Litteraturstudien visade att närstående upplevde sorg över att personen som lever med demens  

flyttade till äldreboendet, trots att de varit med och tagit beslutet. De kände att den framtida 

relationen till personen förlorats och sorg över att inte längre få dela erfarenheter med 

personen. Peijlert (2001) beskriver att föräldrar upplever sorg över sitt förlorade barn, när 

deras barn blir psykiskt sjuk, eftersom deras förhoppningar hade varit att deras barn skulle få 

vara ett glatt barn med en hoppfull framtid, men på grund av sjukdomen skulle inte deras 

önskningar uppfyllas. Eakes (1995) beskriver kronisk sorg som en återkommande sorg som 

kommer periodvis som respons på livshändelser och denna sorg har inget förutsägbart slut. 

Återkommande perioder av sorgsenhet kan försämras av livshändelser eller inre tankar och 

minnen. I vår studie kan sorgen som de närstående upplevde tolkas som en kronisk sorg, 

eftersom sorgen väcktes till exempel av minnen om hur personen hade varit innan 

demenssjukdomen. Deras sorg verkar inte heller ha något förutsägbart slut. Eakes (1995) 

menar att det är viktigt att vårdpersonal som möter en person i sorg tillhandhåller information, 

som bör vara så korrekt och relevant som möjligt. Vårdpersonal bör även förhålla sig på ett 

empatiskt sätt genom att lyssna, avsätta tid, uppmärksamma känslor och stödja den närstående 

i känslorna. 

 

Närstående upplevde att det var svårt att hantera flytten till äldreboendet, men det 

underlättade när de insåg att det var det bästa både för dem själva och för personen med 

demens. De kände att det var viktigt att känna stöd från personal, vänner och familj. Stoltz 

(2006) beskriver att närstående som vårdar en sjuk person i hemmet upplever en emotionellt 

tung börda, och att det är viktigt att de får stöd för att underlätta situationen. Sjuksköterskor 

har en viktig roll att se till att närstående får stöd, genom att ge tid och utrymme för att den 

närstående ska få uttrycka känslor och åsikter samt få information och utbildning. Stoltz 

(2006) beskriver vidare att närstående har behov att delta i stödgrupper för att få möjlighet att 

dela känslor, erfarenheter och kunskap med andra. Betydelse av stödgrupper framkom också i 

vårt resultat. Enligt Antonvosky (2001) är känslan av sammanhang betydelsefull för att kunna 

gå vidare. För att känna sammanhang måste situationen vara begriplig, hanterbar och 
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meningsfull. För att situationen ska kännas begriplig förutsätts att inre och yttre stimuli är 

gripbara. Hanterbarhet innebär att känna att det finns resurser till ens förfogande att möta 

stimuli. Meningsfullhet innebär att känna en motivering att engagera sig i de krav som 

uppstått (s.39-41). I resultatet av denna studie framkom det att närstående försökte gå vidare 

genom att tänka positivt och hitta nya aktiviteter. 

 

Det framkom i studien att närstående upplevde att det var skrämmande att se personen med 

demens försämras i sjukdomen. Sjukdomen gjorde att närstående kände osäkerhet om 

personen verkligen hade livskvalité och om det var värt att förlänga personens liv. Stoltz 

(2006) beskriver att när närstående ser hur en person försämras och lider uppkommer känslor 

av hjälplöshet, otillräcklighet eller förlamning. Dessa känslor och känslan av att vara ensam 

om ansvaret, försvinner aldrig helt, eftersom den närstående känner sig oersättlig. Enligt 

Lögstrup (1994) knyter människor an till varandra bland annat i kärlek, sympati och 

solidaritet. Vare sig banden knyts spontant eller socialt kommer en människas tillvaro att 

bestå av dessa förhållanden. Där det råder naturlig kärlek mellan två människor lyckas bådas 

liv genom samma gärning. Genom den andra människans kärlek till henne utgörs den en 

levande del av ens eget liv och den andres lycka eller olycka är en väsentlig del av ens egen 

lycka eller olycka. Den andre människan hör på så sätt till ens värld (s. 154-155).  

 

Denna litteraturstudie visade att närstående ville vara säker på att personen som lever med 

demens fick god vård och att vårdpersonal gjorde det bästa för personen. Andershed (2006) 

beskriver närståendes situation och behov när en person vårdas i livets slut. Närstående 

känner sig trygga när de vet att personen får god vård av vårdpersonal. Närstående som får 

stöd och information om personens vård upplever att vårdens kvalité ökar. I likhet med vår 

studie upplevde närstående lättnad och trygghet när de bedömde att personen med demens 

fick god vård.  

 

I resultatet framkom att närstående ville ha information under personens vårdtid, 

särskilt när personen som lever med demens försämrades. Vid bristande 

kommunikation och bemötande från vårdpersonal upplevde närstående att det var 

svårt att få kunskap och känna sig förberedd. Liknande beskrivs i en studie av 

Andershed (2006) som menar att närstående har behov att få information om 

personens tillstånd, behandlingar och hur sjukdomen utvecklar sig. Informationen gör 

att närstående vet vad som förväntas och de kan förbereda sig inför slutet. Vidare 
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beskriver närstående i Andershed (2006) att de upplever en brist på stöd och 

förståelse från vårdpersonal, och att de inte får möjlighet att vara involverad i 

personens vård, vilket ger känslor av utanförskap och minskad förberedelse. Vår 

studie visade att närstående upplevde att det var svårt att ta till sig all information om 

personens tillstånd vid slutstadiet av demens sjukdomen. I Paterson, Kieloch och 

Gmiterek (2001) beskrivs att närstående till personer med traumatisk hjärnskada inte 

känner sig informerade när det är för mycket information, informationen ges vid fel 

tillfälle eller inte känns relevant. Vårdpersonal skall ha kunskap i situationen och vara 

observant på vilken information som efterfrågas.  

 

Resultatet i denna studie visade att närstående ville känna delaktighet i vård om personen med 

demens, genom att göra besök och involvera sig i omvårdnaden. Andershed och Ternstedt 

(1999) beskriver närståendes delaktighet i vården av personer i livets slut. För att närstående 

ska känna delaktighet är det viktigt att de förstår situationen genom att få information om 

sjukdomsförloppet och vad som kommer att hända. De kan känna delaktighet genom att 

tillbringa tid och göra saker tillsammans med personen, men även genom att utföra 

omvårdnadsåtgärder för personen. Det framkom i resultatet av studien att närstående kände 

sig bortglömda och nonchalerade av vårdpersonal när de inte fick vara delaktig i vården om 

personen med demens. När de inte kände sig delaktiga var det även svårt att skapa god 

relation till vårdpersonal. Enligt Eriksson (1994) kan personens värdighet kränkas genom att 

inte känna sig sedd och bli tagen på allvar, vilket innebär ett lidande. Förutsättningarna för att 

minska lidandet är att vårdkulturen är välkomnande, respekterande och vårdande. 

Vårdpersonal ska inte kränka värdigheten eller fördöma. Lidande kan minskas genom att 

vårdpersonal har ett vänligt bemötande, finns till hands och visar intresse att gå in en relation 

(s. 95-96). Det framkom i resultatet att närstående kände att det var lättare att lämna över 

ansvaret till vårdpersonal när de kände tillit. Stoltz (2006) menar att en tillitsfull relation 

förutsätter god kontakt. Brist på tid försvårar möjligheten till god kontakt och tillitsfull 

relation. I resultatet framkom det att närstående kände osäkerhet när vårdpersonal hade 

tidsbrist, men även när det var hög personalomsättning. Enligt Stoltz (2006) kan en tillitsfull 

relation mellan närstående och personal skapa känsla av trygghet hos de närstående. Det 

väsentliga är att dela närståendes känslor genom att de får möjlighet att berätta om sina 

känslor.  
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Metoddiskussion  

För att en studie ska vara tillförlitligt måste läsaren se hur forskaren har gått tillväga i 

studien och kommit till besluten. Därför skall studien vara beskriven i detalj. Andra 

forskare får även vägledning om de vill utföra en liknande forskning (Holloway & 

Wheeler, 2002, p. 255) Vi har beskrivit datainsamling och dataanalys i vår studie på 

ett så detaljerat sätt som möjligt vilket ökar studiens tillförlitlighet. Studierna som 

ingick i analysen skilde sig åt genom att de var gjorda i olika länder. Vi såg ingen 

nackdel med att ta med studier från olika länder, eftersom resultatet visade att 

närstående hade liknande upplevelser. Detta kommer vi att ha nytta av i arbetet när vi 

möter människor från andra kulturer.  Studierna som togs med bedömdes som hög 

eller medel. De studier som bedömdes medel, hade med alla delar, men vissa delar 

var otydligt beskriva. Vi tog ändå med dessa, eftersom vi bedömde att de inte skulle 

påverka resultatets tillförlitlighet. En brist i studien var att vi hade begränsade 

kunskaper och erfarenheter av kvalitetsgranskning av artiklar vilket kan ha orsakat en 

felbedömning av artiklarnas kvalité. 

 

Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2003). Analysen genomfördes genom att vi tog ut textenheter från 

resultaten i studier skrivna på engelska. Vi översatte textenheterna till svenska, vilket 

vi såg som en risk att innehållet förändrades genom fel översättning. Enligt Polit och 

Beck (2004) är avskrivningarna till analysen ett kritiskt steg, eftersom det finns risk 

att inte få med alla delar. Ett vanligt fel är feltolkningar av ord som kommer att 

förändra innehållet i datan (p. 574). För att inte riskera att innehållet förlorades gick 

vi kontinuerligt tillbaka till originalstudierna. Vi var två som utförde analysen, för att 

försäkra att resultatet tolkades rätt. Enligt Polit och Beck (2004) ökas studiens 

trovärdighet när två forskare analyserar och tolkar samma data. Genom samarbetet 

kan forskarna reducera risken för feltolkningar och subjektiv prägling (p. 430). 

Burnad (1991) beskriver att forskare kan tillfråga andra kollegor som har kunskap i 

ämnet att kontrollera analysen tillvägagångssätt, för att öka validiteten. Vi har under 

studiens utveckling haft seminarier och kontakt med andra studenter och lärare för att 

försäkra att analysen har gått rätt tillväga.  

 

Enligt Holloway och Wheeler (2002) kan trovärdigheten bekräftas genom att läsaren 

kan återgå till orginalkällorna (p. 255). När vi skrev resultat tog vi med citat från 
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studien för att styrka resultatets trovärdighet. Referenserna i resultatet ger läsaren 

möjlighet att gå tillbaka till studierna. Tillförlitlighet styrks även om studiens resultat 

kan överföras till liknande situationer eller deltagare (Holloway & Wheeler, 2002, p. 

255). Utifrån vår studie kunde vi se att andra närstående hade liknande erfarenheter.  

 

Slutsatser 

Det är viktigt att vårdpersonal ser närstående behov av stöd och information. Det är även 

betydelsefullt att närstående känner sig bekräftade av vårdpersonalen och att de kan känna att 

de har en viktig roll i vården av personen som lever med en sjukdom. Närståendes vilja att 

vara delaktig i vården måste uppmärksammas. Delaktigheten gör det lättare för närstående att 

hantera situationen när personen vårdas på äldreboendet. Enligt Stoltz (2006) kan 

vårdpersonalens humanistiska attityd i bemötandet påverka närståendes möjligheter att känna 

delaktighet på ett meningsfullt sätt. Det krävs ett gott samarbete mellan vårdpersonal, 

närstående och personen. Fortsatt forskning bör inriktas mot hur sjuksköterskan kan bemöta 

och ge stöd till närstående som de möter på äldreboenden.  
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Bilaga 1 

 

Granskningsprotokoll 
 

Protokoll kvalitativ studie 
 
 
1. Typ av studie 
 
………………………………………………………………… 
 
2. Är resultaten i denna studie tillförlitliga? 

 
• Finns en tydlig avgränsning, problemformulering  och syfte? 

 
• Är urvalet av deltagare tydligt beskrivet? 

Inkluderade 
                        Exkluderade 
 

• Är kontext / sammanhang för studien tydligt beskrivet? 
 

• Är metoden tydligt beskriven? 
 

Datainsamling 
  Analys 

 
 
3. Etiskt resonemang 
    Finns ett etiskt resonemang beskrivet? 

 
4. Vad visar studien för resultat? 
 
        Är resultaten logiskt, begripligt och kommunicerbart beskrivna? 
 
 
Kvalitetsbetyg 
 
Gradera kvalitén      
 
                                            Hög               Medel           Låg 
 
Kommentar: 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
 


