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Abstrakt 
Närstående är en viktig resurs i omhändertagandet av demenssjuka personer och 
utgör en majoritet av vården. De fortsätter att ge vård och omsorg av sin partner i 
hemmet till långt framskridet stadium av sjukdomen tills orken inte längre finns. Att 
vara en närstående till en person med demens är något som kan vara svårt att förstå 
om man inte själv upplevt en sådan situation. Syftet med denna studie var att 
beskriva närståendes upplevelser vid överlämnade av en anhörig med 
demenssjukdom till särskilt boende. Studien genomfördes som en systematisk 
litteraturöversikt. Litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och 
MedLine. 15 artiklar som svarade mot syftet valdes ut. Artiklarna analyserades med 
hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys och resulterade i fyra kategorier: Att 
beslutet är svårt att ta, Att ha skuldkänslor, Att inte våga släppa taget och Att få vara 
delaktig i vården. Sjuksköterskan har en viktig roll i bemötandet av de närstående 
och den dementa personen för att kunna ge dem en bra start i det nya boendet. Mer 
forskning behövs för att få bättre kunskap om hur närstående upplever att flytta en 
dement anhörig till ett särskilt boendet samt sjuksköterskans roll för att underlätta det 
hela. 

 
Nyckelord: närstående, demens, beslutstagande, överlämning, upplevelse, vårdhem, 

kvalitativ innehållsanalys. 
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Antalet äldre ökar i samhället. År 2020 beräknas de svenskar som är över 60 år att vara 27 % 

av den totala befolkningen. Idag lever äldre människor så länge som möjligt hemma och 

denna ökning sker i hela Europa trots skillnader i välfärd och kultur (Stoltz, Udén & Willman, 

2004). Ökad teknologi och mer avancerad medicinsk sjukvård kommer att ge möjlighet för 

personer med kroniska sjukdomar att vårdas längre i hemmet (Gordon & Perrone, 2004). 

 

Demens är en åldersrelaterad sjukdom. Antalet personer med demenssjukdom i Sverige 

beräknades år 2008 vara ca 148 000 och därför klassas det som en folksjukdom. Ungefär 

hälften av dessa vårdas på olika boenden (Socialstyrelsen, 2007). Ordet demens kommer från 

det latinska ordet ”De” (utan) och ”Mens” (minne) men definieras idag som en hjärnskada 

som innefattar nedsatt minne, kognitiva svårigheter, avtagande kontroll av känslor och 

motivation samt förändringar i det sociala beteendet (Harvard Mental Health Letter, 2010). 

Allt eftersom sjukdomen förvärras blir det svårare att leva sitt liv självständigt. Det kan 

exempelvis skapa finansiella problem, svårigheter att sköta hygien, laga mat, försämrad 

tidsuppfattning och orienteringsförmåga (Robinson, 2009). Voisin och Vellas (2009) skriver 

om det tidiga skedet av demens där störningarna påverkar det sociala och dagliga livet. 

Förlusten av självständighet blir mer påtaglig, det blir svårare att uttrycka sig verbalt och 

personen kan inte längre vara kvar i hemmet utan hjälp. De personliga relationerna påverkas. 

Till sist tappas den verbala kommunikationen helt och personen kan varken göra sig förstådd 

eller förstår vad som sägs till honom. Musik, visuell kontakt och kroppsspråk kan fortfarande 

väcka en reaktion hos den dementa personen.  

 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och står för 75 % av fallen antingen 

ensam eller i kombination med andra former. Det är en kronisk sjukdom som inte kan botas. 

Diagnosen för demens blir ofta försenad på grund av förnekelse, obekväma känslor och 

tidsbegränsningar. Om diagnosen ställs i ett tidigt stadium kan sjukdomen fördröjas med 

medicinering och därmed ge patienten och övriga familjen en chans att planera för framtiden, 

göra förändringar i det dagliga livet och ordna för framtida vård och omsorg (Sounder, 2010). 

Det finns olika former av särskild boende. I dagligt tal kallas de oftast för äldreboende, 

gruppboende och demensboende. Vilket boende som är aktuellt beror på vårdbehovet 

(Socialstyrelsen, 2007). 
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Närstående är en viktig resurs i omhändertagandet av demenssjuka personer och utgör en 

majoritet av vården. De fortsätter att ge vård och omsorg av sin partner i hemmet till långt 

framskridet stadium av sjukdomen tills ett avgörande beslut måste tas om att flytta till ett 

annat boende (Chene, 2006). Galvin, Todres och Richardson (2005) beskriver att närstående 

till personer som lever med demens oftast från början upptäcker att någonting inte stämmer. 

Närstående skyller ofta på ålderdom, inskränkt sysselsättning eller koncentrationssvårigheter 

hos den dementa personen. Tidigare liv och relationer till andra och omvärlden förändras 

successivt för den närstående och en del relationer måste avslutas helt på grund av 

demenssjukdomen. 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 sina egna behov och hälsa. Enligt 

Curry, Walker, Moore och Hogstel (2010) rapporterar vissa närstående god hälsa men 

forskning visar att de istället äventyrar den. Att ge vård till en nära innebär en börda och en 

belastning, en stress, ett behov av socialt stöd men också glädje och välmående. Gordon och 

Perrone (2004) tar upp vikten av att närstående till personer med kroniska sjukdomar måste få 

hjälp att hantera både sin emotionella stress samt sina förpliktelser som de närstående kan ha. 

Enligt Quinn, Clare och Woods (2009) är det viktigt att veta hur relationen mellan den 

dementa och den närstående varit tidigare, om det finns släktband eller inte och om relationen 

varit god eller dålig. Detta påverkar upplevelsen av att vara anhörigvårdare. Forskning visar 

också att det finns ett positivt samband mellan äktenskapets kvalitet och välbefinnandet. 

 

Att ta ett avgörande beslut om överflyttning av den demente till ett annat boende är en 

komplex process där både individ och miljö spelar en viktig roll. I både akuta och kroniska 

tillstånd står patienter och närstående inför beslut som baseras på begränsad information om 

vilket val som är det bästa för den specifika situationen (Watt, 2000). I vilket stadium 

personen än befinner sig i är det viktigt att komma ihåg att den som har en demenssjukdom 

och deras närstående också är människor som förtjänar respekt och uppmärksamhet. Den 

dementa förtjänar en vård av god kvalitet som inte får diskrimineras av ålder eller 

beroendeställning. I demens som i vilken kronisk sjukdom som helst är det viktigt att 

säkerställa livskvalitet för den sjuka och dennes familj (Voisin & Vellas, 2009). 
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Enligt Andrén och Elmståhl (2002) finns det mycket skrivet i litteraturen om anhörigas 

upplevelser av att vårda en dement i det egna hemmet men få studier är gjorda på närståendes 

upplevelser inför ett beslut att lämna över omvårdnaden till professionella vårdare.  

Denna studie bidrar med att beskriva den närstående i sitt beslut att flytta sin demente 

anhörige. Den kunskapen är viktig för att sjuksköterskan ska kunna ge stöd till den närstående 

och därmed skapa trygghet i överlämnandet av den demente. Syftet med litteratur studien var 

att beskriva närståendes upplevelser vid överlämnande av en dement anhörig till särskilt 

boende. 

 

Metod 

Vi valde att göra en litteraturstudie då avsikten var att beskriva ett samlat vetenskapligt 

underlag av upplevelser. Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) innebär kvalitativa 

studier att upplevelser, känslor och erfarenheter studeras. 

 

Litteratursökning 

Den metod som använts är litteraturstudier baserad på vetenskapliga artiklar. I vetenskapliga 

artiklar finns den senaste kunskapen och forskning kring ämnet publicerat. Artiklar till 

dataanalysen söktes i bibliografiska databaser, MedLine, PubMed och Cinahl, samt i valda 

artiklars referenslistor. De sökord som användes var: caregivers, dementia, decision making, 

experience, nursing home. Sökorden anpassades till databasernas olika uppslagsverk för att få 

korrekta sökord. I Cinahl användes ”Subject heading list” och i MedLine samt PubMed 

anpassades sökorden i MeSH. Vid sökning av artiklarna valdes ”Peer-Reviewed”, som ger ett 

urval av vetenskapligt granskade artiklar. Litteratursökningen begränsades till åren 2000-2010 

för att få den senaste forskningen inom området. Studier som svarade mot syftet inkluderades. 

Första urvalet resulterade i 95 artiklar. Artiklar som inte gick att få i fulltext och som i 

abstrakt och titel inte svarade mot syftet exkluderades. Även artiklar som inte handlade om 

västvärlden, exkluderades också på grund av kulturella skillnader. Därefter kvarstod 16 

artiklar som kvalitetsgranskades. Valda artiklar redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning till analys. 
Syftet med sökningen: Närståendes upplevelser vid överlämnandet av en anhörig med demens till särskilt 
boende.__________________________________________________________________________________ 
 
Cinahl  20110315________________________________________________________________________                                     
Söknummer        *) Söktermer  Antal träffar Antal valda __________ 
1        CH Caregivers  12340         
2        FT Experience  49766   
3        CH Dementia  14206   
4        CH Decisionmaking 30915   
5  1 and 2 and 3 
  and 4  20 1______________________ 
MedLine 20110315________________________________________________________________________ 
1      MSH Decision making 27840 
2      MSH Dementia  17381 
3      MSH Nursing home 4630  
4      MSH Caregivers  9674 
5  1 and 2 and 3 
  and 4  10 1______________________ 
PubMed 20110315 ______________________________________________________________ 
1    MSH Dementia  119210 
2    MSH Caregivers  26076   
3    MSH Decision making 139800 
4    MSH Nursing home 61006  
5  1 and 2 and 3 
  and 4  65 6_____________________ 
Valda artiklars 
referenslistor______________________________________________________ 7_____________________ 
*MSH-Mesh termer i databasen PubMed och MedLine, CH- Cinahl headings i databasen 
CINAHL, FT- fritextsökning.      
        
 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna som valdes till analysen kvalitetsgranskades genom att använda protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod som finns i Willman, Stoltz och 

Bahtsevani, (2006, s. 156-157). Enligt Willman et al. (2006) ska artiklar systematiskt granskas 

utifrån att det finns en problemformulering och ett tydligt syfte. I artiklarna ska metod och 

analys vara tydligt beskriven, urvalet skall vara presenterat och relevant gällande 

urvalsförfarande och datainsamling samt bortfall av urval skall presenteras. Giltigheten 

granskas genom att studera om resultatet är logiskt och begripligt. Resultatet skall vara klart 

och tydligt redovisat och vara rimligt och välgrundat. Det ska finnas tillräckligt med data som 

stöd för slutsatserna och ett etiskt resonemang skall finnas presenterat i artikeln. Efter att 

sammanfört detta i granskningsprotokoll för kvalitativa studier delades ett poäng ut för varje 

ja- svar och på så sätt fick vi fram ett antal poäng som omvandlades till procent. Grad I (80-

100%), grad II (70-79%) och grad III (60-69%). Grad I betyder hög kvalité och grad III låg 

kvalité. 15 artiklar kvarstod efter granskning och dessa redovisas i tabell 2. 
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Analys 

Analysen av data utgår från en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Med manifest 

ansats menas att analysen görs på synliga, uppenbara delar av data som direkt uttrycks i 

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

sammanställning av textenheter och kategorier i ett beskrivande kategoriseringssystem 

(Graneheim & Lundman, 2004). Analysen genomfördes enligt Graneheim och Lundman 

(2004), som innebar att artiklarna lästes igenom var och en för sig och sedan tillsammans för 

att få en fördjupad förståelse för helheten och sammanhanget.  Därefter identifierades 201 

meningar eller fraser ut som svarade mot studiens syfte. Omgivande text togs med för att 

bevara sammanhanget. Textenheter översattes till svenska och kondenserades för att korta ner 

texten men ändå behålla hela innehållet. Därefter kodades och grupperades dessa enheter till 

kategorier som återspeglade syftet för analysen. Textenheter som hade ett liknande innehåll 

fördes samman till olika kategorier i flera steg enligt Graneheim och Lundman (2004) och 

bildade till slut fyra huvudkategorier som svarade mot studiens syfte. 

 

 

Tabell 2 Översikt av artiklar som ingått i analysen (n=15) 
 
Författare/År Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd  Kvalitet 
   Datainsamling   
   / Analysmetod  

Butcher et al.. Kvalitativ 256 tillfrågades Semistrukturerade Det oundvikliga beslutet, att kämpa Medel 
2001  varav 30 deltog   djup intervjuer. med beslutet, söka lugn, själva flytten 
   Innehållsanalys där vårdandet inte tog slut. 
 
Caron et al. Kvalitativ 16 (6 män och Intervjuer med  En bredare förståelse av omvårdnad Medel 
2003  10 kvinnor). öppna frågor. är nödvändig för att belysa  
   Innehållsanalys svårigheter i att vårda den dementa. 
 
Caron et el. Kvalitativ 14 (10 kvinnor Intervjuer med Hur uppfattar närstående sin förmåga Hög 
2006  och 4 män) öppna frågor. att ge omvårdnad, att ta beslut och 
   Beskrivande och hur de påverkas av vårdpersonal. 
   tolkande analys.  
 
Chang et al. Kvalitativ 30 (19 kvinnor Semistrukturerade Upplevelsen av oro och ambivalens Hög 
2009  och 11 män). intervjuer. under beslutsprocessen. En svår 
   Innehållsanalys. och smärtsam upplevelse. 
 
Davies et al. Kvalitativ 48 totalt deltog Semistrukturerade  Flytten är traumatisk och många Hög 
2004  i 37 intervjuer. intervjuer. praktiska beslut ska tas. Vårdpersonal 
  I vissa intervjuer Innehållsanalys. kan påverka upplevelsen med sitt 
  deltog flera  handlande, ex vid första mötet. 
  familjemedlemmar 
  (24 kvinnor och  
  13 män). 

 

__________________________________________________________________________ 
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Tabell 2 forts. Översikt av artiklar som ingått i analysen (n=15). 
Författare/År Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd  Kvalitet 
    Datainsamling 

   /Analys 

 

Eloniemi- Kvalitativ 80 var urvalet, Semistrukturerade Negativa livsförändringar var Hög 
Sulkava et al.  bortfall på 16 intervjuer med  knutna till make/maka.  
2002  pga sjukdom, död, med öppna frågor. Känslor av ensamhet, sorg och  
  ovilja. (47 kvinnor Innehållsanalys. depression vid överlämnandet. 
  och 17 män).  Andra närstående kände mer 
    lättnad. 
 
Forbes et al. Kvalitativ 28 (20 kvinnor Öppna frågor  Upplevelsen av beslutet gav starka Hög 
2000  och 8 män) ställda i grupp. känslor, förolämpning av livs- 
   Innehållsanalys. historien, döden kändes tragisk 
    och befriande. God vård vid 
    livets slut var viktigt. 
     
     
Hagen Kvalitativ 5 (4 kvinnor Djupintervjuer Självständighet, stöd, rädsla för  Medel 
2001  och 1 man) med öppna ensamhet, negativa attityder mot 
   frågor. vårdhem, att ha ett eget liv och 
   Innehållsanalys. skuld påverkar beslutet. 
 
Hertzberg et al. Kvalitativ 24 i tre olika Observationer Inflytande, delaktighet och förtroende Hög 
2000  grupper. och grupp- är viktigt för närstående och personal. 

diskussioner. Konkreta beskrivningar av vård,  
Innehållsanalys. aktiviteter, kompetens, kommunikation 
 för att undvika konflikt. 

 
Liken Kvalitativ 20  Intervjuer Viktigt att genomgå krisprocessen Medel 
2001   från tidigare för att känna sig tillfreds med beslutet. 

studier med nya 
frågeställningar. 
Innehållsanalys. 

 
Lundh et al. Kvalitativ 14 (11 kvinnor Semistrukturerade Flytt till boende är ofta oplanerade och Hög 
2002  och 3 män) intervjuer. påverkade av andra. Känslor av 

Innehållsanalys ambivalens försvårar  upprätthållandet 
 av relationer med personal 
 i boendet. 

 

Nolan et al. Kvalitativ 48 (England) Strukturerade En jämförelse studie på närståendes Medel. 
2000  54 (USA) och icke- upplevelser av att flytta den äldre 
   strukturerade till ett annat boende. 
   djupintervjuer. 
   Innehållsanalys. 
 
Ryan et al Kvalitativ 10 (6 döttrar, Semistrukturerade Trots befrielsen av fysisk utmattning Hög 
2000  3 söner, 1 fru) djupintervjuer. fortsätter det kaos som finns 
   Innehållsanalys. känslomässigt efter flytt till annat 
    boende. 
 
Sandberg et al. Kvalitativ 27 tillfrågade Semistrukturerade Barn tog på sig olika roller beroende Medel. 
2002  13 deltog djupintervjuer. på var de stod i beslutsprocessen. 
   Innehållsanalys 
 
Strang et al. Kvalitativ 29 i första Intervjuer med Upplevde kris och behov samt stark Hög 

2006 intervjun, 15 beskrivande och samhörighet med 
den dementa. 
kvarstod. Sista tolkande analys. 

      intervjun gjordes 
efter flytten. 
(22 kvinnor och 
7 män



 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat 
Dataanalysen resulterade i fyra kategorier som presenteras i nedanstående tabell (tabell 3). 

Kategorierna presenteras var för sig med brödtext för att beskriva innehållet och illustreras 

med citat från originalartiklar. 

 
Tabell 3 Översikt av kategorier (n=4) 
 
Att beslutet är svårt att ta 

Att ha skuldkänslor 

Att inte våga släppa taget 

Att få vara delaktig i vården 

___________________________________________________________________________ 

 
 
Att beslutet är svårt att ta 
I studier av Chang & Schneider, 2010; Hagen, 2001; Lundh, Sandberg & Nolan, 2000; Nolan 

& Dellasegas, 2000; Strang, Koop, Dupuis-Blanchard, Nordstrom & Thompson, 2006, 

beskrev närstående att det var svårt att ta beslut om placering av sin demente och de tvingades 

att hantera flera utmaningar som uppstod under processen. De vacklade mellan huruvida de 

ska flytta eller inte deras äldre släktingar till vårdhem (Chang & Schneider, 2010). De flesta 

närstående var tvungen att inse att det inte är ”om” placering skulle ske utan ”när” (Hagen, 

2001). Den dominerade känslan var ambivalens och oro att den anhörige skulle få rätt vård 

(Strang et al., 2006). Närstående beskrev att de kände oro och ångest inför att berätta för 

henne/honom om beslutet (Lundh et al., 2000; Nolan & Dellasegas, 2000).  

Närstående uttryckte ett behov att få tala med någon som hade förståelse för att beslutet var 

svårt att fatta. De vill ha stöd i beslutet och få hjälp med att välja bland olika alternativ inför 

den kommande vården. Det var även viktigt att få bekräftelse om rätt beslut hade fattats 

(Nolan & Dellasegas, 2000). Närstående upplevde att informationen från samhället inte var 

tillräcklig för att kunna planera för framtiden. Information om vilket stöd samhället kunde 

erbjuda var viktigt för beslutet, men även för att kunna behålla den demente anhörige något 

längre hemma (Davies & Nolan, 2004; Nolan & Dellasegas, 2000). 

 

“Someone to talk to, to advise us, and I think to support us-to tell us we’re doing the right 
thing” (Nolan & Dellasegas, 2000, s. 764). 

 
Rädslan för ensamhet efter placering av deras familjemedlem, visade sig spela en viktig roll i 

beslutet (Caron, Ducharme & Griffith, 2006; Hagen, 2001). Närstående beskrev att rädsla för



 

 

ensamhet gjorde att de fortsatte vårda den dementa personen hemma så länge som möjligt, 

även när det kändes svårt (Caron et al., 2006). Närstående beskrev flytten av sin 

partner/anhörig med känslor av maktlöshet, eftersom det inte fanns några egentliga 

valmöjligheter om vilket hem partnern skulle flytta till. Detta avgjordes till stor del av lokal 

tillgänglighet och av den ärendeansvarige (Lundh et al., 2000). 

 

“But you know, to place a man doesn’t really solve things...You would think it would be a 
relief, but I think you just trade one thing for another. Then you would have intense 

loneliness, and I guess that’s what I’m afraid of” (Hagen, 2001, s.49). 
 

 

...yes it was horrible...but the girls (her children) came home and said that I don´t have any 
other choice....so one must try (Lundh et al., 2000, s. 1182). 

 

När beslutet var taget och den älskade flyttat in i boendet slutade inte beslutsprocessen. 

Anhörigvårdarna och familjemedlemmarna beskrev att de behövde få veta att de hade tagit 

rätt beslut. Uppfattningen att deras anhöriga fick bättre vård på boendet än hemma upplevdes 

ge den bästa försäkran till närstående att rätt beslut hade tagits (Butcher, Holkup, Park, & 

Maas, 2001; Strang et al., 2006).  

 

Att ha skuldkänslor 

I studier av Butcher et al., 2001; Davies & Nolan, 2004; Nolan & Dellasega, 2000; Ryan, & 

Scullion, 2000; Strang et al, 2006, beskrev närstående till personer med demens flytten till ett 

särskilt boende som traumatisk och väckte känslor av skuld och sorg. Enligt Lundh et 

al.(2000), var det inte förrän vid själva flytten som upplevelsen av separation blev verklighet, 

med känslor som ofta förstärktes av beskyllningar från släktingar och vänner, om att inte ha 

gjort tillräckligt för sin partner. Det beskrevs som förräderi och orsakade därmed lidande. 

Närstående upplevde att de blev klandrade av omgivningen för att ha svikit sin partner genom 

att ta beslutet.  

 

Skuldkänslan beskrevs av närstående som stor då ett löfte hade brutits om att aldrig flytta den 

demente personen till ett annat boende. Känslan av skuld infann sig även efter varje besök 

närstående gjorde hos den demente anhöriga och då de inte hade möjlighet att komma på 

besök (Forbes, Bern-Klug & Gessert, 2000). I studier av Davies och Nolan (2004); Nolan och 

Dellasegas (2000) samt Ryan et al. (2000) beskrev närstående skuldkänsla när de inte hade 
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möjlighet att utföra omvårdnaden för sin demente anhörig och kände sig hemska då 

personen inte längre kunde följa med hem samt tvingats ansöka om annat boende. 

 

I promised her faithfully that I would never put her in a home and I still feel guilty”… 
”I still feel guilty almost everytime I walk out of here” 

(Forbes et al., 2000, s. 254) 
 

I just thought i had lost my mother and I felt that she felt that I had let her down. I just 
couldn´t come to terms with it, I cried and cried. 

(Ryan et al., 2000, s. 119) 
 

 
Närstående beskrev att de befann sig inför ett dilemma mellan att de ville ge extra stöd till 

sina dementa föräldrar men samtidigt inte minska sin egen självständighet eller äventyra sitt 

förhållande med sin egen familj, vilket ledde till skuldkänslor (Forbes et al., 2000; Sandberg, 

Lundh & Nolan, 2002). De vuxna barnen beskrev en stress av det fortsatta stödet för 

föräldrarna på bekostnad av sina egna äktenskap (Davies & Nolan, 2004). Känslan av skuld 

var vanligare hos makar och lättnadskänslan förekom oftare hos andra som barn eller syskon 

som ofta var ganska glada att delegera ansvaret till personalen (Eloniemi-Sulkava, Rahkonen, 

Suihkonen, Halonen, Hentinen & Sulkava, 2002; Sandberg et al., 2002).  

 

… sometimes the amount of guilt is there, I mean it just weighs me down so much. But then I 
have to split myself, I still have kids at home, and I have to split myself there too.” (Forbes et 

al., 2000). 
 

 

Att inte våga släppa taget 

Det var en utmaning för de närstående att släppa taget och se främmande människor göra 

samma sysslor som de själv gjort innan placering. De ville att deras familjemedlem skulle bli 

behandlad på samma sätt som i det egna hemmet (Strang et al., 2006). Närstående försökte att 

bibehålla kontrollen genom att i samband med besöken se över personens hygien, kläder, 

hudåkommor och matintag. Ibland gjordes oanmälda besök för att se att allt fungerade även 

då det inte själva var där och att den dementa anhöriga behandlas med värdighet och respekt 

(Hertzberg & Ekman, 2000; Strang et al., 2006). 
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 Det var viktigt för den närstående att den anhörige var ren och snygg och de "höll ett öga" 

på föräldern i boendet för att se att de var nöjda med vården (Butcher et al., 2001; Chang, & 

Schneider, 2010; Sandberg et al., 2002). Närstående tyckte att det var viktigt med utevistelse 

och aktiviteter för den äldre dementa och att den hade det fysiskt och känslomässigt bra 

(Caron & Bowers, 2003; Chang & Schneider, 2010). Vissa närstående kom till vårdhemmet 

nästan varje dag för att bibehålla kontakten eftersom de var oroliga för att så småningom 

kanske inte bli igenkända och därför inte vågade släppa taget (Chang & Schneider, 2010). 

 

“I come here every afternoon from 3 pm to 5 pm. I always check her diaper and smell her 
body. I do not want her to get a urinary tract infection again (son).” (Chang & Schneider, 

2010, s 114). 
 

“I come here in the morning before I go to work and come again after work. I just want to see 
her and talk to her and make sure she is okay.” (Chang & Schneider, 2010, s 115) 

 

Bristen på kommunikation med personalen beskrev närstående som särskilt oroande (Strang 

et al., 2006). Ett bekymmer för alla närstående var att se till så att personalen snabbt skulle få 

kunskap om den äldre personens tillstånd, och vad de gillar och ogillar (Davies & Nolan, 

2004), men även att personalen kommer att tycka om deras anhörig (Hertzberg & Ekman, 

2000). För att lättare våga släppa taget uppskattade närstående när vårdpersonal var 

tillmötesgående, stödjande och välkomnande vid besöken. Närstående önskade ha 

regelbundna möten för att upprätthålla god kommunikation och uppskattade när de fick 

kortfattade rapporter om sin anhörig, om vad som händer och hur han mår (Butcher et al., 

2001; Strang et al., 2006). De ville bli uppmärksammade och få ett bra bemötande av 

personalen när de var på besök, inte bara med en hälsning utan även med en liten pratstund 

eller att bli bjudna på en kopp kaffe (Hertzberg & Ekman, 2000).  

 

"Maybe a meeting with them every couple of months, just to see that, if they had noticed, I 

thought that if they noticed things were worse off, but they weren’t calling me".(Strang et al., 

2006, s 37). 

 

När närstående såg att den dementa anhörige var välmående och när de fick ett bra 

bemötande, uttryckte de lättnad och kunde lättare släppa taget av den dementa (Butcher et al., 

2001; Nolan & Dellasega, 2000; Strang et al., 2006). Att den dementa anhörige var omtyckt 
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och älskad av personalen gjorde att närstående kände sig trygga (Liken, 2001). Placeringen 

kunde då resultera i en frihet och nya möjligheter, då dygnet runt vården hade upphört (Caron 

et al., 2006; Lundh et al., 2000; Strang et al., 2006 ).  

 

”It was the worst experience of my life, but he is safe and there are people that watch him 

around the clock (Liken, 2001, s 61). 

 
 

"I´ll be able to sleep at night; I´ll be able to do what I want to do, not just what he want to                     

do"(Caron et al., 2006, s 201). 

 

Att få vara delaktig i vården 

Närstående beskrev känslan av att vara en "outsider", med den maktlöshet de hade upplevt 

under flytten och som förstärktes genom brist på delaktighet på vård och omsorg (Lundh et 

al., 2000). Det första mötet ansågs vara ett viktigt tillfälle för personal och anhöriga för att 

klargöra respektive roller och ansvar, förtydliggöra förväntningar, klargöra vilken vård och 

stöd som kan erbjudas. Närstående betonade betydelsen av att bli mött vid dörren, visad till 

rätt rum och bli presenterad för andra på boendet. Att känna sig välkommen förstärkte känslan 

om att rätt beslut hade tagits (Davies & Nolan, 2004). 

 

För de flesta närstående och äldre människor är miljön på ett särskilt boende annorlunda och 

främmande. För att känna sig delaktig som närstående är det viktigt att tillfälle ges för att 

iordningställa boendet till en trevlig och familjär miljö. Skapa en välkänd miljö med 

igenkännande möbler, fotografier och information om den äldre personen, som kan vara till 

hjälp för personalen (Nolan & Dellasegas, 2000). Närstående försökte förstå regler och 

förväntningar i systemet för att kunna fortsätta vara delaktig i vardagen som en del i 

bearbetningen av förändringen. Denna inlärningsprocess var frustrerande för de flesta (Strang 

et al., 2006). Närstående påpekade att de fick råd av vårdpersonalen att inte besöka under 

några dagar för att låta den äldre personen få tid att bosätta sig (Davies & Nolan, 2004). Att 

den närstående skulle börja leva sitt eget liv och att ta hand om sig själv. Närstående kände då 

att det menades som att de inte längre förväntas spela en betydande roll i den äldre personens 

liv och en känsla av att inte längre få vara delaktiga (Hertzberg & Ekman, 2000). Speciellt 

kände makar att de ville vara mer delaktiga och bibehålla någon form av fortsatt engagemang 
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med sin partner. De flesta ansåg att det viktigaste var att vara nära sin make/maka (Lundh 

et al., 2000), och att kunna upprätthålla en relation med sin partner och en identitet som ett par 

(Sandberg et al., 2002).  

 

”We´ll take over now, you have a rest” while possible well-meaning, implicity suggested to 
participants that staff perceived that they would have no further role to play in meeting the 

physical care needs of the older person.( Davies  & Nolan, 2004 s. 522). 
 
 
 

 
Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser av att flytta en dement anhörig till 

ett särskilt boende. Studien resulterade i fyra kategorier; Att beslutet är svårt att ta, Att ha 

skuldkänslor, Att inte våga släppa taget och Att få vara delaktig i vården. 

 

I resultatet framkom att det var svårt att ta beslutet om att flytta en dement anhörig och 

känslan som dominerade var oro och ambivalens över att göra rätt. Deras behov av stöd och 

information var stor. Wendler och Rid (2011) menar att ta ett livsavgörande beslut är svårt för 

någon annan att fatta. En beslutsprocess består av flera steg: identifiera problemet, söka råd, 

information eller stöd; reflekterande, att välja, utvärdera och validera beslutet. När omsorgen 

blir tyngre och svårare för närstående, så tydliggörs de för deras del att ett komplext beslut 

måste tas. Denna beslutsprocess påverkas av situationen, av andra människor, relationer och 

av miljön. De söker stöd av andra för att få bekräftelse att rätt beslut tagits (Sanford, Horigan 

& Hall, 2011). I denna litteraturstudie framkom det att behovet av stöd för beslutet var stort. 

Murdach (2009) definierar svåra beslut som beslut som karakteriseras av hög grad av 

osäkerhet, risker och rädsla och menar att närstående som genomgår en kris med svåra beslut 

kan behöva hjälp med den processen. Denna process bör ske tillsammans med vårdpersonal 

och bestå av följande steg: Att skapa ett förtroende, kunna erbjuda tröst och hopp, granska 

tidigare erfarenheter och göra upp en gemensam plan med uppföljning. Vårdpersonalens 

förmåga att inge ett förtroende genom att visa äkthet, empati och omsorg är den avgörande 

basen för svåra beslut. Dessa steg kan sjuksköterskan använda sig av för att skapa trygghet för 

den närstående. Enligt Gwyther (2002) har vårdpersonal en viktig roll att ge en bra 

introduktion samt se och bekräfta de närstående för att förvissa dem att rätt beslut har tagits. 
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Rädslan för ensamhet hade betydelse för närståendes beslut. Moyle, Kellet, Ballantyne & 

Gracia, (2011) menar att det inte finns någon direkt definition på ordet ensamhet då det är en 

subjektiv upplevelse som är svår att identifiera men beskriver ensamhet då en person upplever 

en stor tomhet i sitt sociala och/eller känsloliv. Närstående som vårdat sin dementa anhörig en 

längre tid i hemmet, kan känna sig ensamma och isolerade då de tappat sin frihet för 

självbestämmande för länge sedan (Stoltz et al., 2004). Successivt har vänner och bekanta 

avslutat sitt umgänge med dem då den demente personen tog upp all tid. Därför är den 

dementa anhörige den enda sociala kontakten närstående har och beslutet påverkas av rädsla 

för ensamhet. Ekwall, Sivberg och Hallberg (2005) fann i en studie att ett stort socialt nätverk 

ger mindre ensamhet och därmed bättre livskvalitet. Fler insatser i hemmet behövs för att 

underlätta vården av den dementa i hemmet, detta skulle ge närstående chans att bibehålla sitt 

sociala nätverk, få stöd i beslutet och på så sätt känna sig mindre ensam. 

 

I resultatet framkom det att närstående kände skuldkänslor då de inte längre orkade vårda 

personen med demens. Deras skuldkänslor handlade om rädslan att bli klandrad av sin 

dementa anhörig samt övrig släkt och vänner för beslutet. Att inte längre finnas hos den 

dementa dygnet runt. Speciellt stor var skuldkänslan över att inte kunna hålla löften som 

tidigare givits, exempelvis att inte behöva flytta. Skuld definieras som en ångerfull 

medvetenhet om att ha gjort något fel, dock är den komplex och till stor del en outforskad 

känsla (Ylitalo, Valdimarsdottir, Onelöv, Dickman & Steineck, 2008). Andershed och 

Harstäde (2007) skriver att skuldkänslor är relaterad till individers beteende och förknippas 

med brott mot gällande regler och normer samt moralisk skyldighet. Dessutom kan empatiska 

känslor mot andra som utsatts för skada och blivit sårade omvandlas till känslor av skuld. 

Kulturella värderingar som ”att hedra sin mor och far” och ”i nöd och lust”, samtidigt med 

vetskapen om att inte kunna uppnå sina egna och andras förväntningar och känslan av att inte 

kunna göra mer, skapar skuld. I litteraturstudien framkom det att närstående kunde känna 

rädsla för att göra fel och ”skada” eller ”såra” sin dementa anhörig då de beslutar om flytt till 

ett särskilt boende. De moraliska förpliktelserna och löftena om att leva i nöd och lust, 

skapade skuld då den närstående måste bryta mot dessa.  

 

Vårdpersonal har en viktig roll genom att hjälpa närstående att ta itu med känslan av skuld, 

känna empati för de närstående och finnas där som stöd (Caron, Griffith & Arcand, 2005).  
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Gwyther (2002) anser att vårdpersonalens uppgift är att stödja närstående i deras beslut 

genom att ge kunskap om att känslorna de har är normala reaktioner. Samhället kan erbjuda 

olika stödgrupper där närstående kan delta, få praktiska tips av andra deltagare för att känna 

fysiskt och psykiskt välmående (Brännström, Tibblin & Lövenborg, 2000). För att minska och 

lindra känslan av skuld är det viktigt att möta personen med öppenhet, vänlighet och respekt. 

 

Att våga släppa taget om den närstående framkom i litteraturstudien. Att släppa taget var 

svårt att hantera och särskilt svårt var det när det handlade om ens egen partner. I resultatet 

framkom det även att när tilliten till vården är liten är det svårt att släppa taget om den 

dementa anhöriga. Enligt Berg & Danielsson (2007) skapas tillit genom att de närstående och 

vårdpersonal lär känna varandra och därmed etableras en god omvårdnadsrelation. Det är 

viktigt att bli sedd och bekräftad för att känna förtroende för varandra i relationen. Även Rose 

(1999) menar att om sjuksköterskan inte håller/fullföljer det hon lovar, skadas trovärdigheten 

och tilliten. Därför bör vårdpersonalen vara ärliga med närstående och ge realistiska svar på 

vilken vård man kan erbjuda på det särskilda boendet. Enligt Bliss (2006) kan ett 

professionellt bemötande från vårdpersonal skapa möten som underlättar närståendes 

situation. Personalen kan genom uttalanden, handlingar, kroppsspråk och förhållningssätt 

påverka upplevelsen av bemötandet. Att lyssna engagerat och uppmuntra närstående att 

uttrycka sina känslor och upplevelser skapar trygghet och säkerhet. När närstående möts med 

respekt och att vårdpersonal tar dem på allvar skapar det tilltro och de vågar prata om svåra 

frågor. Andershed och Ternestedt (2000) anser att en tillitsfull relation skapas då personal 

behandlar närstående och patienter med respekt, ärlighet och som egna individer.  

Att som närstående bli bemött med ärlighet och kunna lita på personalen gör att det är lättare 

att våga släppa taget om den dementa anhöriga. 

 

I resultatet av litteraturstudien framkom det att närstående ville vara delaktig i vården. Det 

var viktigt att bli väl bemött, få god information och få bibehålla någon form av engagemang 

med sin dementa anhörig. Det första mötet ansågs viktigt för att inte känna som att de 

”arbetade i mörkret”. I en studie av Koerner, Kenyon & Shirai, (2009) framkom det att 

närstående gärna ville vara delaktiga då de känner sig betydelsefulla och behövda, lär sig nya 

färdigheter och fick en mening i sitt eget liv. Enligt Murray, Schneider, Banerjee & Mann, 
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(1999) värdesätter närstående tiden tillsammans med den demente och upplever glädje och 

meningsfullhet när de tittar tillbaka på livet som varit och alla minnen de delat. 

Kvalitén på vården bedöms av närstående som hög när personalen visar omsorg och 

medkänsla, tar sig tid att lyssna samt gör dem delaktiga i vården (Thompson, Menec, 

Chochinov & McClement, 2008).  Enligt Murray et al.(1999) kan sjuksköterskan ge stöd 

genom att sätta upp realistiska mål så att närstående kan vara delaktig i omvårdnaden av den 

dementa anhörige.  

Sjuksköterskan spelar en viktig roll när det gäller stöd, utbildning och vården för kroniskt 

sjuka patienter och deras familjer. En individuell omsorgsfull och detaljerad plan med mål 

anpassade för både patienter och deras närstående är viktig för att de ska känna sig delaktig 

och få möjlighet att känna hälsa och välmående (Caress, Luker, Chalmers & Salmon, 2009). 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att sätta upp realistiska mål och få den närstående att känna 

sig delaktig i den dementas vardag. Detta kan göras vid ankomstsamtal och den individuella 

vårdplaneringen. 

 

I vårt resultat framkommer vikten av god information för att närstående ska kunna vara 

delaktig i vården. När det blivit aktuellt med ett annat boende innebär det ett känslomässigt 

kaos, där det inte längre går att höra eller tänka klart, vilket leder till svårigheter att ta in 

information (Wendler & Rid, 2011). Enligt Eldh (2006) ska information baseras på individens 

tidigare kunskap och behov. Det ska sedan följas av en dialog som bekräftar att de förstått 

informationen. När vårdpersonal ger information som är standardiserad är den ofta baserad på 

det vårdpersonalen tycker är viktigt, inte vad den enskilde har för kunskap och behov. 

Information till de närstående i samband med flytt av anhörig bör både ges muntligt och 

skriftligt och vara anpassad efter deras olika behov. 

 

För att närstående ska känna sig säker på att den dementa anhöriga får bra vård är det viktigt 

att personalen lär känna personen och dess historia och levnadsvanor. Enligt Gwyther (2002) 

bör närstående få god tid på sig att skriva ner denna information till personalen innan flytt till 

särskilt boende, då de under själva flytten är fullt upptagna med sina egna och den andras 

känslor och reaktioner. I vårt resultat kan vi se vikten av att ge kunskap till närstående för att 

de ska känna sig mer delaktiga och kunna medverka i vården av den demente. I en studie 
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gjord av Andershed & Ternestedt (2000) känner närstående som är välinformerade 

meningsfull delaktighet medan de som är oinformerade har känslan av att de famlar i mörkret. 

 

Metoddiskussion 

För att uppnå syftet sökte vi efter vetenskapliga artiklar i tre databaser och valde de som fanns 

att tillgå i fulltext samt var peer-reviewed och skrivna mellan år 2000-2010. Kanske hade vi 

fått ett bredare underlag om vi inte begränsat oss i årtal samt inte bara tagit artiklar som fanns 

tillgängliga i fulltext men det kan förklaras då det funnits begränsad tid för arbetet. Under 

litteratursökningen exkluderades artiklar som i abstraktet och titeln inte svarade mot syftet. 

Detta kan ha lett till att viktig data har förlorats och för att undvika detta borde alla artiklar ha 

lästs igenom i sin helhet. Då vi i vårt dagliga arbete möter närstående och dementa personer 

från västvärlden valde vi att koncentrera oss på forskning i västvärlden då vi antog att de i 

andra delar av världen har en annan kultur och andra värderingar om vården av äldre. Hade vi 

inte gjort detta val hade urvalet blivit bredare. 

 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) kan pålitlighet för en studie styrkas om 

analysarbetet är detaljerat beskrivet och man ska kunna följa analysens samtliga steg. 

De olika delarna i metoden och de artiklar som ingått i studien har beskrivits noggrant. Med 

hjälp av tabeller har vi beskrivit vår litteratursökning, där vi visar databaser, sökord och hur 

många artiklar vi funnit. Analysen är också beskriven så att andra kan följa gången och 

komma fram till ett liknande resultat, vilket ökar bekräftelsebarheten. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver manifest innehållsanalys där författaren beskriver vad texten säger 

utan tolkningar Vi har i vår studie, för att behålla trovärdighet, undvikit egna tolkningar och 

återgett upplevelserna så exakt som möjligt.  Textenheterna översattes till svenska vilket vi 

såg kunde vara en risk för att innehållet kunde förändras om ord översattes fel. Enligt Polit 

och Beck (2008) är avskrivningarna till analysen ett kritiskt steg. Risken är att inte alla delar 

kommer med och ord feltolkas vilket leder till förändrat innehåll. För att öka trovärdigheten 

har vi läst och gått tillbaka till originaltexten flera gånger under arbetets gång.  I brödtexten 

har vi använt citat vilket ökar pålitligheten i uppsatsen. Vi tror att vårt resultat är överförbart i 

sjuksköterskans dagliga arbete då den handlar om bemötande, att se och bekräfta, ge stöd och 

skapa tillit, vilket inte bara gäller för dementa och dess närstående utan för alla vi möter inom 

vården. 
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Slutsatser 

Närstående upplevde både positiva och negativa känslor i samband med att en dement anhörig 

flyttas till ett annat boende. Av resultatet kan vi dra slutsatsen att god information och ett bra 

bemötande är av vikt. Det är viktigt att sjuksköterskan bekräftar med dialog att informationen 

gått fram. När närstående känner trygghet och tillit för personalen och vet vad som händer gör 

det att beslutet blir lättare att ta och skuldkänslorna minskar. När närstående får chansen att 

vara delaktiga i planering skapar det trygghet och det bli lättare att släppa taget om vården.  

Mer forskning skulle kunna inriktas på att studera upplevelsen av interventioner riktade till 

den närstående. 
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