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ABSTRAKT 
De senaste 20 åren har befolkningen stadigt ökat och den  
kommer att fortsätta att öka. Detta leder till ett större antal  
demenssjuka personer som vårdas av anhöriga i hemmiljö. 
Vårdgivare till dementa ställs inför stora svårigheter där de  
drabbas av stress, sorg och förlust av sitt egna liv. Syftet  
med denna litteraturstudie var att undersökavilka upplevelser  
som fås av att vårda närstående med demenssjukdom. 
Metoden som användes var innehållsanalys av internationellt 
publicerade vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom  
följande kategorier. Att känna skuld, sorg och dåligt samvete,  
att inte förstå ger enkänsla av maktlöshet och oro, att känna  
ansvar och klara sig genom en lång fas trots en hemsk tid,  
att känna förlust av sig själv, sitt sociala liv och förlora sin  
vän till en annan värld. Litteraturstudien visar på ett behov  
av stöd till anhöriga och detta kan erbjudas via bland annat  
handledning.  

 
 

Nyckelord: Alzheimers, upplevelser, vårdgivare, närstående, litteraturstudie, 
skuld, förlust, innehållsanalys.  
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I Sverige är institutionsvården den vanligaste vårdformen där akutkliniker och geriatriska 

kliniker med sin kompetens utgör huvudresursen för de flesta patienter. Basen i den öppna 

sjukvården utgörs av vårdcentralerna med dess läkare och distriktssköterskor. Traditionell 

hemsjukvård har tidigare utgått från vårdcentraler med en huvudsaklig insats av 

distriktsköterska. Idag finns även speciella vårdteam som leds av en distriktssköterska som 

tillgodoser patientens och de anhörigas behov av stöd. Målet är att öka livskvaliteten för 

patient och anhöriga (Ulfvarson, 1999). 

 

När en människa drabbas av en kronisk sjukdom förändras hela tillvaron. Den drabbade 

personen och dess anhöriga tappar fotfästet och den struktur eller ”karta” som de lever efter 

går förlorad (Paulson, Danielson & Söderberg, 2002).  Den som drabbas av sjukdom och dess 

anhöriga måste hitta nya sätt att hantera den uppkomna situationen. För anhöriga som vårdar 

sina anhöriga i hemmiljön kommer tillvaron att innehålla stress och oro. Det betyder att 

många anhöriga kommer att känna av negativa upplevelserna som exempelvis oro och stress 

då vård i hemmet är den vanligaste vårdformen för dementa individer (Mitrani & Czaja, 

2000). 

 

De senaste 20 åren har den äldre befolkningen stadigt ökat och den kommer att fortsätta öka. 

Detta kommer att ställa större krav på sjukvården och det tenderar i ökade kostnader. För att 

hålla nere dessa kostnader och framförallt för att de äldre ska kunna upprätthålla sitt dagliga 

liv anses hemsjukvård vara den bästa lösningen så länge som det är möjligt (Björkhem, 

Olsson, Rahm-Hallberg & Norberg 1992). Den slutna sjukvården upplevs av många patienter 

som skrämmande och opersonlig vilket leder till att många sjuka vill vårdas i hemmiljö. 

Många anhöriga upplever att den mest fördelaktiga vårdformen är i hemmiljö. Hemmiljön 

upplevs av de anhöriga som mycket bättre när det gäller trivsel och personlig omvårdnad 

(Ulfvarson, 1999). Många anhöriga har också denna önskan och under senare år har även 

samhället den strävan (Ulfvarson, 1999). Nilsson (2001, s. 53) menar också att kommuner och 

landsting genomför förändringar som har till mål att flytta vård från den slutna till den öppna 

vården. Det finns enligt Nilsson inga samstämmiga uppgifter på att hemsjukvård skulle vara 

billigare än slutenvård.  
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Hemmet utgör dock en specifik plats för vården och skiljer sig från vård på en institution. 

Sjukhuset är en allmän inrättning medan hemmet är den enskildes område. På sjukhuset 

behandlas patienten lättare som en individ som står skild från de anhöriga medan alla ses som 

vårdtagare i hemmiljön. Hemmet är även symboliskt för individen där samspelet mellan 

anhöriga och vänner sker efter ett mönster. Sjukvårdens lokaler är standardiserade och 

utformade utifrån att det är personalens arbetsplats där det ofta är ett begränsat tillträde 

(Nilsson, 2001, s. 24-26). Strävan efter att vården ska bedrivas i hemmiljö i större 

utsträckning leder till att den slutna sjukvården avlastas då anhöriga, socialtjänsten, 

distriktssköterskor samt distriktsläkare tillgodoser den sjukes behov (Ulfvarson, 1999). Enligt 

Björkhem et al. (1992) upplevs det av många distriktssköterskor som positivt att få arbeta 

under många år tillsammans med dementa och deras anhöriga i hemmiljön. Det känner 

tillfredsställelse när de har möjlighet att sitta och samtala med den demenssjuka i deras 

hemmiljö vilket skapar en bra relation. Distriktssköterskor kan känna det som om de nästan 

blir som en släkting då de träffas under flera år och under den tiden får en stor inblick i deras 

tidigare liv och deras anhörigas relationer. Andra distriktssköterskor upplever svårigheter i 

samspelet och svårigheterna uppstår ofta när det finns problem med att exempelvis tolka och 

förstå den dementas beteende.  

 

 En viktig förutsättning för att vården ska fungera är att både patient och anhörig är överens 

om att vården ska bedrivas i hemmet. Vård i hemmiljö är dock krävande och kan upplevas 

som psykiskt, fysiskt samt även ekonomiskt pressande. I hemmiljön upplever anhöriga att det 

är lättare att vara tillsammans med sina sjuka närstående och att det är lättare att leva ett 

normalt liv. De problem som de anhöriga kan uppleva är att de känner sig isolerade. De kan 

känna att de har frågor att ställa men ingen finns människa som kan besvara dem. Anhöriga 

blir dock erbjudna att ta kontakt med sjukvården om de undrar över något, men de har ofta en 

spärr för att vara till besvär vilket leder till att de inte söker hjälp. Anhöriga och patienter 

känner även att de vill ha fler enkelrum i sjukvården då det är lättare att vara privat. De tycker 

även att sjukvården har för många rutiner i sitt arbete och detta uppfattas som störande. Hos 

de anhöriga som ger vård i hemmiljö i livets slutskede och som stöttas av sjukvården med 

olika resurser kan vården upplevas som positiv (Ulfvarson, 1999).  
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Anhörigvård i hemmiljö har befunnits vara mycket effektivt när det gäller behandling och 

förebyggande av olika sjukdomar och till individer i olika åldrar. Det gäller både vid 

behandling av äldre individer som lider av demens och även och hos yngre med exempelvis 

diabetes eller barn med astma samt vid missbruk av olika droger. Anhörigvård i hemmiljö 

anses även mycket bra vid olika psykiska sjukdomar som exempelvis schizofreni (Mitrani & 

Czaja, 2000).  

 

Demens är en sjukdom som drabbar många äldre, cirka 200 000 svenskar har någon form av 

demens. Av dessa är cirka 8 000 personer yngre än 65 år. Bland de yngre demenssjuka 

dominerar Alzheimers sjukdom (förkortas AD) där minnesstörningar hör till de första 

symtomen. En annan demenssjukdom som förekommer i den här åldersgruppen är 

frontallobsdemens, som utmärks av tidiga och starka personlighetsförändringar. 

Demenssjukdomar bryter steg för steg ned de psykiska och fysiska funktionerna och leder så 

småningom till döden. Alzheimerföreningen bedömer att det kan finnas mellan 800 och 2 000 

barn och tonåringar i vårt land som har en demenssjuk mamma eller pappa. I takt med att 

vården blir bättre på att tidigt upptäcka demenssjukdomar, kommer fler unga människor att 

leva med en förälder som har en demensdiagnos. Både de vuxna och barnen försöker ofta i 

det längsta dölja sjukdomen för omvärlden. Barnen kan känna skam över den sjuka förälderns 

förändring och axlar ofta ett stort ansvar för att få allt att verka som vanligt. Ännu finns 

mycket litet kunskap om hur dessa erfarenheter under en känslig tid i livet påverkar barn och 

ungdomar och om vilket stöd de behöver (sos.se, 2001). 

 
De två vanligaste typerna av demens är AD och vaskulär demens. En annan typ av demens är 

frontallobsdemens men den svarar för en mindre andel av individer som drabbas av demens. 

Prevalensen ökar även stadigt med stigande ålder. Orsaken till AD är okänd. Numera finns 

dock kunskap om de förändringar som sker i hjärnan vid Alzheimers även förekommer i 

mindre utsträckning hos friska äldre personer. Vid AD sker en degenerering av hjärnvävnaden 

i frontalloben (Wilson 1989). Demens av typen AD innefattar enligt DSM – IV, som är ett 

internationellt diagnostiskt kriteriesystem ett flertal kognitiva bortfallssymtom. Dessa ska 

vara försämrat minne och minst en av följande kognitiva störningar, afasi apraxi, agnosi eller 

nedsatt förmåga att fungera att fungera exekutivt. De kognitiva bortfallssymtomen orsakar en 

betydande social eller yrkesmässig funktionsförsämring, en betydande tillbakagång av 

tidigare funktionsnivå som kommer smygande. Afasi innebär språkstörning. Apraxi innebär 
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nedsatt motorisk förmåga trots intakta motoriska funktioner. Agnosi betyder att patienten inte 

känner igen eller kan identifiera föremål trots intakta sensoriska funktioner, medan att inte 

fungera exekutivt innebär förlust av förmåga av att planera, organisera, ordna och abstrahera. 

Bortfallssymtomen får inte bero på andra sjukdomar eller systemtillstånd eller enbart 

förekomma vid förvirringstillstånd (American Psychiatric Association, 1994 s. 64-65). 

 

Demenssjukdomarna är allvarliga och påverkar den drabbade på många sätt i deras alldagliga 

liv, men den drabbar även de anhöriga. De utsätts ofta för mycket stress när de tar på sig att 

vårda sin demenssjuka närstående. Det är vanligt att de drabbas av depressiva symtom, blir 

ängsliga och deras egna sociala liv störs  (Parris-Stephens, Kinney & Ogrocki 1991). De stora 

påfrestningarna på vårdgivaren skapar behov av stöd. Sjuksköterskan och hemtjänsten som 

hjälper de anhöriga med vården i hemmiljön ska stärka de anhöriga och bidra med kunskap 

och information om vad som är att vänta av den drabbade personen. Det kan vara information 

som vilka olika reaktioner som den drabbade kan uppvisa och varför (Mitrani & Czaja, 2000). 

 

De sjuka individerna och deras anhöriga utsätts för stora påfrestningar när de anhöriga vårdar 

de närstående i hemmiljön. För att på ett bättre sätt kunna hantera de negativa känslorna som 

uppkommer hos de anhöriga behövs hjälp av personer utifrån. Det kan vara 

distriktssköterskor och hemtjänst från kommun eller landsting. De kan bidra med kunskap 

som kan stödja de anhöriga och stärka deras emotionella samt sociala situation (Mitrani & 

Czaja, 2000). Studier har visat att vårdgivare som får reflektera över sina dagliga erfarenheter 

på ett bättre sätt förstår och kan utveckla vården (Hansebo & Kihlgren, 2001). Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att vårda närstående med demenssjukdom.  

 

Metod 
Litteratursökning 

Till denna kvalitativa studie har vetenskapliga artiklar sökts. De primära sökorden var 

experience, dementia, Alzheimer’s disease, family care giving, relative och family issues. 

Litteratursökningen skedde via olika medicinska och omvårdnadsdatabaser som CINAHL, 

Medline och Academic search. Hjälp togs även av referenslistorna från de artiklar som 

framkom via artikelsökningen. Artiklarna som ingick i studien var internationellt publicerade 

och sökningen begränsades mellan åren 1985-2003. Vårdgivarna var män och kvinnor, i olika 

åldrar och släkt på olika sätt dvs. maka/make, son eller dotter. Dessutom ingick en individ 
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som inte var släkting, men som var en mycket nära vän. Artiklarna var både kvalitativa med 

personintervjuer och kvantitativa med standardiserade frågeformulär. Femtiotre artiklar 

hittades och tio motsvarade studiens syfte (Tabell 1).  

 

Analys 

Analysmetoden som användes var innehållsanalys. Syftet med innehållsanalys är att 

organisera, tydliggöra och strukturera berättelser i olika teman och begrepp. Målet är att en 

volym av data ska kunna tolkas och essensen av informationen berättas. Innehållsanalys 

kräver insikt, påhittighet, känsla och mycket hårt arbete. Data som samlas in måste först 

kategoriseras för att skapa någon form av struktur, efter det kodas och organiseras data innan 

den analyseras (Polit & Hungler, 1999, s. 573-580). Enligt Downe-Wamboldt, (1992) erhålls 

data genom intervjuer, observationer eller genom skrivna dokument. Analysen av berättelser 

kan ske på olika sätt och Burnard (1991) beskriver arbetet i 14 steg.  

 

I denna litteraturstudie användes en kvalitativ manifest innehållsanalys vars syfte var att 

objektivt beskriva och skapa förståelse för det fenomen som skulle beskrivas. 

Litteraturstudien baserades på Sveinsdottir et al. (1999). Studiens arbete har inletts med 

insamlande av data från vetenskapliga artiklar. För att säkerställa att artiklarna uppfyllde 

vetenskapliga krav har de granskats kritiskt enligt Backman (1998). Artiklarna lästes igenom 

flera gånger av båda författarna för att uppnå förståelse av innehållet. När artiklarna lästs flera 

gånger markerades de textenheter som motsvarade syftet. Därefter fortskred arbetet med att ta 

ut textenheter som motsvarade syftet och dessa kondenserades. De kondenserade texterna 

med likartat innehåll sammanfördes. Detta gjordes genom att de kondenserade styckena 

klipptes ut och jämfördes med varandra innan de sammanfördes till relevanta kategorier. Till 

en början sammanställdes materialet till nio kategorier. Dessa bearbetades och till slut 

kvarstod fyra kategorier. Under arbetets gång användes kopior av textenheter och kondenserat 

material för att säkerställa att kontexten bibehölls. Sedan lästes artiklar, textenheter, 

kondensering samt kategorierna om igen för att kontrollera att kategorierna stämmer överens 

med originalartiklarna.  
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 
__________________________________________________________________________________________ 
Författare, år    Typ av studie                 Deltagare                        Metod                             Huvudfynd 
 
 
Almberg et al. 
(1997) 

Kvalitativ 
 

46 anhöriga 
 

Intervju 
 

Vårdgivarnas  
påfrestningar och 
copingstrategier. 
 

Almberg et al.   
(2000) 
 

Kvalitativ 
 

30 anhöriga Intervju 
 

Vårdgivarnas 
upplevelse av 
förlust och sorg 
före och efter 
den dementes 
död. 
 

Chenoweth et al. 
(1986) 
 

Kvantitativ 
 
 

289 anhöriga 
 

Frågeformulär 
 
 

Anhöriga 
reagerar med 
rädsla, ilska, 
osäkerhet men 
kan även känna 
stolthet. 
 

Farran et al. 
(1991) 
 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 
 

94 anhöriga 
 

Intervju 
 

De anhöriga 
känner förlust, 
maktlöshet och 
försöker vara 
positiva. 
 

Liken 
(2001) 
 

Kvalitativ 
 

23 anhöriga 
 
 

Intervju 
 

Vårdens negativa 
aspekter vid 
storhelg. 
 

Meiland et al. 
(2001) 
 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 
 

93 anhöriga  
 

Intervju 
 

Upplevelse av 
destruktivt  
beteende är 
krävande, men 
vissa finner 
glädje i att vårda.
 

Skaff et al. 
(1992) 
 

Kvalitativ 
 

554 anhöriga 
 

Intervju 
 

Vårdgivarna 
känner förlust av 
sig själv på 
grund av vårdens 
krav 
 

Wilson                           
(1989) A                        
 

Kvalitativ 20 anhöriga                 Intervju    Vård på grund av 
moralisk  
skyldighet och 
det är en jobbig 
tid. 
                              

Wilson       
(1989) B                        
                                       
 

Kvalitativ   20 anhöriga                 Intervju Vården är              
krävande  och för 
att hantera den 
måste 
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vårdgivaren 
tänka på sig 
själv.  
                              

Wuest et al.                    
(1993)                            
                                       
                                       
 

Kvalitativ 15 familjer                   Intervju Upplevelser av 
förluster, 
åtaganden och att 
hålla ut.                 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Resultat 
 

Analysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 2) som presenteras nedan och illustreras med 

citat från artiklarna. 

 

Tabell 2 Översikt av kategorierna (n=4) 

Kategorier 

Att känna skuld, sorg och dåligt samvete. 

Att inte förstå ger känslan av maktlöshet och oro. 

Att känna ansvar och klara sig genom en lång fas trots en hemsk tid. 

Att känna förlust av sig själv, sitt sociala liv och förlora sin vän till en annan värld. 

 

 

Att känna skuld, sorg och dåligt samvete.  

 

Det framgår att vissa anhöriga som vårdade kände skuld. En del kände skuld när de funderar 

på att placera sin släkting i en institution. Känslan av skuld kunde också förekomma gentemot 

övriga familjemedlemmar. Den person som vårdar kan känna skuld gentemot sin familj 

Skuldkänslan orsakades av att de utsatte dem för de erfarenheter som påtvingades dem genom 

att leva med en person med demens (Almberg, Grafström, & Winblad, 2000). Det framgick 

även att en del anhörigvårdgivare hade ett dåligt samvete. De var rädda för att de inte gav 

tillräckligt god vård. En vårdgivare hade också dåligt samvete för att hon kände sig som en 

argsint dotter (Almberg, Grafström, & Winblad, 1997). I samband med anhörigvård kände 

vårdgivare även sorg, ledsamhet och grät ofta. Enligt Almberg et al. (2000) så börjar 
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sorgearbetet av förlusten av den sjuke innan denne avlider. Sorgen kommer medan de 

fortfarande lever. De sörjer minnen de har och för minnen de inte fick på grund av 

sjukdomen. I studien av Almberg et al. (2000) beskrevs att dåligt samvete även förekommer 

på grund av känslan av otillräcklighet. Dåligt samvete förekommer även på grund av känslan 

av att inte tillräckligt med hjälp ges till den sjuke. (Almberg et al. 1997). Trots alla negativa 

känslor upplevde några glädje i att vårda sin närstående (Meiland, Danse, Wendte, Klazinga 

& Gunning-Schepers, 2001). Glädjen fann de i att känna uppskattning från den dementa och 

genom att få ge tillbaka till sin närstående som de delat mycket glädje med tidigare. 

 

”You feel this guilt for this person you don’t want to put in a home, you don’t 
want to put them away, and you think, I can look after them.” (Wuest et al. 
1994, s. 441) 
 
”I suffer from a bad conscience and feel inadequate .”  (Almberg et al. 1997 s. 
688) 
 
” Caregivers had felt a lot of sorrow during the years as a close caregiver”   
 (Almberg et al. 2000 s. 84) 

 

 

Att inte förstå ger känslan av maktlöshet och oro. 

 

Tiden när sjukdomen börjar att visa sig karaktäriseras av osäkerhet, rädsla för det okända, 

spekulation och tolkningsförsök. Huvudproblemet är att inte veta vad som kan förväntas. 

Ingen vet vad som kommer att hända och därför fattas beslut och åtgärder genomförs utom 

vetskap om vilket resultat som uppstår (Wilson, 1989 A). Det kunde vara svårt att veta vad 

som var fel med den demente och dennes beteenden och hur nya situationer skulle hanteras. 

Ett förändrat beteende kunde tillkomma, såsom svartsjuka hos en kvinna som drabbats av 

demens och tidigare alltid hållit sina känslor för sig själv. Misstänksamheten av svartsjukan 

hade hennes vårdande make svårt att hantera. Förutom att beteendeförändringarna var svåra 

att förstå så skapade de även oro. En vårdgivare beskrev oron som så stark att hon vaknade på 

grund av detta. En annan vårdgivare beskrev att hon oroade sig mera för sin mormor än för 

sin egen dotter (Almberg et al. 2000). Vårdgivare rapporterade att de även kände oro över 

kvaliteten på vården de gav samt hur de själva fungerade som vårdgivare. Oro väcktes även 

för hur lång tid som de skulle kunna ha den sjuke hemma (Almberg et al. 1997). Oron över att 

inte veta vad som händer med den anhörige gör att vårdgivaren känner sig maktlös. 
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Maktlösheten kommer även hos en del då de känner att de inte har något val när det bestäms 

att de ska bli vårdgivare. Maktlösheten hos vårdgivarna fick dem att hoppas på det som nästan 

är omöjligt. De hoppas eller önskar att ny forskning ska komma på botemedel eller att 

sjukdomen aldrig brutit ut (Farran, Hagerty, Salloway, Kupferer & Wilken, 1991). 

 

“It is characterized by uncertainty, fear of the unknown, and speculation and 
reinterpretation of the meaning of behavioral and cognitive changes observed in 
the relative” (Wilson 1989 s. 42) 
 
“There was more worry, even greater than for my own child” (Almberg et al. 
2000 s. 84) 

 

 

Att känna ansvar och klara sig genom en lång fas trots en hemsk tid. 

 

Många som påbörjade vården av en sjuk anhörig gjorde detta på grund av skyldighet-, plikt- 

och ansvarskänsla (Farran, et al. 1991). Vårdgivaren kunde även ta ansvaret för vården 

eftersom de ser sig själva som den sista oersättliga resursen. De ansåg inte att någon annan 

person kan klara av att göra det de själva utförde. De förekom även skräckhistorier om 

sjukhem som verkade skrämmande och detta påverkade beslutet om vården. Det var också 

lättare att acceptera att göra egna misstag i vården än att se andra göra fel (Wilson, 1989). En 

annan motivationsfaktor kan vara vilken tid på året det är. Det kan till exempel vara svårt att 

skicka en närstående till institution vid jul. Någon nämnde julens betydelse för familjen och 

att de därför ville ha den sjuke hemma även om det kändes tungt. Trots att de visste att de 

förlängde vårdtiden hemma, som de beskriver som ett helvete, valde vissa att neka erbjuden 

plats på institution för att ha den sjuke hemma över jul (Liken, 2001). Vårdgivare kände att 

kraven på familjen var stora men det är svårare att avbryta vården än att fortsätta (Wuest, 

King-Eriksson, & Noerager- Stern, 1994).  

 

Vården beskrevs som mycket påfrestande. En person önskade att sin mor skulle dö för att de 

båda skulle få själslig ro. Det var en stor påfrestning i samband med den dementas förändrade 

beteende. Ilska, gråt och misstänksamhet kunde vara svårt att bemöta (Almberg et al. 1997). 

Påfrestningen av att vårda den dementa i hemmet kunde leda till att hemska upplevelser som 

att det var ett helvete. En son sade, ”We decided to keep her home, and it was hell” (Liken, 

2001, s. 35). När det var som tyngst fanns det stunder då en vårdgivare uttryckte: ”I tell you 



 12

the truth, I feel like I want to kill him” (Wuest, King-Eriksson, & Noerager- Stern, 1994, s. 

441). En kommentar var att all tid gick åt till att se efter den dementa personen med trötthet 

och viktnedgång som följd. Denna tid beskrevs som hemsk (Almberg et al. 2000). Det var helt 

klart att vårdkraven och tidspressen tvingar vårdgivaren att fråga sig själv vilka konsekvenser 

vården medför i det egna livet. Det vårdgivarna upplevde som mest påfrestande var störande 

och depressivt beteende (Meiland et al. 2001). Denna tid var också fylld av svåra beslut där 

inget alternativ var önskvärt. Det upplevdes som om det fanns en oändlig lista av problem. 

Det framkom synpunkter som att de inte kan lämna den som drabbats av AD ens för ett 

ögonblick. Rädslan för fall eller att de skulle sätta något i halsen var för stor. Uppgiften 

krävde mycket ansvar vilket resulterade i drastiska livsstilsförändringar där vårdgivarna 

kände sig fångna. Möjligheterna att fritt kunna umgås socialt, gå på bio eller annan 

fritidsaktivitet försvann. Det kunde kännas som om att hela det sociala livet försvann. Att vara 

tvungen att överta hushållsaktiviteter som att laga mat och tvätta upplevdes av någon som en 

enorm utmaning. Konsekvenserna kunde leda till utmattning och att ens eget liv får stå 

tillbaka (Wilson 1989). Alla problem som uppstod kunde leda till önsketänkande, där önskan 

var att situationen eller problemet skulle försvinna så att allt blev som förut även fast de visste 

att det inte var möjligt (Almberg et al.1997). 

 

“It was just getting to the point where it was just plain hell”. (Liken 2001 s. 35) 
 
“...is a prolonged state of fatigue, a sense of putting one’s own life in 
suspension,...”(Wilson 1989 s. 96) 

 

Att inte vilja vara mamma åt sin egen mamma uttryckte en kvinna (Almberg et al.1997) och 

andra oönskade rollförändringar ställde krav på vårdgivaren. För att orka med problemen 

måste du intala dig själv att det inte är ett unikt problem- det är inte oövervinnerligt, du måste 

kämpa vidare uttryckte en annan. Tålamod krävdes för att hålla humöret uppe liksom att ha 

tro på sig själv. Många tillstod att de talade med sig själv i ett försök att ”peppa” sig själv för 

att vinna inre styrka. Andra vände sig till religionen för att finna stöd. Deras religion 

förespråkar vikten av att tjäna och att påminnelse om detta kan fungera som stöd (Wilson, 

1989). Efter att ha accepterat att familjemedlemmen är dement kunde vårdgivare utveckla 

strategier. För att uppnå kontroll kunde rutiner etableras, planer upprättas, kunskap inhämtas 

och mening skapas (Wuest et al. 1994). Enligt Farran, et. al. (1991) kunde mening i vården 

uppnås genom att positiva aspekter togs tillvara och genom att söka efter en gynnsam mening. 

Ett fåtal ansåg att de växte och fann mening genom erfarenheter av vården. För att lättare 
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klara av påfrestningarna uppgav många att det underlättade att veta att andra befann sig i 

samma situation. Att prata om problemen i grupp och låta oron komma fram gjorde det lättare 

för många att slappna av. Det upplevdes som viktig att variera livet för att undvika att stressen 

skapade ohälsa. Andra sa att det kändes viktigt att ta hjälp för att inte bli utbränd. Bristen på 

information försvårade hjälp sökandet. En organisation som kan bistå med hjälp efterlystes 

eftersom det kunde upplevas som att vara i en dimma, när kunskap saknades (Wilson, 1989 

B).  

 

“...they are providing care out of a sence of duty, responsibility, and 
obligation”. (Farran et al. 1991 s. 486) 
 
“I was going to have to learn how to alter my life so the stress he put me under 
wouldn’t make me sick” (Wilson 1989 B s. 97) 

 

 

Att känna förlust av sig själv och förlora sin vän till en annan värld. 

 

Det var vanligt att känna förlust av sig själv och sin egen identitet. Ju större vårdkrav som 

ställdes, desto större var risken för att känna förlust av sig själv. För de som kände att de 

avsatte mycket tid och kraft på att kontrollera beteenden som de upplevde var potentiellt 

farliga och besvärliga var risken större (Skaff & Pearlin, 1992). Förlust upplevdes på tre olika 

nivåer. Deras egen känsla av förlust, deras känsla av förlust gentemot den drabbade 

familjemedlemmen och en känsla av förlust av känslor gentemot andra. De sörjde över att 

förhållandet förändrats mellan den drabbade och dem själva. De förstod att deras 

framtidsplaner måste förändras. Den drabbade förlorade sina olika funktioner och sin 

kapacitet. Dessutom förekom det att vårdgivaren måste hjälpa till att hantera andra 

familjemedlemmars känslor av förluster. Alla dessa upplevda förluster ledde till en känsla av 

ett tråkigt och hopplöst liv utan hopp om förbättring (Farran, et. al. 1991). 

 

Ett stort problem var förlusten av kommunikation och detta kunde väcka starka känslor. 

Någon upplevde detta som att det var som att ta hand om ett dumhuvud, vilket kunde leda till 

uppgivenhet (Wilson, 1989, s. 96 B). Kommunikationsförlusten tillsammans med 

minnesförluster uppgavs höra till de mest deprimerande förlusterna. Dessa två faktorer 

understryker känslan av att förlora den dementa och de gemensamma minnena som delats 

(Almberg et al. 1997). 
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”As life goes on it’s full of disappointments but you learn to adjust. 

 It’s just losing this person who was here, my best friend and companion, 

 

 into a world that only they know, that you don’t know anything about.” 

(Wuest, King-Eriksson, & Noerager- Stern, 1994)  

 

De flesta hade inte mycket tid för sig själva. En femtedel ansåg att deras största problem var 

att de var dömda till att tillbringa sin tid i sitt hem, där de var isolerade från sina vänner och 

aktiviteter. Många sade att deras vänner inte längre besökte dem och att de var tvungna att ge 

upp sina arbeten, frivilliga uppdrag och nöjen. Det var vanligt att den sociala kontakten med 

speciellt andra par upphörde. Trots frånvaro av vänner nämnde många att de började 

uppskatta och värdera den tid som de fick med familj och vänner högre än de tidigare gjort 

(Chenoweth & Spencer, 1986).  

 

Vissa familjer reagerade med rädsla, ilska och misstro gentemot vad som drabbade den person 

som de älskade och respekterade. Deras förmåga att acceptera konsekvenserna av demens 

varierade och ibland förnekade de problemen och kände bitterhet gentemot den primära 

vårdgivaren. I extrema fall skapade spänningen splittring och sönderfall i familjen där övriga 

familjemedlemmar tog avstånd från vårdgivaren. Det förekom dock även att erfarenheterna 

förde familjen samman (Chenoweth & Spencer, 1986). Störda familjerelationer kunde skapa 

en känsla av förlust av vårdgivarens familjeroll.  Trots dessa enorma påfrestningar var 

beslutet att ge upp vården svårare att ta än att fortsätta (Wuest et al.1994). 

 
 “Major strain was associated with the demented person’s changed behavior,..” 
(Almberg et al. 1997 s. 687) 
 
“It is difficult to explain how much one can miss someone. My husband is like a 
child.” (Almberg et al. 1997 s. 684) 
 
“...family relationships are also seriously compromised and stressed by the 
demands of home-based caregiving by the primary caregiver.” (Wilson 1989 s. 
96) 
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Diskussion 
 

Studiens syfte var att beskriva upplevelsen av att vårda närstående med demenssjukdom, vilka 

positiva och negativa erfarenheter och upplevelser som de utsattes för. Denna kunskap bör 

kunna hjälpa till i utvecklingen mot bättre omvårdnadsprofession och bidra till de verktyg 

som behövs för att på ett professionellt sätt stödja anhörigvårdare i deras situation. De fyra 

kategorierna som framstod var, Att känna skuld, sorg och dåligt samvete, att inte förstå ger en 

känsla av maktlöshet och oro, att känna ansvar och klara sig genom en lång fas trots en hemsk 

tid, att känna förlust av sig själv, sitt sociala liv och förlora sin vän till en annan värld. Studien 

visar på stora svårigheter och påfrestningar hos de personer som ska vårda en anhörig med 

demenssjukdom.  

 

Kategorin att känna skuld, sorg och dåligt samvete, beskriver att denna tid präglas ofta av 

dåligt samvete. Det är vanligt att känna sig otillräcklig och sörja den närstående som inte 

längre är den hon varit. Sorg över att den drabbade närstående förlorade olika förmågor som 

exempelvis minne, motorik och kognitiv förmåga var vanlig. Att inte kunna föra samtal och 

utföra aktiviteter som de tillsammans brukat göra innan sjukdomen bröt ut upplevdes som 

hemskt. Vissa kunde känna att de tappat den mor, far make eller maka som de en gång haft 

och istället fått en person som de tyckte var som ett ”dumhuvud”. Genom att känna att de tog 

hand om ett ”dumhuvud” kände de även skuldkänslor då de ändå visste att det var samma 

person som tidigare men att sjukdomen fått dessa konsekvenser hos deras anhöriga. Det 

förekom även skuldkänslor gentemot den övriga familjen. Detta kom av att de kände att de 

utsatte övriga familjemedlemmar för upplevelser som de ansåg hemska. Skuldkänslor 

förekom även vid de tillfällen då vårdgivaren kände sig slutkörd och började överväga om de 

skulle orka utföra vården själva i hemmet eller om de skulle ge upp. En dotter kände dåligt 

samvete då hon ofta blev arg på sin dementa mor. En studie av Parris-Stephens et al. (1991) 

visar att anhöriga, som vårdar dementa, drabbas av negativa känslor. Dessa känslor kan vara 

stress, depression, oro och ett uppbrott från deras egna sociala liv. Det är till stor del på grund 

av dessa faktorer de anhöriga till sist inte orkar med sin situation och slutligen låter en 

institution ta över vården. Omvårdnaden blir för de anhöriga mycket krävande eftersom den 

ska bedrivas 24 timmar om dygnet. Deltagare upplevde vårdtiden som en tid av sorg. 

Gilhooly & Sweeting (1994) fann att de flesta vårdgivare upplevt sorg. Exempelvis beskrev 
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en man att det är en konstant sorg, ingenting som kommer och går utan sorgen finns hela tiden 

med dig. En annan vårdgivare menade att de tidigare delat glädjen och nu delade de sorgen 

(Murray, Schneider, Banerjee & Mann 1999). 

 

 Kategorin att inte förstå ger en känsla av maktlöshet och oro tar upp att det är svårt för den 

anhöriga att förstå vad som händer. Detta ger en känsla av maktlöshet och grunden för oro. 

Att känna oro för att den vård som ges inte är tillräcklig och för hur det ska gå i framtiden är 

vanlig. De många beslut som måste fattas om de varierande dagliga uppgifterna, osäkerheten 

och den känslomässiga berg och dalbanan är en del av den vårdgivande mosaiken som rör 

familjen (Ballard, 1999). Enligt Laidlaw, Coverdale, Fallon & Kydd (2002) upplevde de som 

vårdade schizofrena anhöriga en brist på information. Detta tillsammans med ofta dålig 

kommunikation med den schizofrena gällande läkemedel och andra behandlingar utgjorde en 

stor stressfaktor. Däremot var vårdgivare till personer med tvångsmässiga sjukdomar mindre 

utsatta för negativa konsekvenser som störningar i det sociala livet och fritidssysselsättningar. 

Endast måttlig stress framkallades i det dagliga familjelivet och ekonomiskt. Däremot utsattes 

även dessa vårdgivare för hög stress på grund av konfliktfyllda förhållanden svårigheterna att 

hantera sjukdomen (Laidlaw, Fallon, Barnfather, Coverdale 1999).  

 

I kategorin att känna ansvar och klara sig genom en lång fas trots en hemsk tid är det vanligt 

att vårdaren vårdar eftersom det känns som om vårdaren har ansvaret och skyldigheten att 

hjälpa sin närstående. Därför vårdar de utav pliktkänsla trots att det leder till en hemsk tid 

fylld av påfrestningar och svårigheter. Det litar inte på att vårdinrättningar ska tillgodose den 

sjuka anhörigas omvårdnad. Att se sin make sakta men säkert under en lång tid förlora minnet 

och förändras upplevdes som hemskt (Wilhoite, & Buschmann, 1991). Denna studie visar på 

att det är påfrestande att vårda en dement anhörig under en ofta lång tid. Tidsaspekten 

eftersöktes i denna studie om hur lång vårdtid som var vanlig. Detta framkom inte tydligt men 

det var vanligt att lång vårdtid ledde till större påfrestning. De flesta vårdgivare är själva i en 

hög ålder och denna tid används normalt till att vila och utöva sina egna intressen. Istället 

kräver vården av dementa fysisk ansträngning och vaksamhet (Murray et al. 1999). När 

vårdgivaren tar ansvaret för vården utsätter de sig för stora påfrestningar som påverkar deras 

dagliga liv. För att klara sig igenom denna hemska tid behöver de stöd och avlastning annars 

riskerar de att drabbas av egna krämpor såsom magsår och hypertoni. Vårdgivarna behöver 

stöd av sin familj och vänner, vissa behöver även stöd genom anhöriggrupper. 
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Kategorin att känna förlust av sig själv, sitt sociala liv och förlora sin vän till en annan värld 

är den sista kategorin. Känslan eller upplevelsen av förlust är vanlig liksom att förlora sin 

närstående till sjukdomen och sitt eget liv, sina framtidsplaner och sitt sociala liv. George & 

Gwyther (1986) beskriver att vårdgivares tillfredställelse och sociala situation är avsevärt 

sämre än för andra grupper. De använder dessutom oftare psykofarmaka. Dessutom är det 

vanligare att vårdgivare inte deltar i sociala aktiviteter än genomsnittbefolkningen. 

Vårdgivare till dementa uppvisar i allmänhet nästan tre gånger så mycket stressymtom än 

jämförelsegruppen i George & Gwyther´s  (1986) studie. I denna studies resultat återkommer 

ständigt en upplevelse av förlust. Ford, Goode, Barrett, Harrell, & Haley, (1997) fann att 

förlusten av den sjukes normala beteende är det som framkallar mest stress. Vidare förlorar 

vårdgivaren sitt eget välmående och sin livskvalitet. Baumgarten, Battista, Infante-Rivard, 

Hanley, Becker, & Gauthier, (1992) fann att vårdgivare har lägre känsla av välmående än icke 

vårdgivare i samtliga fysiska och psykiska mätområden. Vårdgivarna skattade sin hälsa som 

sämre och använde mera receptfria smärtstillande medel. I denna litteraturstudie framkom att 

avsaknaden av kommunikativ förmåga mellan parterna upplevdes som en stor förlust. Att inte 

kunna föra en dialog eller att inte kunna diskutera minnen som upplevts tillsammans 

påverkade relationen negativt. Detta fann även Furlini (2001) som beskrev en dotters 

upplevelse av förlust när hennes mor blev dement. Dottern ansåg sig ha förlorat halva sitt liv. 

Tidigare hade de haft en god relation men den förlorades i samband med demensen. De hade 

förlorat möjligheten till en god kommunikation, sin tidigare vänskap och kompanjonskap. 

Hon förlorade sin mor som tidigare varit en viktig person att anförtro sig åt. En annan person 

ansåg förlusten av den dementas förmåga att känna igen henne var fruktansvärt. Att inte bli 

igenkänd av sin egen far ledde till sorg redan innan han dog. Detta framkom också i denna 

litteraturstudie. Att inte kunna kommunicera och att inte bli igenkänd uppmärksammades i 

litteraturstudien och detta upplevdes hemskt. Att inte kännas igen av sin egen hustru och att 

veta att denne inte visste vem som fanns runt henne upplevdes av någon som extremt svårt. 

 

Det har dock även framkommit positiva upplevelser av att vårda sin närstående men dessa var 

få. De positiva upplevelserna kunde vara att det kändes härligt att ha den sjuke hemma, att 

växa med erfarenheter och att känna glädje över visad uppskattning. Även i de artiklar där 

positiva inslag förekommer finns det även negativa upplevelser som beskrivs i kategorierna. I 

en studie av Murray et al. (1999) påvisas att många närstående vårdgivare kände att de fick 
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någon form av belöning av sitt vårdarbete. Detta kunde upplevas av att få sin maka/make att 

må så bra som möjligt vilket skänkte tillfredsställelse. Andra uppnådde tillfredsställelse av att 

de kunde ge tillbaka lite av det som de kände att de hade fått av den sjuke tidigare i livet. 

Detta framgick dock inte lika tydligt i denna litteraturstudie.  

 

Upplevelsen av att vårda en anhörig med demens har många likheter med att vårda en anhörig 

med Schizofreni, där det är vanligt med spända förhållanden i hushållet (Provencher, 1995). I 

denna studie framkom att vårdgivare upplevde stora fysiska och känslomässiga problem. Det 

var vanligt att de upplevde en saknad av det egna sociala livet. Avsaknad av fritid och vänner 

som antingen avskärmat sig eller valts bort av vårdgivaren upplevdes som ett problem. 

Vårdgivare upplevde att de kunde sakna att gå på fester, bio eller att bara umgås med bekanta. 

Hela deras sociala situation hade förändrats till det sämre och detta som ett resultat av en 

situation som de inte velat ha eller bett om. Det framkom att vårdgivarna alltför sällan kunde 

lämna hemmet för att få lite tid för sig själva. Detta fann även Provencher, (1995) gällande 

vården av schizofrena. Vårdgivarna upplevde ofta känslomässiga och även fysiska problem 

som ett resultat av vården. Liksom för de som vårdar dementa anhöriga så upplevde de som 

vårdar schizofrena anhöriga att det tär på familjerelationerna i övrigt samt inskränker deras 

sociala liv. Det förekommer också ofta inskränkningar i arbetslivet och finansiella problem 

(Provencher, 1995). Finansiella och arbetsmässiga problem fann vi också i vår studie. 

Däremot framkom även att förlust av arbete innebar en ytterligare isolering då den sociala 

delen i arbetslivet minskades. Mer än hälften av dem som vårdar schizofrena känner ett behov 

av att lämna hemmet tillfälligt på grund av påfrestningarna. Det betonades också av dem som 

vårdade dementa personer enligt denna studie att de behövde tid för sig själv (Provencher, 

1995). 

 

Denna litteraturstudie visar att det innebär stora svårigheter och problem att vårda en 

närstående med demens och många kan vara i behov av hjälp och stöd. För att sjuksköterskan 

ska kunna hjälpa och stödja på ett bra sätt behövs kunskap genom forskning. Denna studie 

belyser vad vårdgivaren upplever som ett problem eller som en svårighet och det är viktigt att 

sjuksköterskan utgår från de behov som den som ska ha hjälpen upplever. Sjuksköterskans 

roll som stöd och rådgivare är unik och innehåller inte enbart praktisk hjälp. Sjuksköterskan 

ser inte bara sjukdomen i sig utan ser även lidandet i människan. Med en empatisk och 

holistisk syn i omvårdnaden tillgodoses hela behovet hos individen (Tschudin, 1991, s. 21).   
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Enlig Holroyd, Turnbull, & Wolf känner hälften av alla familjer att de får för lite information 

angående demens. I sjuksköterskans roll ingår att ge närstående den kunskap som de bör ha 

och följa upp kontinuerligt samt informera dem som ska vårda de närstående. Informationen 

skall beröra demens och vad sjukdomen innebär, vilka problem som är vanliga att möta och 

inte minst om bemötande. Kunskap om demens, vad som ofta skapar problem och hur det är 

lämpligt att bemöta den dementa bör underlätta för vårdgivaren. Det kan vara information 

som vilka olika reaktioner som den drabbade kan uppvisa och varför (Mitrani & Czaja, 2002). 

Ett sätt att tillgodose behovet av information kan vara att använda sig av counselling, som 

betyder rådgivning. Brännström, Tibblin & Löwenborg (2000) beskriver handledning som ett 

sätt att utbilda deltagarna om demens och att erbjuda emotionellt och praktiskt stöd i det 

dagliga livet. Råd och stöd ges i frågor som demensbeteende och demensrelaterade problem 

såsom vårdfrågor och praktiska hushållssysslor. Under handledning får deltagare även dela 

med sig av sina erfarenheter under ledning av en erfaren sjuksköterska. Deltagarna erbjöds 

även att möjligheten att dela sin förtvivlan, frustration och hjälplöshet i gruppen. Detta skulle 

skapa en större trygghet och en grund för bättre problemlösning. Huvudmålet med 

handledning är att skapa arbeta för ett mera tillfredställande och resursrikt liv. 

Handledningsrelationerna anpassas efter de behov som finns. Ett behov kan vara att förbättra 

relationer mellan olika individer (Tschudin, 1991, s. 32). Det förekommer konflikter mellan 

vårdgivaren och den dementa och genom handledning kan vårdgivaren öka sin förståelse och 

kunskap för att bättre bemästra dessa situationer. Brännström et al. (2000) beskriver att 

förmågan att utföra vardagsaktiviteter gradvis förändras eller försvinner. Förmågan att tillreda 

mat, städa, underhålla hemmet och sköta sin dagliga hygien försämras och detta leder till 

frustration och känslan av otillräcklighet. Handledning av en erfaren sjuksköterska förbättrar 

individens förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar och ta till sig ny kunskap samt 

hantera sina egna känslor. Enligt Tschudin (1991, s. 32-34) kan handledning även användas 

till att lösa specifika problem, krishantering, fatta beslut, utveckla den personliga insikten och 

kunskapen samt hantera sina egna känslor. För att vårdgivaren ska orka hantera sina egna 

känslor som hopplöshet, ilska, besvikelse och sorg är det viktigt att hon erbjuds en chans att 

tala om dessa. Detta kan en professionell handledning bistå med. Handledningsprocessen 

består av tre steg. Först måste problemet identifieras och sedan ska ett mål sättas upp. Det 

tredje steget är att finna en väg och medel för att nå de uppsatta målen. 
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Brännström et al. (2000) fann att deltagare i handledning ansåg att sjuksköterskekompetens 

inkluderade kunskap om demens vilket möjliggjorde att de kunde svara på frågor. 

Sjuksköterskan kunde också upptäcka, diagnosticera och förklara behov för vårdgivaren och 

den dementa. Det ansågs viktigt att handledaren visade intresse, entusiasm och förståelse 

likväl som ett professionellt förhållningssätt vilket gav dem auktoritet. Sjuksköterskan ska 

även visa respekt och tillit. I krissituationer förlorar de flesta självförtroendet och därmed 

tilliten på sig själv och behöver då en utomstående som hjälper dem. Sjuksköterskan får ofta 

förtroende från patienterna och sjuksköterskan ska ha förtroende för patienten och deras 

förmåga att hantera situationer (Tschudin, 1991, s. 3-7).Vidare bör sjuksköterskan kunna 

hjälpa till i hemmet med medicinska och omvårdnadsfrågor. Sjuksköterskan bör också 

fungera som samordnare. Sjuksköterskan bör kunna koppla in paramedicinsk personal som 

sjukgymnast och arbetsterapeut samt läkare vid behov.  

 

Stöd i olika former samordnade eller utförda av sjuksköterskan bör finnas tillgängligt redan 

mycket tidigt. När demens upptäcks bör den dementa och dess anhöriga kopplas till en 

sjuksköterska som informerar om vad som är att vänta samt vilken hjälp som finns. Denna 

kontakt bör sedan fortsätta genom hela sjukdomstiden och även en tid efter den dementas 

bortgång. 

 

Det behövs mera forskning och kunskap för att förbättra och utforma ett gott stöd till denna 

utsatta grupp människor. Litteraturstudien har en svaghet i att dess resultat enbart stödjer sig 

på tio artiklar. Av dessa tio är inte alla helt kvalitativa vilket också är en nackdel när det var 

upplevelser som sökts. Studiens andra delar innehåller ett större urval av artiklar men de 

liksom resultat delens artiklar är inte enbart omvårdnadsartiklar. De finns även medicinska 

artiklar som använts i studien. Detta beror på att det finns lite forskning i området. Det finns 

visserligen även forskning om hur professionella vårdare upplever att vårda personer med 

demens men detta är inte denna studies syfte. I och med bristen på tidigare forskning blir 

denna studies värde större.  
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