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Abstrakt 

När en äldre person drabbas av sjukdomen demens vårdas ofta denne av närstående i hemmet 

under lång tid. När den äldre blir för sjuk brukar denna vård bli ohållbar och en flytt till 

särskilt boende behövs. Sjukdomen och flytten väcker många olika känslor hos de närstående. 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av att vara närstående till en äldre person 

med demenssjukdom i samband med flytt till särskilt boende. Resultatet i studien baseras på 

semistrukturerade intervjuer med sju närstående till äldre med demenssjukdom där den äldre 

flyttat till särskilt boende. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ latent innehållsanalys. 

Analysen resulterade i tre kategorier: närståendes sorg och lidande i samband med 

demenssjukdom, förändrad livssituation för närstående och behovet av information och att få 

tala med någon. Resultatet visar att flytten inte har varit den jobbigaste situationen utan att 

sjukdomen i sig har orsakat mycket sorg, oro och saknad av en människa som fortfarande 

lever. Närstående hade fått visst stöd men var i behov av mer stöd i form av samtal och 

information. Förhoppningen är att denna studie ska ge mer kunskap och förståelse och på så 

vis kanske nya kvalitetsdokument och handlingsplaner kan skapas. Slutsatsen är att 

närstående ska erbjudas stöd och information redan då den äldre personen utreds för sin 

sjukdom och genom hela sjukdomstiden.  

 

Nyckelord: närstående, upplevelser, särskilt boende, demens, äldre, kvalitativ latent 

innehållsanalys. 
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När någon i familjen insjuknar i en kronisk sjukdom har det en direkt inverkan på de friska 

närstående och påverkar hela familjen. De anhöriga upplever inte bara oro och bekymmer för 

personen som är sjuk utan också för konsekvenserna sjukdomen får på det egna livet. Flera 

studier har visat att anhöriga till en kronisk sjuk person har en ökad risk för att utveckla 

mental eller fysisk ohälsa eller sjukdom. De närstående som lever ihop med en person med 

Alzheimers sjukdom upplever en stor påverkan i det vardagliga livet, närstående är hela tiden 

bunden till något vilket har negativ inverkan på deras hälsa. När en äldre person blir sjuk och 

blir beroende av vård är det vanligt att närstående tar ett stort ansvar och vill göra allt för den 

äldre personen som drabbats av sjukdom. Denna anhörigvård kan fortgå under många år och 

närstående till personer med långvarig sjukdom har beskrivit ett starkt behov av att vilja vara 

tillsammans och dela vardagen med den sjuke (Öhman & Söderberg, 2004). Närstående tar 

ofta ett stort ansvar för personen med demens och är tvungen att fatta beslut för dennes 

räkning (Svanstöm & Dahlberg, 2004). Almberg, Grafström och Winblad (1997); Stuckey, 

Neundorfer och Smyth (1996); Winslow och Carter (1999) beskriver att närstående, särskilt 

makar utför en stor del av den vård som personer med demens är i behov av. Närstående 

upplever vården av personer som lider av demenssjukdom som en börda. Enligt Willette-

Murphy, Todero och Yeaworth (2006) lever de flesta med Alzheimers sjukdom hemma där 

närstående har nyckelrollen för deras vård. Närvaron av make/maka är den viktigaste faktorn 

för att den äldre inte ska flytta till särskilt boende. Winslow (2003) beskriver att närstående 

hade behov av förståelse och undervisning i hur omvårdnaden bäst utförs för att kunna 

bemästra omsorgen av de anhöriga. Enligt Wackerbarth (1999) avlastades närståendes oro och 

ångest om att göra rätt då de fick information om sjukdomen samt om vilka olika sätt att vårda 

som kunde passa. Vardagen upplevdes som mer normal när närstående och anhöriga som 

levde med kronisk sjukdom fick liknande information om sjukdomen. Detta bidrog till att de 

tillsammans kunde hantera och förstå sin situation och att orka se på verkligheten 

(Wackerbarth, 1999). Att finna information genom sitt sociala nätverk både inom och utom 

hemmet bidrog till upplevelsen av att kunna leva ett självständigt liv (McGarry & Arthur, 

2001). Det är ett stort antal äldre människor som lider av sjukdom och blir beroende av andra 

människor i deras dagliga liv. Dessa människor är ofta i behov av vård på särskilt boende 

(Westin & Danielson, 2007). Målet inom vård och omsorg är enligt Teeri, Leino-Kilpi och 

Välimäki (2006) att äldre individer ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Därför är de 

som tilldelas plats på särskilt boende ofta äldre, multisjuka och mer begränsade än tidigare, de 

har funktionella handikapp, demenssjukdomar och svårt att ta självständigt adekvata beslut 

vilket medför att det ökar deras sårbarhet. 
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Demens är en sjukdom där minnes- och tankeförmågan är nedsatt i den omfattningen att det 

medför avsevärda försämringar jämfört med tidigare kognitiv funktionsnivå. 

Demenssyndromets största defekt är nedsatt minnesfunktion där andra symtom också ingår 

som försämrad tanke-, kommunikations och orienteringsförmåga. Ofta följer även svårigheter 

i praktiska förmågor som att klara vardagssysslor. En del personer utvecklar även 

personlighetsförändringar med bristande insikt och dåligt omdöme, hämningslöshet, 

aggressivitet, känslomässig avtrubbning och brist på empati. Psykiska symtom och tecken 

som ångest, depression, misstänksamhet, vanföreställningar och tvångsmässigt beteende 

verkar vara mer relaterade till patientens reaktioner på brister i den egna mentala förmågan. 

Demens är ett syndrom med ålder som främsta riskfaktor (SBU, 2006). Sjukdomen förändrar 

den drabbade personens förmåga att kommunicera, vilket gör att de har svårt att uttrycka sina 

behov och önskemål. De får även svårt att koncentrera sig vilket gör att de inte kan umgås 

med flera personer samtidigt. Detta bidrar till att de får svårigheter med ett normalt socialt liv, 

vilket även drabbar de närstående som lever med den som drabbats av demens (Svanström & 

Dahlberg, 2004). Att vårda äldre nära med demenssjukdom är fyllt av känslor. Först och 

främst sörjer den närstående förlusten av den sjuke, som ett resultat av en lång och förödande 

sjukdom sjuke.  För även om personen med demens är fysiskt levande försvinner hans eller 

hennes psykologiska närvaro i relationen allt eftersom sjukdomen fortskrider (Boss, 1999). 

Antalet insjuknade i demenssjukdom ökar beroende på att allt fler lever längre. Förekomsten 

av demenssjukdom är omkring 1 procent vid 65 år och över 50 procent vid 90 års ålder. Det 

finns för närvarande ingen specifik förebyggande behandling av demenssjukdom (SBU, 

2006). 

 

Demenssjukdomen påverkar familjen kraftigt, sjukdomen bidrar till att närstående får bära en 

stor börda vilket ökar risken för att närstående drabbas av både fysisk och psykisk sjukdom, 

social isolering och ekonomiska svårigheter. Närstående behöver därför stöd i sin situation 

genom att få information, få kunskap genom utbildning och träning och att tillåta närstående 

att delta i omvårdnaden. Men närstående kan också behöva stöd i form av dagvård och till slut 

placera den äldre i ett särskilt boende. Även då den äldre flyttat till särskilt boende behöver 

närstående fortsatt stöd då de kan känna ångest och det kan kännas tungt att de inte kan bo 

hemma mer (Albinsson & Strang, 2003). Svahnström och Dahlberg (2004) beskriver den 

dementes och närståendes situation som kaotisk, de har inte inflytande över sin situation 

vilket leder till upplevelser av meningslöshet och villrådighet. 
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Särskilt boende är ett begrepp som uppkom i samband med beslutet om att all vård och 

omsorg om äldre och handikappade samt långvarig service ska drivas av kommunen, detta 

kallas för Ädelreformen, och skedde år 1992. Kommunerna fick då som ansvar att inrätta 

särskilda boendeformer för äldre människor som behöver särskilt stöd (Viklund, 1998). 

Viklund (2001) menar att det behövs fler boendeformer för att kunna erbjuda möjlighet till 

särskilt boende för dem som inte kan bo kvar i det egna hemmet, men att det även behövs en 

översyn av personalförsörjningen för att tillgodose de äldres möjligheter till trygghet, valfrihet 

och självbestämmande. Enligt socialstyrelsen (2008) bodde över 94 000 personer i åldrarna 65 

år och äldre på särskilda boenden i Sverige. 

 

Enligt Sandberg, Lundh och Nolan (2001) är närstående som väljer att flytta äldre personer till 

särskilt boende dåligt förberedda på separationen och att integrera den äldre personen i ett nytt 

boende. Att skapa relationer med boendets personal beskrivs som svårt av närstående. 

Närstående som vårdat den äldre i hemmet bör få hjälp att förbereda sig för separationen från 

den äldre och bilda nya relationer med denna och boendets personal. Davies och Nolan 

(2004); Reuss, Dupuis och Whitfield (2005) beskriver situationen då en äldre person är i 

behov av att flytta till särskilt boende som jobbig och stressig för de närstående. De 

närstående vill ordna det nya hemmet på bästa sätt både fysiskt och socialt. Personalens 

bemötande och den information som närstående får är avgörande för hur de upplever den 

stora förändringen då den äldre personen flyttar till särskilt boende, att lämna över ansvaret av 

vården till någon annan. Emotionellt och kognitivt stöd som ges av sjuksköterskor till 

närstående är den viktigaste faktorn som underlättar närståendes deltagande i vården. Problem 

med kommunikation mellan närstående och personal är vanligt. Bristande kommunikation är 

en faktor som hindrar familjens deltagande i vården och många närstående anser att de får för 

lite information om vad som händer den äldre personen och vad som förväntas av dem som 

närstående. Närstående har beskrivit hur de berättat om den äldres liv och dennes vanor, men 

upplever att denna information inte tas till vara fullt ut (Isola, Backman, Voutilainen & 

Rautsiala, 2003; Davies & Nolan, 2004; Reuss, Dupuis & Whitfield, 2005). Närstående 

upplever ofta skuld för att de inte själv kan ta hand om den äldre, ibland har de lovat att inte 

flytta den äldre till särskilt boende, vilket senare visat sig vara svårt att uppfylla och då kan 

skuldkänslorna bli starka. Enligt Reuss, Dupuis och Whitfield (2005) ansågs systemet för hur 

platserna för boende hanterades vara en stor bov i stressen och pressen de närstående kände. 
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När de först hade en oviss väntan och sedan inte hade något val än att tacka ja till platsen och 

flytta in den äldre för att inte hamna utanför kön.  

 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att närstående upplever vården av äldre 

person med demenssjukdom i hemmet som tung. Det visar även att övergången till särskilt 

boende kan vara känslomässigt påfrestande. Denna studie skulle kunna bidra med ökad 

kunskap och förståelse för upplevelserna hos de närstående i denna situation och hur de 

upplever bemötandet av dem och den äldre personen. Denna studie är värdefull för 

sjuksköterskor för att få en förståelse för närståendes upplevelser och därigenom kunna 

bemöta och vara ett stöd för dem i deras situation. Studien är framför allt av stor betydelse för 

närstående då sjuksköterskor har kunskap och kan identifiera deras behov och därigenom 

utforma stödet till närstående utifrån deras individuella behov. De närstående förväntar sig att 

sjuksköterskor ska ha kunskap om deras behov, det är en kunskap som denna studie kan ge till 

sjuksköterskor.    

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att vara närstående till en äldre person med 

demenssjukdom i samband med flytt till särskilt boende.  

 

Metod 

För att uppnå resultat har en kvalitativ design använts i denna intervjustudie. Eftersom syftet 

var att beskriva närståendes upplevelser när en äldre person med demens flyttar till särskilt 

boende valdes en induktiv metod, där ett inifrånperspektiv används. För att uppnå resultat 

med ett inifrånperspektiv valdes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod (jfr 

Polit & Beck, 2004). För att fånga upplevelserna så som närstående beskrev dem och det 

underliggande i det som sades analyserades intervjutexten med hjälp av en kvalitativ latent 

innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2003). 

 

Deltagare och procedur 

Urvalet skedde genom ett ändamålsenligt urval, för att säkerställa att få information från 

personer som hade erfarenheter inom området. Detta för att svara mot syftet med 

intervjustudien (jfr Polit & Beck, 2004). Kriterierna för deltagande i denna studie var 

närstående till äldre person med demenssjukdom som flyttat in på särskilt boende inom tre år 
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och där deltagarna hade en nära relation till personen som flyttat, som make, maka, barn eller 

barnbarn. Exklusionskriterier var närstående som har kognitiva nedsättningar som 

minnesstörningar och demensliknande symtom. För att barnbarn skulle räknas som närstående 

i denna studie förutsattes det att de haft daglig kontakt med den äldre personen innan 

insjuknandet i demens. Innan intervjustudien och rekrytering av deltagare påbörjades 

godkändes studien muntligt av medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef. 

Rekrytering av deltagare gjordes utifrån kriterier när etikprövningen var godkänd, då tog 

forskarna hjälp av enhetschefer på två särskilda boenden i två små kommuner i Norrbotten. 

Enhetscheferna fick en skriftlig förfrågan om att förmedla informationsbreven till tänkta 

deltagare enligt kriterierna. Enhetscheferna skickade informationsbrevet och förfrågan om 

deltagande i intervjustudien till lämpliga närstående. Av de utskickade informationsbreven 

inkom sju svar från närstående som ville delta i intervjustudien. Av dessa var tre män varav 

två barnbarn och en son samt fyra kvinnor, varav en maka och tre döttrar. Ingen av de sju som 

tackat ja till att delta i intervjustudien hoppade av. När de tillfrågade tackat ja till att delta i 

studien tog författarna kontakt med dem via telefon för att ge deltagarna möjlighet att ställa 

frågor och få ytterligare information om studien och vad det kunde innebära för dem. Tid och 

plats för intervjun diskuterades och bokades. Närstående fick själv välja tid och plats där 

intervjun skulle ske, alla deltagare valde att forskarna kom hem till dem för intervjun.  

 

Datainsamling  

Vid datainsamlingen tillämpades en semistrukturerad intervju (jfr Polit & Beck, 2004). 

Intervjuerna baserades på ett antal frågor enligt en intervjuguide, där redan bestämda områden 

och ämnen togs upp. Områdena som berördes under intervjun var situationen innan flytten 

och beslutet att flytta, upplevelsen att lämna ansvaret till någon annan och bemötandet av 

personalen, påverkan på relationen till den gamle, förändringar i livet, känslor och 

hanterbarhet. Under intervjun uppmuntrades deltagaren att tala fritt med egna ord och därför 

var frågorna öppna. Ibland behövdes det följdfrågor för att få en mer detaljerad beskrivning 

under intervjun och då fanns det några nedskrivna tänkbara följdfrågor att ta till. Frågorna 

som ställdes under intervjun var av en mer berättande natur som ”kan du berätta om dina 

upplevelser när din anhörige flyttade till särskilt boende? Hur upplevde du tiden innan 

beslutet om att hjälpa din anhörige till särskilt boende? Hur upplever du flytten och det som 

skett efteråt? Kan du berätta vad du upplever som för och nackdelar med att din anhörige bor 

på särskilt boende. Varje intervju tog ungefär 40-60 minuter att genomföra och de spelades in. 

Intervjuerna skedde hemma hos deltagarna i studien. När intervjun var klar, transkriberades 
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den ordagrant av studiens författare. 

 

Analys 

Intervjutexten analyserades med hjälp av en kvalitativ latent innehållsanalys, en metod där 

innehållet har tolkats av författarna till viss del. Författarna har studerat det som klart uttrycks 

i texten samt det latenta, det underliggande innehållet vilket betyder att författarna försökt 

tolka det underliggande i det deltagarna muntligt sagt och i och med det fått en djupare 

förståelse för texten, detta har gjorts i och med kategoriseringen (Graneheim & Lundman, 

2003).  

 

Analysarbetet av texterna har följt Graneheim och Lundmans (2004) steg för latent 

innehållsanalys. Analysarbetet har gjorts i små steg för att inte tappa bort någon viktig del av 

texten. Analysarbetet startade med att alla intervjutexterna lästes flera gånger i syfte att få en 

uppfattning om dess innehåll och för att hitta en helhet i texterna som nu sågs som en 

sammanhållen text. Sedan identifierades och extraherades textenheter som svarade mot syftet. 

Dessa textenheter kondenserades sedan i syfte att tydliggöra dess kärninnehåll. De 

kondenserade textenheterna kategoriserades i flera steg för att inte tappa bort innehåll. Till en 

början fanns tolv kategorier. Dessa kategorier jämfördes sedan med varandra och de med 

likartat innehåll sammanfördes och därigenom reducerades antalet kategorier till sju. Efter 

ytterligare genomgång av dessa kategorier framträdde till slut tre kategorier som var 

uteslutande från varandra. Utifrån dessa tre kategorier skrevs resultatet med förklarande text 

och förtydligande citat (Graneheim & Lundman, 2003). 

 

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades erhölls ett godkännande från etikprövningskommittén på Luleå 

Tekniska Universitet. Under studiens gång har de forskningsetiska aspekterna gällande 

informationskrav, samtyckeskrav och konfidentialitetskravet följts (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

 

Informations- och samtyckeskravet säkerställdes genom att deltagarna fick informationen 

både skriftligt och muntligt. Deltagarna i studien lämnade skriftligt samtycke till att delta 

innan studien började. Syftet med studien förklarades åter igen över telefon och innan 

intervjun startade av intervjuaren till den närstående som då även muntligen samtyckte till 

intervjun. Information gavs om rätten att när som helst avbryta studien utan att behöva uppge 
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förklaring och det informerades även om vilka risker och fördelar som kunde vara förenat 

med deltagandet. Konfidentialitetskravet säkerställdes genom information både skriftligt och 

muntligt om att datamaterialet behandlas konfidentiellt vilket bland annat innebär att endast 

forskaren känner till deltagarens identitet. 

Innan studien påbörjades diskuterades eventuella risker för deltagarna med handledaren, de 

risker som sågs var att deltagarna, de närstående skulle kunna känna sig utlämnade, men 

forskarna kunde inte se att det skulle skada deltagarna eftersom studier har visat att det kan 

kännas bra att få berätta om sina upplevelser för någon som är intresserad och som har tid att 

lyssna och som inte är involverad i verksamheten (jfr Polit & Beck, 2004).  

 

Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier (Tabell 1) vilka presenteras med en förklarande text och 

valideras med citat från intervjuer. 

Tabell 1. Översikt över kategorier 

Kategorier 

 Närståendes sorg och lidande i samband med demenssjukdom 

 Förändrad livssituation för närstående 

 Behovet av information och att tala med någon  

 

Närståendes sorg och lidande i samband med demenssjukdom 

Närstående beskrev att de tidigt kände att något inte stod rätt till med den äldre. De märkte att 

något var fel, närstående kände inte igen alla reaktioner och beteenden, han/hon betedde sig 

på ett annat sätt i vardagliga situationer eller klarade inte längre av saker han/hon tidigare 

hade kunnat, och blev glömsk. I början av sjukdomen slutade en del av de äldre personerna 

med sina vardagliga göromål som att laga mat eller att baka. Andra fortsatte i större 

utsträckning med vardagsgöromål men klarade inte av att utföra dem på ett säkert sätt, detta 

skapade stor oro och sorg hos de närstående.  

 

Som närstående kunde de se att den äldre försökte maskera sin sjukdom och den äldre blev 

irriterad om den närstående försökte hjälpa dem att komma ihåg eller att stödja dem i 

vardagliga göromål. Närstående berättade att då de började misstänka att något var fel, 

pratade de med övriga familjemedlemmar om den förändring de såg för att få bekräftelse för 
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sin iakttagelse. 

 

När de närstående såg tillbaka på förändringarna som skett insåg de att sjukdomen egentligen 

hade börjat mycket tidigare än vad han/hon insåg då. De berättade om hur den äldre personen 

kunde komma på besök men stannade bara korta stunder, denne hade inte ro i kroppen att 

stanna kvar utan blev bara irriterad över att ingenting hände och gick. 

 

När hon blev sjuk märkte vi att hon fick sämre minne, hon som alltid 

gillat att laga mat sluta laga mat och baka, hon kunde inte det nå mer, 

det blev fel, och när pappa försökte hjälpa blev hon arg 

 

Närstående berättade att från upptäckten av sjukdomen till insikten om behovet av särskilt 

boende gick det väldigt lång tid, ibland upp till 15år. Det som föranledde behovet av särskilt 

boende var upplevelsen av en ohållbar situation i hemmet. De beskrev en stor oro och 

otrygghet av att den äldre personen skulle gå ut mitt i natten och försvinna, skada sig i 

hemmet eller göra upp eld i hemmet. De närstående beskriver om oron då den äldre personen 

gick ut i skogen och skadade sig. De närstående beskrev att de upplevde att den äldre 

personen förnedrades då denne inte hade insikt om sin egen sjukdom, och gjorde saker den 

aldrig tidigare skulle ha gjort, som att gå ut i trapphus utan kläder. Många närstående 

upplevde denna oro som mycket stressande eftersom de inte kunde finnas till för den äldre 

hela tiden. Detta fick närstående att känna så stor press att de hamnade i något de beskriver 

som upplösningstillstånd. 

 

Närstående beskrev upplevelser av en stor börda både psykiskt och fysiskt då den äldre 

personen bodde hemma. Det blev arbetsamt då denne gick upp på natten och urinerade på 

golvet och som närstående var de tvungen att övervaka dem hela tiden, dygnet runt. Det 

upplevdes som mycket påfrestande att hinna med detta i det egna livspusslet. Närstående 

beskrev upplevelsen av att tvingas leva ett dubbelliv, där de förutom sin egen familj var 

tvungen att se till att det fanns mat, att det var städat, att kläderna tvättades, att hygienen 

sköttes och att räkningarna hos den äldre blev gjorda, vilket upplevdes som väldigt 

frustrerande och stressande. 

 

Vi höll ju på att bli tokig hela högen. Vi var ju dit för jämnan, dag och 

natt. Mamma grät och vi var hysteriska. Vi sa till mamma varken du 

eller vi orkar. 
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Förändringarna som skedde med den äldre var mycket svåra att se för de närstående, särskilt 

då beteendet förändrades till mer aggressiv karaktär med slag och anklagelser. Närstående 

kände sig kränkta trots att de förstod att beteendet berodde på sjukdomen. De närstående i 

studien upplevde dessa förändringar mycket tråkiga, det gjorde dem ledsna och förvirrade. De 

beskrev hur förändringarna skapat sorg hos dem, en känsla av förlust av den person som stått 

dem så nära. 

 

Det är så hemskt att, ja frustrerande att se att ens mamma inte är 

mamma mer, att hon har blivit någon annan, en som inte känner igen 

sina barn. 

 

Närstående beskrev tiden innan flytten som svår och frustrerande, att se hur den äldre sakta 

gick in i sjukdomen, men även att se hur familjemedlemmar bröts ned under bördan som det 

innebar att ständigt vara på sin vakt och ge omvårdnad och omsorg. Närstående upplevde att 

relationen mellan dem och den äldre slets, då de fick helt andra roller än vad de tidigare haft 

vilket var väldigt påfrestande. Därför var det en stor lättnad när de fick avlastning för den 

äldre, trots andra motstridiga och sorgsna känslor i och med sjukdomen. Närstående upplevde 

en sorg i samband med flytten, en sorg som handlar om att det blev som det blev med 

sjukdomen, en stor sorg över själva sjukdomen, som blev mer påtaglig i och med flytten från 

hemmet till ett särskilt boende. 

 

 ja man höll ju på att förlora henne i en fruktansvärd sjukdom, det var 

ledsamt men man kan inte sörja för hon lever ju 

 

Närstående upplevde ingen ilska från den äldre att denne har varit tvungen att flytta då de inte 

hade insikt i vart de hade flyttat, men då den äldre fortfarande hade insikt om var de bott och 

att de nu var på ett annat ställe upplevde de närstående denna tid som mycket krävande och 

svår, då den äldre var ledsen och ibland anklagande mot dem. Närstående beskrev att de 

upplevde det särskilt svårt då de anklagades för att ha tagit dennes saker. Detta beskrev 

närstående att de upplevde som kränkande då den äldre anklagade dem för saker som inte var 

sanna inför personal och andra boende. Ändå visste de närstående att personalen förstod att 

detta inte var sant. När den äldre personen anklagade de närstående fick de dåligt samvete för 

att de flyttat denna till särskilt boende. Det spädde på deras förlust av den äldre. 
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nu kan hon säga åt oss att vi roffar åt oss allting och då blir man så 

ledsen, vi har inte roffat åt oss någonting, det är hemskt när hon säger 

så, vad ska man göra, det går inte säga emot henne att vi inte har roffat 

åt oss någonting, och hon gör det inför personalen och de andra boende 

och deras närstående, hoj, det är så kränkande 

 

Många närstående beskrev en sorg över att den äldre inte längre var den person denne tidigare 

var. De upplevde att den äldre var så förändrad att kommunikationen försvunnit och på så sätt 

hade de tappat den tidigare relationen. Närstående berättade att detta lett till att besöken hos 

den äldre blivit allt färre och det kändes jobbigt att gå dit, vilket bidragit till dåligt samvete. 

De närstående beskrev även att det ibland fanns en rädsla hos dem att personalen skulle ha 

synpunkter på hur ofta de hälsade på, både om de var där varje dag eller om de någon gång 

gick längre tid mellan besöken. Men de beskrev att de kunde avfärda dessa tankar med att det 

nog inte var så då de blev väl bemötta.  

 

Närstående beskrev att de upplevde att de lurade den äldre många gånger, de hade lurat denne 

att flytta och att de ska få komma hem i morgon. Men de tyckte att detta var för att den denne 

inte skulle behöva lida, de upplevde att de gjorde gott mot den äldre då de oftast blev lugnare 

efter sådana besked. Men själv tampades de ofta med skuldkänslor över att ljuga, att lura 

vuxna människor. De beskrev att det kändes som att de tog ifrån den äldre något. 

 

Man tänker så mycket på mamma så, man går ständigt med dåligt 

samvete, hon vill följa med hem, och säger vi att vi kommer och hämta 

henne i morgon så blir hon oftast nöjd med det svaret, men sen hämta 

man inte henne, det känner jag är hemskt, det känns som att vi ljuger. 

 

Närstående beskrev att de konstant hade dåligt samvete för något, att de var tvungna att flytta 

den äldre eller att de inte var där tillräckligt ofta. Närstående beskrev en känsla av ångest då 

den äldre inte kände igen dem och de frågade sig om det var för att de inte var där tillräckligt 

ofta. Närstående beskrev även känslor av hat mot den äldre då denne bett dem fara iväg, eller 

då denne var arg på dem. De beskrev situationer då den äldre kunde vara mycket tvär mot 

dem men när de träffade personalen eller andra boende blev de glada vilket väckte känslor av 

avundsjuka hos de närstående. Närstående beskrev att dessa känslor bidrog ytterligare till 

dåligt samvete, då de funderade om det var för att de var där för sällan, eller för att de flyttat 

den äldre. Närstående menade att de inte vet vad den äldre tänker och känner som den inte 

kan uttrycka. 
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Närstående till äldre som drabbats av demenssjukdom beskrev att sjukdomen i sig var den 

största orsaken till sorgen och lidandet. De närstående upplevde sorg över sjukdomen och dess 

påverkan på den äldre men de upplevde även saknad av den äldre som genom sjukdomen 

demens förändrats till att vara ett skal av det de en gång var, den äldre finns men ändå inte, 

det skapar en känsla av förlust vilket bidrog till sorg hos de närstående 

 

Förändrad livssituation för närstående 

De närstående beskrev att de upplevt att en flytt av den äldre till särskilt boende var ett måste 

för den äldres säkerhet. Men de närstående ville att det skulle fungera i hemmet in i det 

längsta, både för sin egen skull och för den äldre personen. I många fall var sjukdomen 

tvungen att gå långt för att ett särskilt boende skulle bli aktuell eftersom insikten om sjukdom 

saknades hos den äldre personen som därför vägrade att flytta. Närstående upplevde att 

tilldelningen av platser till ett boende inte alltid kunde tillgodose de behov den enskilde 

personen behövde, de upplevde att den äldre personen inte var så långt gången i sin sjukdom 

som övriga boenden på det särskilda boendet de tilldelats, därför kände de att de inte kunde 

flytta den äldre utan var tvungna att tacka nej till platsen de tilldelats, vilket bidrog till att 

tiden i hemmet med svåra situationer fortsatte till dess olika händelser fick dem att flytta. 

 

Hon blev erbjuden ett boende först, ganska snart inpå att hon hade fått 

beslutet av biståndshandläggaren, när vi gick och tittade på det boendet, 

tyckte vi inte hon passade in där, för den skillnaden på henne och de som 

bodde där, den var så stor, de var mer sängliggande och så långt gångna 

i sin demens, så vi såg inte att hon passa in där, hon var ändå 

uppegående och kunde föra ett samtal, så då tackade vi nej till det, och 

hon fick bo kvar hemma. Sen kom ju det här, ja i det läget ångra man sig 

att hon inte fick flytta, för då när hon ramlade ute i skogen och höften 

gick ur led och hon hamna på sjukhus 

 

 

De närstående berättade att de upplevt att det gått väldigt fort att få plats på särskilt boende 

och att det ibland nästan gick chockartat fort. Närstående kände att de inte hann ta till sig att 

den äldre skulle flytta från sitt hem, de hann inte riktigt förbereda sig mentalt och acceptera att 

den äldre var så sjuk. Men de beskrev att eftersom flytten till särskilt boende föregåtts av ett 

avlastningsboende hade de trots allt en viss aning om hur det kunde te sig på det särskilda 

boendet.  

 

Jag fick som en chock, att mamma redan på boendet, jaa. man hann inte 

förbereda sig, men det gick ju bra, de tog emot oss när jag kom dit med 
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mamma tillsammans med barnbarnet, och hon ville ju i början hem, men 

det har ju gått ganska bra. Men det kändes så hemskt att lämna henne 

där… 

 

 

Att besluta om en flytt till särskilt boende var något som alla närstående gjorde i samråd 

tillsammans med sina familjemedlemmar. Närstående beskrev att själva beslutet i sig inte var 

svårt eftersom de inte hade något annat val, men beslutet kändes trots det tungt, det skapade 

ångest och samvetskval hos dem. 

 

Närstående beskrev att de visste om att det liv den äldre hade idag var något som de aldrig 

önskat sig och som denne innan sjukdomen uttryckt att de hellre hade velat få dö än hamna i 

en sådan situation. Detta hade väckt funderingar hos de närstående om hur den äldre känt och 

tänkt i det tidiga stadiet av sjukdomen, då de ännu hade bättre och klarare stunder. I och med 

förändringen då den äldre flyttat till särskilt boende beskrev de närstående en känsla av skuld 

av att inte finnas vid den äldres sida hela tiden, men de tröstar sig med vetskapen att de inte 

hade klarat av att ta hand om den äldre, det hade inte fungerat i hemmet. Men även om de 

försökte trösta sig så beskriver närstående att denna känsla och tanke återkommer, den finns 

där, men den går att leva med. Närstående beskriver att de upplevt att de hade behövt en hel 

stab hemma i 24 timmar om den äldre inte hade flyttat. Men det finns även en lättnad av att 

slippa konflikter som skulle ha uppstått om den äldre bott kvar hemma, relationen blev bättre 

då de som närstående inte behövde vårda utan kunde unna sig guldkanten tillsammans med 

den äldre. Närstående berättar att de som närstående anklagar sig själv för att vara självisk, 

men de beskrev att de kunde hantera situationen genom att de hade möjlighet att besöka den 

äldre ofta eller att ibland inte vara där varje dag.  Närstående beskrev att de kan känna sig som 

en halv människa då den äldre flyttat från hemmet till ett särskilt boende, de beskrev att det 

kändes mycket hemskt och att nätterna är värst för då kom tankarna, det är då saknaden blir 

som störst, och tiden för tankar finns.   

 

Tänk att du känner, det är jag som har skickat bort honom tänk dig att 

ha varit tillsammans i nästan 60 år oj så hemskt, vilka kval. 

 

Närstående upplevde att de ville vara med den äldre i vardagen även då denne flyttat till 

särskilt boende, och då de fick respons och denne lyste upp när närstående kom på besök blev 

de tillfreds och fick bekräftelse på att han/hon hade det bra. Närstående förklarade att det rent 

arbetsmässigt var en avlastning av att den äldre hade flyttat, men i övrigt var det en börda, en 
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”inombordsbörda”.  

 

Närstående beskrev att de var medvetna om att de som närstående inte klarade av att ensam ta 

hand om den äldre utan att själv drabbas av sjukdom. Även om familjemedlemmar till de 

närstående förklarade och styrkte den närstående i att denne inte orkar med det ansvar som 

skötseln av den äldre krävde, så hade närstående själv svårt att acceptera att de inte orkade. 

Närstående beskrev att det inte kändes naturligt att flytta den äldre från sitt eget hem, särskilt 

inte direkt efter att den friska maken/makan avlidit, men samtidigt som känslorna sa ett 

förstod de med förnuftet att flytten var det bästa för den äldre. De hade inte kunnat sluta jobba 

för att ta hand om den äldre och att de inte klarat av att ta hand om den denne eftersom de 

även var tvungna att tänka på sin egen hälsa och övriga familjemedlemmars behov. 

 

Vet du morsan vi måste ju göra nåt, det är ju bättre att vi har en frisk 

och en sjuk än två sjuka. 

 

 

Närstående beskrev att det nya hemmet för den äldre visserligen skulle föreställa dennes nya 

hem, det var fint och trevligt, men det kunde aldrig bli som hemma trots den ombonade 

miljön med personliga tillhörigheter som tavlor och möbler. Men de kände sig inte hemma i 

miljön på särskilda boendet, det kändes ovant och de kände sig som gäster. De beskrev det 

som att det inte kändes så som när de kommit hem till det hem där många av de närstående 

vuxit upp. De närstående beskrev att det inte känns lika positivt att besöka den äldre i den nya 

miljön, men de fann sig i den och besökte den äldre ofta, i vissa fall varje dag. Närstående 

beskrev att de upplevde att de både förlorat den äldre och sitt barndomshem i och med att 

denne inte klarat sig hemma längre. De beskrev att den äldre förändrats så mycket, och att det 

också bidrog till att det inte kändes som att komma hem.  

 

Mamma är inte mamma mer, hon finns där men är bara ett skal av det 

hon en gång var. Hon känner inte igen oss alla gånger och har inte ro 

att vara inne på sitt rum när vi är där, även om vi kokar kaffe för att hon 

ska kunna känna doften, och de ska kännas lite så där, som hemma, men 

det är inte lika som att komma hem mer 

 

det är som en konstig känsla, det är inte som att åka och hälsa på henne 

i hennes hem, även om det ska föreställa det, det är inte det 

 

Närstående beskrev att de alltid känt sig välkomna till boendet men att de velat följa rutinerna 

och i och med detta upplevt sig begränsade till att hälsa på hos den äldre personen, de har 
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upplevt det som att komma till en institution, även om boendet varit hemtrevligt inredd. 

Eftersom det är flera som bor på boendet har de velat ta hänsyn till de rutiner de haft i 

verksamheten, vilket i sin tur bidragit till att besöken blivit färre än vad de hade tänkt sig. 

Men närstående hade också teorier på om det kan ha varit alla känslor som dykt upp vid 

besöken som bidragit till att de dragit sig för att hälsa på så ofta som de hade velat. 

 

Behovet av information och att prata med någon  

Närstående beskrev att de behövt stöd från sjukvården att ta beslutet, att någon utomstående 

sett och förstått att de inte orkar mer och bekräftat detta för dem, vilket de ansåg hade 

underlättat för dem att ta beslutet. 

 

Närstående beskrev att det fanns ett stort behov av stöd under hela sjukdomstiden, från 

diagnosen, till flytten och under tiden den äldre bodde på särskilt boende. Närstående 

upplevde att de hade behövt professionellt stöd, att det skulle ha funnits någon som fångar 

upp närstående redan när diagnosen ställts då de sökte sig till sjukvården. Närstående beskrev 

att de hade behövt någon som kunnat hjälpa dem att förstå sina egna reaktioner och känslor 

som de upplevt i samband att den äldre personen blev sjuk och de var tvungna att hjälpa 

denne att klara sin vardag. Närstående upplevde att de hade behövt stödet från professionella 

då de upplevt reaktioner som ilska, irritation, frustration som ibland riktats mot den äldre och 

ibland mot övriga familjemedlemmar, men även att sätta ord på och förstå känslor som 

ledsamhet och sorg. Närstående beskrev ett stort behov av att få information om hur 

sjukvården fungerar och hur kontakten med kommunen sker och vilka turer man ska gå 

igenom och vart man ska vända sig. De närstående berättade om sitt lidande av att inte kunna 

ha den äldre hemma.  

Man skulle ha behövt hjälp att hantera situationen, Det är en kris att 

förlora sin mamma på kort tid från att ha varit en vital kvinna med egen 

vilja och mycket energi och allting, till att bli bara någon som svamlar i 

den lilla världen. 

 

Närstående beskrev om sina erfarenheter av hur viktigt det var att avlasta och stötta varandra 

som närstående. Genom att prata med varandra inom familjen om de känslor och upplevelser 

de mötte hade de närstående upplevt sig tröstade och kände att de fått stöd i att hantera sin 

situation. De beskrev hur de tillsammans kunnat vara ledsna över förlusten av att den äldre 

blivit sjuk och hur de uppskattat att ha någon att prata med. Närstående berättade om att 
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behovet av att prata med andra som förstod dem fick dem att söka sig till andra 

familjemedlemmar och vänner. Närstående beskrev att stödet från familjemedlemmar och 

vänner betytt otroligt mycket och att det hjälpt dem att hantera situationen i och med den 

äldres sjukdom och flytt.  

 

vi ringer till varandra, hur var mamma idag, så vi är ju två så vi har 

varandra, sen min man är också förstående, han har en mormor som har 

                 varit så där och, ja så man måste prata, för man blir ledsen 

 

Närstående beskrev att tiden då den äldre fick vara på avlastningshem och dagverksamhet 

varit ett stort stöd medan denne bodde hemma. Det fanns en efterfrågan av anhörigstöd och 

föreningar för närstående för att få dela sina upplevelser och för att få höra andras berättelser 

och genom det få varandras stöd. Det fanns även en önskan att det borde ha skrivits mer om 

ämnet i media och att fler program på TV borde ha producerats för att informationen om 

denna process skulle ha nå ut till dem som drabbats. 

 

Närstående beskrev att det kändes väldigt viktigt att få ett bra omhändertagande genom hela 

sjukdomstiden, med ett vänligt bemötande och information. Information om sjukdomen och 

en eventuell flytt till särskilt boende hade de fått, men närstående upplevde att de borde ha fått 

informationen flera gånger då de varit i chock den första tiden och inte kommit ihåg den 

information de fått. Närstående menade även att de inte fått all den information de ansåg sig 

behövt om sjukdomen och hur den kan utveckla sig.  

 

Vi fick ingen information om sjukdomen och allt vad det innebär från 

personalen på sjukhuset eller från boendet. Men det hade vi gärna velat. 

Läkaren hade sagt till mamma men det visste inte hon, det kom ju inte 

hon ihåg. 

 

Närstående beskrev hur de uppskattat omtanken i samband med att den äldre fick sin diagnos, 

de beskrev hur bara en sådan sak som att sjuksköterskor som varit med hållit dem om axlarna, 

sett dem och frågat vad det var som de bävade för fick dem att känna sig tröstade bättre till 

mods. Närstående uppskattade omtanken om dem och deras mående även senare då den äldre 

flyttat till särskilt boende. Som att läkaren informerar om vilken hjälp den äldre kunde få, 

detta upplevde närstående att det lugnade dem även om de inte kunde få svar på allt, som att 

hur man kan veta att den äldre inte plågas? Men närstående beskrev även att de upplevt sig bli 

kränkta då de varit tvungna att kränka den äldre i samband med att diagnosen utretts. De 
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beskriver hur fruktansvärt kränkande det upplevts att kränka den äldre genom att berätta om 

dennes kognitiva, fysiska och social svårigheter för läkaren inför den äldre som i det läget 

ännu förstått vad det hela handlade om men inte haft insikt i sin sjukdom.  

 

Närstående beskrev att de uppskattat friheten i att komma och gå som de ville och att de fick 

vara där hur länge de ville och att inte vara låst till besökstider. De uppskattade även att de 

fick ta med den äldre över dagen eller längre tid om de önskade, då var de alltid hjälpsamma 

att ordna med saker de behövde ha med sig hem. Närstående beskrev det goda bemötande de 

fått av personalen på de olika boendena som något de särskilt ville komma ihåg. De berättade 

att de alltid känt sig välkomna när de kommit, personalen var trevlig, hälsade och satte alltid 

på kaffe även om det enligt deras schema inte var fikadags. De beskrev att de upplevt en stor 

trygghet i att det fanns personal där dygnet runt och fascinerades över deras enorma tålamod. 

Upplevelsen var att personalen var genuin, de såg hur personalen bemötte den äldre och var 

förvissade om att det var ett bemötande personalen hade även när de närstående inte var där. 

Det upplevs även positivt att personalen gav den äldre tid, inte hade bråttom med dem och de 

lät denne följa med i göromålen och aktiviteterna på sitt eget vis med viss guidning.  

 

Personalen är så underbar, vi har en bra relation. De skickade in en 

dagens ros till mig. Ja de är så gulliga med mig så man tror inte det är 

sant. 

 

 

De närstående beskrev att de upplever att personalen lyssnar på dem om de har något de vill 

berätta om den äldre eller om de har specifika önskemål. De har även förtroende för 

personalen att de ringer om något inträffar. Men närstående beskrev att även om de inte 

upplever sig ha någon dess mer relation med personalen så blir de alltid bra bemötta och får 

den information som behövs för att känna sig delaktig i den äldre. Närstående avstår ibland 

från att framföra sina åsikter och idéer om omvårdnaden och bara frågar hur dagen varit för 

den äldre eller hur denne sovit på natten, då de inte vill kritisera personalen eller störa dem i 

arbetet. De menar att de inte alltid är där på boendet och därför inte alltid vet vad och hur det 

bästa sättet att ta hand om den äldre. De närstående litar på personalen och upplever att de gör 

ett fantastiskt jobb då de med stort tålamod tar hand om äldre med demenssjukdom. Många av 

de närstående besöker den äldre ofta, ibland dagligen och har sett och förstått hur det kan vara 

på boendet. Närstående beskriver hur de uppskattar då den äldres integritet bevaras genom 

god omvårdnad, där denne får fortsätta vara ren och hel, upplagt hår och målade naglar, så 



 19 

som denne alltid varit noga med innan sjukdomen drabbade dem.  De närstående upplevde det 

som tungt att veta att den äldre inte blir bättre utan bara sämre, och då upplevdes respekten 

och förståelsen från personalens sida och omvårdnaden om den äldre som en avlastning i allt 

det tunga.   

 

Vi upptäckte att vi inte behöver duscha mamma för mamma är så ren. Vi 

går med henne på toa varje dag och det är aldrig något, det luktar inte, 

jag uppskattar sånt också, verkligen mycket, för det är så nedvärderande 

om man inte får vara det. Jag tycker det känns bra, att hon får behålla 

det hon haft innan, med hygienen 

 

Närstående beskrev att det väckts ganska mycket oro hos dem själv för sin egen framtid, som 

tankar om ärftlighet och vad händer med dem, blir de sjuk eller klarar de sig länge. De 

berättade att de i efterhand hört att det på många särskilda boenden skrivs levnadsberättelser 

men att detta inte alltid gjorts när deras äldre flyttat, detta väcker funderingar på att de själv 

borde skriva en levnadsberättelse som senare om de skulle behöva hjälp skulle kunna vara ett 

stöd för att få omvårdnaden och omsorgen skräddarsydd utifrån deras tidigare liv. Närstående 

beskrev att oron för sig själv och sina barn blev mer påtaglig då den äldre blev så dålig att 

denne var tvungen att flytta. Denna oro och de upplevelser de genomgått då deras nära 

drabbats av sjukdom har fått många att fundera på om att ta bort sig själv ifall de skulle märka 

av sjukdomen hos sig själv. 

 

En sak som vi har pratat om, att många som har varit med och sett sånt 

här de tänker att börjar de märka det så tänker de ta bort sig, jag tror 

att det är hemskt många i vår generation som tänker så. Att då tar man 

bort sig, det är en jäkla sjukdom 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att vara närstående till en äldre person med 

demenssjukdom som flyttar till särskilt boende. Intervjuerna resulterade i tre kategorier: 

Närståendes sorg och lidande i samband med demenssjukdom, förändrad livssituation för 

närstående och behov av information och att tala med någon. 

Resultatet i denna intervjustudie visar att närstående tidigt känt att något var fel och att den 

äldre förändrades i sitt beteende. De har upplevt att tiden innan flytten var mycket påfrestande 

för dem psykiskt och att de i denna fas hade behövt stöd i form av samtal och information av 

professionella för att hantera sin situation. Själva flytten till särskilt boende i sig upplevdes 
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inte så traumatisk, men de kände en enorm sorg över att den äldre blivit drabbad av 

sjukdomen demens. De närstående upplevde att de hade ett dåligt samvete för att den äldre 

varit tvungen att flytta och att de inte fanns hos denne så mycket som de ansåg sig behöva. 

Vården på boendet och personalens bemötande beskrevs av närstående i positiva termer. 

Samtidigt som närstående har fullt upp med att handskas med sina upplevelser av den äldres 

sjukdom och flytt brottas de med oron för att själv drabbas av sjukdomen demens.  

 

Sorg och lidande 

Intervjustudiens resultat visade att flytten till ett särskilt boende inte har varit den 

huvudsakliga sorgen hos de närstående, utan det är sjukdomen i sig som orsakat den största 

sorgen och lidandet. De närstående upplevde sorg över sjukdomen och dess påverkan på den 

äldre men de upplevde även saknad av den äldre som genom sjukdomen demens förändrats 

till att vara ett skal av det de en gång var, den äldre finns men ändå inte, det skapar en känsla 

av förlust vilket bidrar till sorg hos de närstående. Enligt Burke, Eakes och Hainsworth (1999) 

är sorg ett universellt upplevt fenomen som definieras som genomgripande ledsenhet som 

följer förluster. Kronisk sorg är ett permanent och återkommande fenomen och anses vara ett 

normalt svar på ett upplevt pågående negativt olikheter på grund av situationer som innebär 

förlust. Att känna igen kronisk sorg och stötta dem som upplever det är viktiga komponenter i 

de familjer som vårdar sina sjuka. Lindgren, Connely och Gaspar (1999) beskriver att 

närstående får uppleva många förluster som uppstår direkt och indirekt på grund av den 

försämrade hälsan hos den äldre. Döden är en direkt förlust och även den slutgiltiga förlusten 

av den äldre, men sorgen som infinner sig i och med sjukdomen demens är indirekt och måste 

bearbetas först. Tidigare studier visar att sorgen är en reaktion på hur den äldre försvinner in i 

en obotbar sjukdom (Lindgren, Connely & Gaspar, 1999) som innebär en konstant 

hälsoförsämring (Tabloski, 2010). I resultatet av denna intervjustudie visar det sig att 

närstående sörjer den äldre personen som en gång fanns, och att känslan av sorg finns där när 

närstående varit hos den äldre. Sorgen blir mer påtaglig då de besöker den äldre och detta 

upplevs som mycket jobbigt av de närstående. Doka (2010) beskriver att närstående till äldre 

person med demenssjukdom kan sörja långt innan personen dör, de sörjer då de förlorat den 

person de kände och älskade och därmed kan de ha förlorat förhoppningar och förväntningar 

de haft inför framtiden. Men den äldre personens sjukdom kan även bidra till att närstående 

förlorar deras hem, sociala nätverk och andra viktiga källor till stöd och identitet.  De olika 

förlusterna som drabbar närstående till äldre med demens brukar av närstående kallas ”ett 

långsamt farväl” (Ott, Kelber & Balylock, 2010). I resultatet av denna intervjustudie 
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beskriver närstående en dubbel förlust, de har förlorat den äldre i sjukdomen demens och i 

och med att de varit tvungna att flytta har de även förlorat föräldrahemmet.  

 

Eriksson (1994) skriver att livslidande betyder att det liv man tar för givet förändras och tas 

mer eller mindre oväntat ifrån en. Individen står inför ett lidande som involverar hela hennes 

livssituation. Livslidande kan involvera allt från fara mot ens fullständiga existens till att 

förlora möjligheten att fullborda olika sociala uppdrag. Livslidandet är det lidande som är 

kopplat med allt vad det kan innefatta att existera, att vara en individ bland andra individer.  

Enligt Eriksson (1994) kan även ett lidande betyda att man försonas med sin nya tillvaro. 

Enligt Moorse (2001) har det medicinskt varit fokus på lidande som smärta eller andra 

obehagliga symtom, men lidande är mycket mer än det, lidandet kan ha så många olika 

orsaker, många har ett känslomässigt lidande där ingen fysisk smärta finns. Resultatet i denna 

intervjustudie visar på ett lidande hos de närstående när den äldres sjukdom fortlider och 

försämras och de flyttar den äldre till särskilt boende, och där de dras mellan att finnas hos 

den äldre ofta och att vilja hinna med sitt eget livspussel. Det är ett lidande i sig att förlora den 

äldre personen i en sjukdom, de närstående lider med den äldre, då denne var tvungen att 

drabbas av en sådan sjukdom som tar ifrån dem så mycket av autonomin. Samtidigt som 

närstående börjar acceptera situationen och sjukdomen allt mer som tiden gått. Moorse (2001) 

menar att sjuksköterskans centrala uppgift är att lindra lidandet både för den som är sjuk och 

dennes närstående. Sjuksköterskan är ofta den enda som finns där för att stötta den lidande 

och därför behöver sjuksköterskan ta sig tid att lyssna och vara lyhörd för vad den lidande 

uttrycker. Utifrån dessa iakttagelser kan sjuksköterskan lindra lidandet. Ibland kan lidandet 

lindras av att någon lyssnar och försöker förstå deras lidande, att få sätta ord på det som bidrar 

till lidande. Resultatet i denna intervjustudie bekräftar att närstående upplevt lindring av 

lidandet genom att prata med någon inom familjen eller någon annan som genomgått samma 

sak.  

 

Eloniemi-Sulkava, Rahkonen, Uihkonen, Halonen, Hentinen, och Sulkava (2002) beskriver 

att flera studier funnit att närstående som inte mer vårdar en dement äldre i hemmet upplevt 

positiva effekter på livet för den som vårdat, men andra studier har visat att det haft negativa 

effekter på de närstående. Men Eloniemi-Sulkava et al. (2002) har funnit att känslor av lättnad 

hos de närstående i och med att en äldre person flyttade till särskilt boende var förenat med 

icke makar. I denna intervjustudie har det inte gjorts någon skillnad på makar, barn och 

barnbarn men det framkom att det blev en lättnad och avlastning då den äldre flyttade till 
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särskilt boende. Eloniemi-Sulkava et al. (2002) menar att det finns högre risk för ensamhet, 

depressiva känslor och sorg för makan/maken som blir kvar hemma och som upphör med 

omvårdnaden i hemmet. Denna intervjustudie visar på att närstående kunde känna sig som en 

halv människa då den äldre flyttat från hemmet till ett särskilt boende, de beskrev att det 

kändes mycket hemskt och att nätterna var värst för då kom tankarna, det är då saknaden blir 

som störst, och tiden för tankar finns. 

  

Närståendes behov av stöd  

Omfattande forskning har visat att vårda en person med demens kan leda till hög belastning 

för den närstående som påverkar livskvalitén och dennes välbefinnande (Alwin, Öberg & 

Krevers, 2010). Vilket bekräftas av resultatet i denna intervjustudie där de närstående berättar 

om ”dubbelliv” och påfrestningen att hinna med den gamle i sitt ”livspussel”. Enligt SBU 

(2006) som gått igenom studier om avlastning som stöd för närstående, saknas det stöd för 

nyttan av avlastning utanför hemmet för de närstående. De visar på att närståendes oro inte 

minskade, men däremot fick de närstående värdefull fysisk avlastning då omsorgen av en 

äldre person med demens kan var fysiskt tungt. Intervjustudiens resultat visar på ett stort 

behov av stöd både från professionell personal och i form av grupper där närstående till äldre 

med demens träffas och pratar om sina upplevelser och ger stöd åt varandra, ibland kallade 

anhörigstöd eller stödprogram. Enligt Eloniemi-Sulkava et al. (2002) kan stöd i form av 

stödprogram ge de närstående skydd mot ensamhet, depressiva tankar och sorg. För 

närstående som är ensamboende kan professionellt stöd och anhörigstöd innebära att deras 

fritidsaktiviteter ökar genom att de kommer ut och träffar andra, får inspiration till att ta hand 

om sig själv, vilket bidrar till att ensamheten minskar och upplevelsen av lägre hälsa minskar. 

Enligt Laakonen, Raivo, Eloniemi-Sulkava, Saarenheimo, Pietilä, Tilvis, och Pitkälä (2008) är 

en stor del av de närstående nöjda med informationen de får om demens men att de inte är 

nöjda med det stöd de får från vården. De saknar uppföljning från vården och tydliga 

förklaringar på vem som ansvarar för behandlingen och de önskar att de skulle ha fått tala 

med en läkare då första chocken lagt sig. Det visade sig i denna intervjustudie att närstående 

upplevt att de fått för lite information om sjukdomen demens och hur den kunde förväntas 

utvecklas/fortskrida. De önskade att informationen de fick hade getts flera gånger då de hade 

varit i chock och hade glömt vad som sagts första gången. Enligt Alwin, Öberg och Krevers 

(2010) upplevde närstående som vårdade äldre med demenssjukdom att det var mycket viktigt 

att de fick information om sjukdomen demens, och att de fick prata med någon om sin 

situation och sina upplevelser. Att förstå vad som händer och hur sjukdomen kan utvecklas 
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upplevdes som stödjande. Vidare menade de närstående att det var viktigt att det stöd de 

kunde få var tillgängligt för dem. De menade att det största hindret för att inte utnyttja det 

stöd som fanns för närstående, var att inte ha vetskap om att detta stöd fanns. När närstående 

upplevde situationen med den gamle som svår och betungande önskade de att det fanns 

möjlighet till att njuta av aktiviteter utanför omsorgen om den äldre demenssjuka (Alwin, 

Öberg & Krevers, 2010). För att kunna lindra en närståendes belastning och jobbiga situation 

med den äldre kan det vara nödvändigt att ge stöd och erbjuda tjänster av olika slag (Alwin, 

Öberg & Krevers, 2010). 

 

 Neville (2003) beskriver att osäkerhet som en oklarhet där för lite information bidrar till att 

närstående inte känner sig delaktig. Osäkerheten är en stressfaktor som påverkar kroppen både 

psykiskt och fysiskt och påverkar hälsan. De flesta människor upplever stress i samband med 

sjukdom så också närstående till den sjuke, denna stress får närstående att försöka reducera 

osäkerheten eller att lära sig stå ut med osäkerheten, antingen ensam eller tillsammans med 

familj och vänner. Närstående i denna intervjustudie hade funnit sätt att få stöd av varandra 

genom att prata med varandra om det som kändes jobbigt och hur de skulle hantera 

situationen. Neville (2003) beskriver att sjuksköterskor bör utvärdera i sina samtal med 

patienten och närstående vilka behov det finns för information och utbildning på det 

individuella planet och inom familjen för att dämpa osäkerhet. Utvärdera på vilket sätt 

informationen eller utbildningen ska ske så att den blir begriplig och betydelsefull för 

patienten och närstående. Sjuksköterskan måste vara lyhörd för att kunna ta reda på om 

osäkerheten är positiv eller negativ för patienten och närstående och utifrån det planera 

interventionerna. För att utvärdera behovet är det viktigt att sjuksköterskan tar med andra 

yrkeskategorier för att göra informationen eller utbildningen mer tydlig. Författarna av denna 

studie kan utifrån denna intervjustudies resultat se en vinst i att närstående till äldre med 

demenssjukdom med fördel kan involveras i liknande interventioner eftersom demenssjukdom 

innebär att de äldre inte är kapabla att förstå den information som ges och de närstående lider i 

tysthet. Utifrån Neville (2003) beskrivning av osäkerhet och resultatet i denna intervjustudie 

kan osäkerhet skönjas hos de närstående genomgående från det att misstanke om sjukdomen 

demens väcks till diagnos och flytten till särskilt boende. Resultatet visar även på en osäkerhet 

då de hälsar på hos den äldre eftersom de inte känner sig bekväma i situationen och i det nya 

hemmet.  

 

Förändrad livssituation för närstående 
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Krisreaktioner är normala mänskliga reaktioner. För de som drabbas är ofta omgivningens 

stöd det viktigaste. Obearbetade kriser kan innebära stor risk för hälsa och välbefinnande. Att 

få hjälp i sina krissituationer är mycket betydelsefullt (Cullberg, 2003). Resultatet i 

litteraturstudien visar att närstående genomgår en livskris då den äldre personen drabbas av 

sjukdom och till slut flyttar till särskilt boende. Närstående upplevde att de förlorade den äldre 

personen och drabbades därmed av sorg. Enligt Cullberg (2003) är en livskris en livssituation, 

där hennes tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och 

psykiskt bemästra situationen. 

 

För att kunna hjälpa de närstående att genomgå denna kris med upplevelsen av hälsa behöver 

sjuksköterskorna som möter dem ha ett hälsofrämjande synsätt, där den närståendes resurser 

att klara av situationen tas fram. Antonovsky (2001) beskriver ett salutogent synsätt på hälsa 

och sjukdom där upplevelsen av en begriplighet av situationen gör den hanterbar och kan få 

människan att känna meningsfullhet i livet trots sjukdom. Detta kallar han för KASAM, 

känslan av sammanhang. Han menar att ju starkare KASAM som en person har desto bättre är 

denna på att hantera olika motgångar i livet. Utifrån resultatet av denna intervjustudie skulle 

detta kunna uppnås genom att de närstående får begriplig information om sjukdomen och vad 

som kan hända framöver. Att denna information skulle ges kortfattat när diagnos ges och 

sedan följas upp med nya samtal och mer information allt eftersom sjukdomen fortskrider och 

informationen hinner landa hos de närstående. När informationen ges måste den ges på ett sätt 

som stärker de ljusglimtar som finns trots sjukdom vilket skulle bidra till att hoppet om hälsa 

stärks hos de närstående och de kan ta till vara på de ljusa stunder som finns, de gånger den 

äldre personen är glad och inte ger närstående dåligt samvete. Kralik, Visentin och Van Loon 

(2006) beskriver förändringarna i en människas tillvaro som en transition, som inträffar när en 

människas nuvarande verklighet avbryts och orsakar en tvingad eller vald förändring. Denna 

transition resulterar i behovet av att konstruera en ny verklighet. Närstående till en person som 

drabbats av demenssjukdom tvingas förändra sin situation efter den sjuke. I denna 

intervjustudie har närstående beskrivit hur de först var tvungna att acceptera att de inte orkade 

ta hand om den sjuke och sen anpassa sig till att den äldre inte bodde hemma mer och även 

var förändras som person.  

 

Metoddiskussion 

Eftersom syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av att vara närstående till äldre 

person med demenssjukdom i samband med flytt till särskilt boende, valde vi att göra en 
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intervjustudie och analysera data med en kvalitativ latent innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim och Lundman (2003). Metoden passade vårt syfte eftersom vi ville beskriva 

närståendes upplevelser så som de beskrivit dem,  med denna analysmetod kunde vi studera 

det underliggande i det som sades. För att uppnå trovärdighet med studien har forskarna varit 

noggranna vid forskningsprocessens alla faser från datainsamling, analys och 

sammanställning. Enligt Holloway och Wheeler (1996) innefattar begreppet trovärdighet att 

metoden är tydligt beskriven och logisk samt att resultatet är logisk i förhållande till syftet.  

 

Som sjuksköterskor med erfarenhet inom området äldrevård och av att samtala med 

närstående ingav vi trygghet och kunskap vilket bidragit till tillit hos den intervjuade och 

därför har vi kommit dem nära. Detta bidrog till att upplevelserna som berättades blev levande 

och av god kvalitet.  

 

En svaghet eller nackdel i studien är att barnbarn ingick som närstående. Författarna kunde se 

vid insamlande av data samt i analysarbetet att barnbarn inte hade samma känslomässiga band 

till den äldre som barn eller ännu mer make/maka, även om barnbarnen haft mycket god 

kontakt med den äldre. Författarna till studien kunde se att barnbarn tog något mer lätt på hela 

situationen än vad make/makan eller barnen gjorde. En svaghet i studien kan vara att det 

ingått ganska få informanter, sju personer och att de inte haft samma närstående relation till 

den äldre personen. Men som sjuksköterska möter du närstående som har olika relationer till 

den äldre personen. Det hade varit intressant att göra studier där olika relationer skulle 

jämföras med varandra och utifrån det se om sjuksköterskor bör bemöta och informera på 

olika sätt beroende på om det är maka/make, barn eller barnbarn som finns hos den äldre 

personen. Anledningen till att det endast finns en maka som informant vet inte författarna då 

det var enhetscheferna som stod för rekryteringen. En tänkbar anledning kan vara att det blir 

för känslomässigt som maka/make att ställa upp. Att man är äldre och kanske osäker och inte 

tror att man har något att komma med. Den yngre generationen anser sig mer tuff och vågar 

ställa upp i intervjuer. Det finns en möjlighet att resultatet skulle se annorlunda ut om det 

endast var makar som informanter. 

 

Slutsatser 

Resultatet i intervjustudien visar på ett behov av information och stöd hos de närstående till 

äldre som flyttat till särskilt boende. Genom denna intervjustudie har vi funnit att 

sjuksköterskan har en central roll i att stödja och informera de närstående på ett begripligt sätt 
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och att följa upp förståelsen och behovet av mer information och stöd. För att detta ska vara 

genomförbart behöver sjuksköterskan involvera andra yrkeskategorier som kan informera och 

utbilda i olika delar där sjuksköterskans spetskompetens inte räcker. Sjuksköterskan kan 

hjälpa de närstående att bygga upp ett starkare KASAM genom att vara lyhörd för vilka 

informations och utbildningsbehov som de närstående har för att kunna hantera sin situation 

och trots denna situation kunna uppleva hälsa. Resultatet från den här studien visar att 

sjuksköterskans roll i demensvården på särskilda boenden skulle behöva inkludera stöd till 

närstående, stöd i form av samtal, närvaro och för att ge information. 
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