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Abstrakt 

Demens är en sjukdom som huvudsakligen drabbar de äldre och 
som i hög grad också påverkar livet för de närstående. Det är ofta 
de närstående som tar huvudansvaret för omvårdnaden och det är 
viktigt att de får stöd. Stödet kan ges i olika former och kan 
komma både från professionella vårdare och från familj och 
vänner. Syftet med denna studie var att belysa närståendes 
upplevelser av stöd vid vård av en person med demenssjukdom i 
hemmet. En kvalitativ metod i form av intervjuer med sex 
närstående och innehållsanalys användes. Analysen resulterade i 
tre teman; Professionellt stöd gör tillvaron hanterbar, Socialt stöd 
kan överbrygga svårigheter och Acceptera en ny livssituation. 
Resultatet visade att demenssjukdomen gjorde att de närstående 
blev tvungna att acceptera en ny livssituation och en förändrad roll 
där de tillslut inte kunde se den sjuke som en autonom vuxen. De 
blev tvungna att fatta alla beslut som rörde denne och det var 
betungande. Resultatet visade även att det var mycket 
betydelsefullt för de närstående att få stöd från familj och vänner. 
Den professionella personalen kunde ge de närstående stöd genom 
sitt bemötande och genom att ge kunskap vilket gav de närstående 
verktyg att hantera den nya livssituationen. Studien belyser vikten 
av att professionell personal har ett perspektiv som omfattar inte 
bara den sjuke utan även dennes närstående och att stödet till dem 
individanpassas vad gäller exempelvis information och avlösning. 
 
 

Nyckelord: Närstående, demenssjukdom, stöd, kvalitativ metod 
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Socialstyrelsen (2009) uppskattar att cirka 148 000 personer lider av en demenssjukdom i 

Sverige idag. Befolkningsutvecklingen innebär att andelen äldre personer växer, framförallt i 

åldrarna över 80 år. Då demens är en sjukdom som huvudsakligen drabbar de äldre kommer 

därmed även frekvensen av demenssjukdom att öka. En stor del av vården av personer med 

demens ges av närstående i hemmet.  

 
För den som drabbas av en kronisk sjukdom förändras nästan alla aspekter av livet. 

Demenssjukdom leder till fysiska och psykiska förändringar och en rädsla och osäkerhet inför 

framtiden. Sjukdomen påverkar i hög grad också livet för de närstående som anpassar sina liv 

för att kunna ge stöd och omvårdad åt den sjuke. Det är ofta en av de närstående som tar 

huvudansvaret för omvårdnaden och som blir en viktig länk för att bevara kontinuiteten i 

vården (Eriksson & Svedlund, 2005). Det finns olika skäl till att den närstående tar rollen som 

vårdare, om relationen varit kärleksfull kan det kännas naturligt men ibland kan rollen kännas 

påtvingad av egna eller andras krav. Om den närstående vill och kan ta rollen som vårdare 

leder det till att personen med demenssjukdom ofta får ett mycket gott omhändertagande. För 

den demenssjuke personen ger möjligheten att vistas i det egna hemmet i den invanda miljön 

såväl känslomässiga som praktiska fördelar (Almberg & Jansson, 2007).  

 
För den demenssjuke personen är det viktigt att få bevara sin identitet. En människas 

upplevelse av identitet hänger samman med hennes sociala sammanhang. En viktig uppgift 

för vårdpersonal är därför att hjälpa den sjuke att upprätthålla kontakten med sitt sociala 

sammanhang, familj och vänner (Socialstyrelsen, 2009). Att vara hemma i en känd miljö kan 

bidra till en känsla av trygghet och kontroll över livet. I hemmet kan individens sociala roll 

och relationer bevaras i högre grad även om vissa förändringar måste göras. Oftast finns en 

strävan efter att fortsätta leva ett så normalt liv som möjligt som en strategi för att bevara 

värdighet och inte låta sjukdomen ta över. Att vårda hemma kan också upplevas som en börda 

då stöd och hjälp kan kännas avlägset. Känslor av osäkerhet, rädsla och bristande stöd kan 

upplevas av både den sjuke och den närstående (Appelin, Brobäck & Berterö, 2005).  

 

Trots svårigheterna med att vårda en demenssjuk person i hemmet kan tillvaron tillsammans 

ge många positiva upplevelser. Sjukdomen kan till och med leda till en ökad närhet och 

gemenskap. Den närstående har många gånger en stor förståelse för den sjuke och dennes 

behov vilket gör att de upplever att de kan ge en god vård (Kristensson- Ekwall & Rahm- 
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Hallberg, 2007). Andrén och Elmståhl (2005) visade i sin studie på ett antal aspekter av 

vårdandet som gav närstående tillfredställelse; att vårda kunde vara ett sätt att visa sin kärlek 

och de trodde att om situationen var omvänd skulle den sjuke göra samma sak för dem. En 

viktig del i vårdandet var att det gav en känsla av att vara behövd och det gav tillfredställelse 

att se den sjuke nöjd och lycklig. Att vården gavs i hemmet var också ett sätt att bevara den 

sjukes integritet och värdighet.  

 

Tillvaron för den närstående blir ofta mer begränsad och det sociala livet minskar då de inte 

vill, eller kan, lämna den sjuke ensam. De känner en rädsla över att inte finnas till hands och 

de ger upp mycket av sitt eget liv för att kunna ta hand om den sjuke vilket gör att de sociala 

kontakterna minskar och alltmer tid spenderas i hemmet. Spontaniteten minskar då det krävs 

mycket planering för att kunna genomföra aktiviteter och mycket av sådant som tidigare varit 

en del av livet inte längre är möjligt. Det leder till en ökad isolering och den närstående kan 

uppleva en ensamhet i tvåsamheten och en försämrad livskvalitet. Att som närstående 

prioritera egna behov kan leda till känslor av skuld och skam (Eriksson & Svedlund, 2005).  

 

De närstående löper stor risk att drabbas av såväl psykiska som fysiska besvär relaterade till 

att vara en informell vårdare (McConaghy & Caltabiano, 2005). De kan få göra tunga lyft, 

hjälpa till vid måltider och toalettbesök och det är betungande att ständigt behöva finnas 

tillhands, övervaka och hjälpa den sjuke (Socialstyrelsen, 2009). Hos äldre närstående som 

agerar som vårdgivare kan kombinationen av förlust, långvarig stress, ångest och 

omvårdnadens fysiska krav öka risken för hälsoproblem och leda till en förtidig död (Schulz 

& Beach, 1999).   

 

Socialstyrelsen (2009) betonar att stöd till närstående är oerhört viktigt. Stödet ska erbjudas i 

form av utbildning, psykosocialt stöd och avlösning. Vidare ska stödet erbjudas tidigt i 

sjukdomsförloppet, vara över tid, vara flexibelt, situations- och individanpassat samt utformat 

i dialog med de närstående. Behoven för den sjuke och dennes närstående förändas under 

sjukdomsförloppet och det är viktigt att insatserna motsvarar dessa förändrade behov. 

Benzein, Johansson och Saveman (2004) anser att distriktssköterskorna måste ändra sitt 

perspektiv från att vara patientcentrerat till att vara familjecentrerat. De beskriver också hur 

relationen mellan distriktssköterskan och de närstående är grunden för att distriktssköterskan 

ska få förståelse för den närståendes situation. Interventionerna bör alltid skräddarsys så att de 

motsvarar varje individs behov. 
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De närstående behöver kontinuerlig utbildning för att få förståelse för demenssjukdomen och 

dess konsekvenser och för att klara av de svåra beteendeförändringar som ofta drabbar den 

sjuke. Denna utbildning kan de närstående få av professionell personal eller genom att delta i 

olika stödgrupper. För de närstående är det också viktigt att få information om vilka olika 

typer av stöd som finns att tillgå (Edberg, 2007; Öhman & Söderberg, 2004). Brist på 

information och kunskap utgör ett hinder för att de närstående ska kunna vara delaktiga i 

beslut (Benzein, Johansson & Saveman, 2004). I en studie av Chambers, Ryan och Connor 

(2001) beskrev majoriteten av de närstående att de upplevde ett ständigt sökande efter 

information och att de fick ett inkonsekvent och oregelbundet stöd vilket resulterade i känslor 

av oro och frustration.  

 

Stöd i form av avlösning ger den närstående ett avbrott i omsorgsrollen. Avlösningen kan vara 

kortare eller längre vistelser på dagverksamhet eller boende som oftast är i kommunal regi. 

Kommunen kan även erbjuda hemtjänst som ger de närstående avlösning i hemmet. Studier 

visar att stödinsatser i form av avlösning kan göra att behovet av ett särskilt boende för den 

demenssjuke kan skjutas på framtiden, vilket Socialstyrelsen anser är ett sätt att minska 

kostnaderna på sikt (Eloniemi-Sulkava, Notkola, Hentinen, Kivelä, Sivenius, & Sulkava, 

2001, Socialstyrelsen, 2009).  

 

För att avlösningen ska fylla sitt syfte med att ge den närstående en välbehövlig paus i 

vårdandet måste den vara accepterad av både den närstående och den demenssjuke. De 

närstående anser att avlösningen inte får ske till vilket pris som helst. Studier visar att det 

många gånger är en process för den närstående att kunna acceptera och ge sig själv tillåtelse 

att släppa vårdarrollen och därigenom få återhämtning. Att den närstående gått igenom denna 

process och kan tillgodogöra sig tiden med avlösning är viktigare än vilken form av avlösning 

det handlar om (MacKenzie & Holroyd, 1996; Strang, Haughey, Gerdner, & Teel, 1999).   

 

Att bibehålla relationer med familj och vänner beskrivs som mycket viktigt. Genom att 

hantera sjukdomen tillsammans med andra blir bördan lättare att bära. Familj och vänner 

bidrar med stöd och uppskattning till den närstående som har huvudansvaret för vården 

(Eriksson & Svedlund, 2005). En viktig uppgift för vårdpersonal är att inventera hur det 

informella stödet för den närstående ser ut. Studier har visat att den upplevda bördan inte var 

relaterad till beteendeproblem orsakade av demenssjukdom utan till vilket stöd som fanns 

tillgängligt för vårdaren (Keady, 1996). Orth-Gomér och Perski (1999) påpekar att antalet 
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kontakter i det sociala nätverket inte är lika betydelsefullt som kvalitén i relationerna. De 

beskriver hur ensamhet och brist på stöd kan utgöra en påfrestning på kroppen medan det 

sociala stödet kan fungera hälsofrämjande.  

 

Stoltz, Pilhammar Andersson och Willman (2006) har i sin studie belyst vad som ingår i 

begreppet stöd till närstående. Enligt dem finns två essentiella och samverkande dimensioner 

av stöd - en konkret och en abstrakt dimension. Den konkreta dimensionen handlar om att 

skapa förutsättningar för att underlätta närståendes kompetens eller kapacitet att vårda genom 

exempelvis utbildning, avlösning, hjälpmedel och rådgivning. Den abstrakta dimensionen av 

stöd handlar om kvalitéer i relationer. Tillit och förtroende är grundläggande faktorer i 

relationen för att den ska kunna vara stödjande. Dessa faktorer gör att den närstående kan 

uttrycka sina känslor och lätta sitt hjärta vilket ger stöd. Det är viktigt att det finns ett 

ömsesidigt och jämbördigt utbyte mellan de involverade personerna, det vill säga mellan den 

närstående och den person som ska ge stödet. Det kan exempelvis handla om att bli bekräftad 

och sedd som en tillgång i vården av den demenssjuke personen.  

 

Litteratursammanfattning  

Denna litteraturgenomgång visade att det utförts många studier av närståendes upplevelser av 

att ge vård i hemmet. Studierna visar att upplevelsen av att vårda en närstående är komplex 

och sammansatt av många aspekter, en upplevelse som innefattar både glädje och sorg. Hur 

stödet ser ut är direkt avgörande för hur den närståendes erfarenhet av att vårda blir. Stödet 

kan ges i olika former och det kan vara både formellt, från professionella vårdare, och 

informellt, från familj och vänner. Även om det finns många studier som allmänt beskriver 

närståendes upplevelser av att vårda en person med demens finns begränsat med studier som 

belyst hur närstående upplever det stöd de får och vad stöd innebär för dem.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa närståendes upplevelser av stöd vid vård av en person 

med demenssjukdom i hemmet.  

  

Metod 

Då syftet med denna studie var att belysa upplevelser av stöd har kvalitativ ansats använts. 

Kvalitativ forskning strävar efter att skapa fördjupad förståelse för människors levda 
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erfarenheter och upplevelser och intervjuer är ett sätt att få berättelser som beskriver den 

intervjuades livsvärld med avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Deltagare/Procedur 

För att få svar på studiens syfte intervjuades sex närstående. De närstående bestod av fyra 

makar, en dotter och en bror. De var i åldrarna 50-79 år. De demenssjuka befann sig i olika 

stadier av sjukdomen. Kriterierna för deltagarna var att de var närstående till en person med 

diagnostiserad demenssjukdom och att de vårdade eller hade vårdat denna person i hemmet. 

Med närstående avsåg vi den inom familjen, släkten eller vänkretsen som hjälpte och stöttade 

en person som inte klarade vardagen på egen hand. De närståendes ålder och kön påverkade 

inte urvalet. Efter att etikgruppen vid Luleå tekniska universitet godkänt studien kontaktades 

verksamhetschefen på två vårdcentraler i Luleå för ett muntligt godkännande. Därefter 

kontaktades distriktssköterskorna muntligt samt skriftligt via brev där syftet med studien 

förklarades samt på vilket sätt studien planerades (bilaga 1). Förfrågan om deltagande 

lämnades av distriktssköterskorna till närstående som uppfyllde studiens kriterier (bilaga 2). 

Breven till de närstående om förfrågan om deltagande innehöll en svarstalong (bilaga 3) och 

ett svarskuvert som returnerades till författarna vid intresse att delta. Vi kontaktade de 

närstående som anmält sitt intresse för att delta i studien och bestämde tillsammans tid och 

plats för intervjun. Vid intervju tillfället försäkrade vi oss igen om deltagarnas samtycke att 

delta och dessutom gav vi muntlig information om att det fanns möjlighet att när som helst 

avbryta intervjun.  

 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer användes för datainsamling. Inför denna typ av intervju 

förbereds en intervjuguide med ämnen eller öppna frågor som ska behandlas under samtalet. 

Med utgångspunkt från denna intervjuguide uppmuntrades de intervjuade att öppet, fritt och 

med egna ord berätta om det valda ämnet. Dessutom användes förberedda följdfrågor för att 

få ytterligare information. Innan intervjuerna avslutades fick de intervjuade frågan om det 

fanns något som han eller hon önskade fråga om eller tillägga. Intervjuerna inleddes med en 

öppen fråga där den närstående ombads berätta om sina upplevelser av stöd och beskriva 

något tillfälle då de upplevt stöd. Strävan var att olika områden av stöd skulle beröras under 

intervjun som upplevelser av informellt stöd, professionellt stöd och eventuella upplevelser av 

brist på stöd. Andra områden var hur de närstående önskade att stöd skulle se ut och vad de 
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upplevde som stödjande åtgärder. Om något av dessa områden inte togs upp spontant 

uppmanades deltagaren till att berätta om detta. Intervjuguiden var ett hjälpmedel men ofta 

togs frågorna upp spontant under samtalet även om det skedde i en annan ordning än i guiden. 

(jfr Polit & Beck, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna pågick mellan 40 och 90 

minuter.  

 

För att få personlig information är det viktigt att forskaren anstränger sig för att skapa en 

trygg atmosfär och lyssnar aktivt. Forskaren visar att hon lyssnar genom ansiktsuttryck, 

nickningar och så vidare.  En god lyssnare ska inte avbryta, leda, ge råd eller berättar om egna 

erfarenheter under intervjun. Genom att lyssna aktivt kan intervjuaren också ställa relevanta 

följdfrågor (Polit & Beck, 2004). Vid alla intervjutillfällen strävade vi efter att följa dessa 

riktlinjer.  

 

Analys 

För att göra en systematisk analys av intervjutexten kan innehållsanalys tillämpas, då kan det 

manifesta men även det latenta innehållet tolkas. Innehållsanalys är en metod som kan 

användas av forskare med såväl kvantitativ som kvalitativ ansats men kvalitativ ansats är 

vanligare inom omvårdnadsforskning (Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 

2005).  

 

I denna studie spelades intervjuerna in på band för att efteråt skrivas ut ordagrant. Analysen 

inleddes genom att all text lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla för helheten. 

Texten delades därefter in i textenheter utifrån dess innehåll. Dessa kondenserades med syfte 

att korta ned texten men ändå behålla innehållet. De kondenserade textenheterna grupperades 

efter innehåll och dessa sammanfördes sedan till kategorier och varje kategori döptes genom 

att använda ord karaktäristiska för innehållet i kategorin. Denna procedur upprepades i fyra 

steg tills det inte gick att sammanföra fler kategorier. I denna process utgick vi från det 

manifesta innehållet. Slutligen formades teman som innefattade även det latenta innehållet i 

texten (jfr Graneheim & Lundman, 2004).  
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Etiska överväganden 

Vid en intervju kan det vara positivt att få delge sina upplevelser och uppfattningar till någon 

som lyssnar uppmärksamt och empatiskt men det finns också en viss risk. Intervjun kan 

riskera att röra upp starka känslor eller de intervjuade kanske berättar saker som de senare 

ångrar. I denna studie kan det också handla om att det kan vara svårt och känsligt att berätta 

om en annan person, det kan finnas en önskan att inte vilja ”lämna ut” denne. För att hantera 

den risken strävade vi efter att vara lyhörda och känsliga för hur långt vi skulle gå in i olika 

frågor. Intervjuaren har ett ansvar att se till så att intervjun inte förvandlas till en 

terapiliknande situation samt visa respekt för den intervjuades integritet (jfr Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Innan studien påbörjades söktes godkännande från etikgruppen vid Luleå tekniska universitet. 

Därefter inhämtades informerat samtycke från de närstående. Detta innebär att deltagarna fick 

information om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt samt att de hade rätt att när 

som helst dra sig ur studien. Deltagarna försäkrades också om konfidentialitet vilket betyder 

att data som kan identifiera deltagarna inte kommer att redovisas (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Endast de båda författarna hade tillgång till banden och de utskrivna intervjuerna. De 

utskrivna intervjuerna kodades med siffror för att deltagarna inte skulle kunna identifieras. 

Banden och den utskrivna texten kommer att förstöras när uppsatsen är publicerad och 

godkänd.  
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Resultat 

Analysen resulterade i sju kategorier och tre teman. De tre temana var: Professionellt stöd gör 

tillvaron hanterbar, Socialt stöd kan överbrygga svårigheter och Acceptera en ny livssituation. 

 

Tabell 1: Översikt över kategorier (n=7) och teman (n=3). 
 
Kategorier Teman 

 

Engagerad personal ger trygghet 

 

Professionellt stöd gör tillvaron 

hanterbar 

 

Avlastning gör oss gott 

 

 

Brist på stöd tar kraft 

 

  

Att känna stöd från anhöriga och vänner ger 

styrka 

Socialt stöd kan överbrygga svårigheter 

 

Att bli isolerad och känna sig ensam 

 

  

Att acceptera sjukdomen och leva i nuet Acceptera en ny livssituation  

 

Att få en förändrad roll 

 

  

 

Professionellt stöd gör tillvaron hanterbar 

Detta tema bildades av tre kategorier: Engagerad personal ger trygghet, Avlastning gör oss  

gott samt Brist på stöd tar kraft. Professionellt stöd tycktes ge de närstående verktyg att 

hantera den nya livssituationen. Det kunde handla om att de professionella hade kunskap om 

sjukdomen och om de svårigheter som närstående mötte, vilket gjorde att de upplevde att de 

fick förståelse för den situation de befann sig i. För de närstående kunde viktiga komponenter 

av de professionellas stöd vara att bli tagen på allvar och känna sig delaktig i planeringen av 

vården. Att de professionella visade engagemang, avsatte tid och visade intresse för den 

närståendes situation ingav trygghet. Det verkade som att ett gott bemötandet i sig gav de 
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närstående stöd. Avlastning var en del av det professionella stödet och gav andrum i 

vårdandet och ny energi, vilket gynnade både den närstående och den sjuke. För de närstående 

tycktes det samtidigt viktigt att ta hänsyn till den sjukes vilja och de ville att denne skulle 

acceptera avlastningen. Eftersom den sjuke ofta saknade insikt och förmåga att söka hjälp så 

måste den närstående agera för dennes räkning. Att inte få tillräckligt med professionellt stöd 

och strida för att få hjälp tog mycket kraft från de närstående. Trots svårigheter med att bli 

sedd och hörd kunde den närstående inte ge upp och bristen på stöd blev då frustrerande.  

 
Engagerad personal ger trygghet 
 
Närstående uppskattade att veta vart de kunde vända sig om frågor och problem uppstod. De 

berättade att stödet från sjukvården bland annat var hjälp med konkreta saker som behandling, 

tekniska minneshjälpmedel och andra hjälpmedel som underlättade vardagen. Flertalet av de 

sjuka hade fått komma till sjukhuset för undersökningar och där fått en diagnos, vilket gav de 

närstående en förklaring och bekräftelse på vad som orsakade problemen. Trots långa 

väntetider hade de fått snabb hjälp när de påtalat att ärftlighet fanns. De ansåg att det var 

viktigt att hjälpen sattes in i ett tidigt skede. Närstående fick också stöd genom att bli väl 

bemötta, genom att personalen var professionell och ingav förtroende vilket gjorde att 

situationen kändes lättare. De kände sig tagna på allvar och uppskattade att få prata av sig och 

att få gehör för sina åsikter. En närstående berättade hur hon särskilt uppskattade att få raka 

besked från personalen. De beskrev också hur mycket det betydde att personalen var 

engagerad och avsatte tid för dem.  

 

På sjukhuset är de helt otroliga, de är professionella, allihop, mycket 
professionella. Både mot anhöriga och mot xx.  Man får uppbackning 
om man ringer dit och har frågor mellan besöken, man känner aldrig 
att man ringer och stör. De tar en på allvar, så jag tycker de har varit 
väldigt bra.   
 
 

Ibland var demensdiagnosen inte oväntad, i ett fall fanns en ärftlighet vilket gjorde att 

misstanken redan fanns. De berättade hur kunskap om sjukdomen gjorde dem lugnare och att 

det kändes bra att veta att personlighetsförändringar var en del av sjukdomen. De hade fått 

information i samband med olika besök till sjukvården men även själva sökt efter information 

på internet. Några av dem ansåg att de kände till sjukdomsförloppet genom att de hade arbetat 

inom sjukvården eller genom att de sett andra anhöriga som drabbats.  
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Avlastning gör oss gott 
 
De närstående beskrev hur de fick hjälp och avlastning i form av hemtjänst, korttidsboende 

eller äldreboende. Det gav frihet och möjlighet att komma iväg på egna aktiviteter. De 

använde också tiden till att uträtta olika praktiska göromål och det kändes bra att de och den 

sjuke fick hjälp. På det sättet kunde den närståendes krafter sparas och de kunde använda 

tiden med den sjuke till att umgås utan krav vilket gagnade dem båda. De ville så långt det var 

möjligt inte utnyttja andra anhöriga och vänner. En av de närstående beskrev en ömsesidig 

förståelse mellan henne och personalen på korttidsboendet. Deras kommunikation var rak och 

kamratlig och det kändes bra att ägna tid åt sig själv när maken var där eftersom hon fått 

förtroende för personalen. För de närstående där det var aktuellt med avlastning var det viktigt 

att veta att det alltid fanns personal kring den sjuke, att de fick den omvårdnad och den 

stimulans som de var i behov av. Avlastningen innebar också att de närstående inte hade lika 

stora skuldkänslor när de visste att den sjuke blev väl omhändertagen.  

 

Den tiden hon var på korttidsboendet så tyckte vi att hon mådde väldigt 
bra, hon var väldigt social… Vi märkte att hon ökade i vikt när hon var 
där. Hon blev som stark hela hon och det höll i sig en tid efteråt att hon 
var ganska bra.  
 

 
Brist på stöd tar kraft 
 
Flera berättade om situationer där de upplevde att de inte fick stöd av vårdpersonalen och hur 

detta tog kraft av dem. En situation var att närstående saknade lättläslig information om 

sjukdomen. De blev hänvisade till internet men informationen där kunde vara svår att förstå. 

De tyckte att det var bra att få kunskap om sjukdomen och ville veta mer om dess förlopp. 

Detta skulle ge en ökad förståelse för den sjukes situation. De upplevde att de måste efterfråga 

informationen och flertalet av de närstående ansåg att den information de fått var otillräcklig.  

 

De närstående berättade att det var de som måste ta ansvaret för kontakten med olika 

myndigheter. Flera av dem upplevde det som påfrestande och besvärligt att söka hjälp för en 

annan persons räkning. Samtidigt tyckte de att många regler var för stelbenta och generella 

vilket ökade belastningen för dem som redan hade en utsatt situation. Några beskrev att det 

var en lång process att få hjälp och gehör och att detta påverkade möjligheten att ha den 

framförhållning som krävdes när sjukdomen fortskred. Att kontakta olika instanser upprepade 

gånger för att få den hjälp de blivit lovade tog mycket kraft. De upplevde att många 
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myndighetspersoner saknade insikt i sjukdomen och därför ställde orimliga krav på den sjuke 

och den närstående. Det blev den närstående som fick strida för den sjukes rättigheter.  

 

Jag tänker inte ringa och tjata på dem igen, för tredje gången. Det är 
det värsta jag vet, när inte folk sköter det de ska göra. Det är bara 
munväder. Det är en strid på kniven för allting.  
 
 

Närstående upplevde att en orsak till att det var svårt att få gehör från vårdpersonalen var att 

personalen var mån om att skydda den sjukes integritet. De blev tvungna att ställa krav och 

vara ihärdiga för att nå fram till vårdpersonalen så att deras kännedom i problemen skulle 

komma fram. Det kunde till exempel handla om att få delta vid läkarbesök men berättade 

också hur svårt det kunde vara att prata om den sjuke när denne var med. De betonade hur 

viktigt det var att få hjälp och bli trodd eftersom de inte skulle söka hjälp om inte behovet 

fanns. Det kunde ta lång tid att få remisser och vänta på undersökningar för att få rätt diagnos 

och hjälp. Det var frustrerande att personalen inte alltid lyssnade till dem och att de inte såg 

vidden av problemen som sjukdomen medförde. 

 

Jag ringde distriktssköterskan och försökte prata om hur det var. Men 
hon sa bara att ”ja, men det är sådant som hör till demensen”. 
 
 

I vissa av fallen ansåg de närstående att det dröjt för länge innan hjälp sattes in och att den 

hjälp de fått, inte alltid var tillräcklig. De beskrev till exempel hur hemtjänstens besök endast 

varade korta stunder och hur de kände oro för sin anhörige under det övriga dygnet. En av de 

närstående berättade att det var så svårt att se den sjuke vantrivas på korttidsboendet att hon 

inte kunde förmå sig att tvinga honom. Vissa av de demenssjuka hade blivit erbjudna 

aktiviteter men då de inte ville åka så behövde de inte. För att de närstående skulle få glädje 

av den insatta hjälpen ville de att även den sjuke ska acceptera den. 

 

Socialt stöd kan överbrygga svårigheter 

Detta tema framkom ur kategorierna: Att känna stöd från anhöriga och vänner ger styrka och 

Att bli isolerad och känna sig ensam. Studien visade att det sociala stödet var oerhört 

betydelsefullt för de närstående som vårdade den sjuke och det tycks vara detta stöd som gav 

dem den huvudsakliga kraften att fortsätta och uthärda situationen de befann sig i. När 

sjukdomen fortskred och resulterade i isolering, förlust av vänner och svårigheter att delta i 

aktiviteter var det ofta bara de närmaste anhöriga och vännerna som fanns kvar som stöd.   



 14

 

Att känna stöd från anhöriga och vänner ger styrka 

 
I alla intervjuer framkom att de närstående fick sitt största stöd från andra inom familjen. Det 

kunde vara barnen, syskonen eller den respektive. En av de närstående berättade att hon fick 

sitt stöd från den sjuke maken. De närstående upplevde att för att de skulle få professionellt 

stöd måste de boka en tid och ha ett ärende men att de anhöriga alltid var tillgängliga och 

ställde upp. Anhöriga bistod med allt från praktisk hjälp till att vara den som den närstående 

kunde vända sig till för att lätta sitt hjärta. När de beslutade sig för att berätta öppet om 

sjukdomen upptäckte de att många redan anat. De kände stor lättnad när de kunde prata om 

sjukdomen. Andra anhöriga kunde också ge avlastning genom att de delade på ansvaret för 

den sjuke. Ibland hade andra anhöriga mer distans och kunde stötta den närstående att söka 

hjälp. 

 
Det bästa stödet var ju att vi är tre syskon, vi kunde prata och skratta 
och gråta och hjälpas åt. 
 
 

Samtidigt beskrev några närstående att andra människor inte alltid hade förståelse för deras 

situation och att den omvårdnad de gav ibland blev ifrågasatt. De kände även oro över att 

andra skulle tro att den sjuke inte blev väl omhändertagen. Den närstående som stod den sjuke 

närmast var den som märkte hur sjukdomen fortskred och det var svårt för dem när andra inte 

hade samma insikt i problemen. 

  
Att bli isolerad och känna sig ensam 
 
Sjukdomen påverkade möjligheterna till sociala kontakter för de närstående. De berättade hur 

många slutade att besöka dem.  

 

Det har alltid varit mycket folk här, men plötsligt tog det slut. Sedan xx 
blev sjuk har vi varit hemskt ensamma. Det kändes som att nu kommer 
ingen hit… och det gjorde det inte. 

 

Både att få besök och att åka iväg kunde utgöra ett stressmoment för såväl den sjuke som den 

närstående. De beskrev att det var svårt att lämna den sjuke ensam annat än korta stunder 

vilket gav en allt större upplevelse av att vara isolerad. Vidare talade de om hur andra 

människor var osäkra på hur de skulle bemöta den sjuke och hur de som närstående kunde 

försöka göra denne delaktig genom att involvera dem i samtal och beslut.  
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En del blir ju lite rädda märker jag. De vet inte hur de ska behandla xx.  
Men då säger jag att det är ju samma, inte är han ju annorlunda nu. 
Om han sedan sitter och berättar om samma historia två gånger under 
samma kväll, det får vi ju stå ut med.  
 
 

Ibland gjorde personlighetsförändringar att det blev svårt att umgås med andra då den sjuke 

kunde bli aggressiv, misstänksam och hotfull. Personlighetsförändringar gjorde också att ett 

par av de närstående upplevde en ensamhet i tvåsamheten. De beskrev att det inte längre var 

samma person som de gifte sig med och att glimten och empatin försvunnit. Trots ensamheten 

kände en närstående att hon inte ville prata med barnen om sin situation då hon inte ville 

tynga dem med sina problem.  

 

Acceptera en ny livssituation 

Temat har bildats av två kategorier: Att försöka acceptera sjukdomen och leva i nuet och Att 

få en förändrad roll. För de närstående innebar sjukdomen en ny situation och roll att hantera. 

De verkade ha olika strategier för att handskas med detta och de beskrev hur de strävade efter 

att finna en balans i tillvaron. Den nya rollen innebar många svåra beslut som berörde den 

sjuke och det var tungt att vara den som måste fatta dessa.  

 

Att acceptera sjukdomen och leva i nuet 

 
De närstående beskrev att de inte ville oroa sig för framtiden utan försöka leva i nuet. De ville 

leva för dagen och inte oroa sig utan ha det så bra som möjligt. 

 

Men jag har ju bestämt mig nu för att den här bromsmedicinen 
fungerar, han kommer inte att bli sämre förrän jag hinner i kapp 
honom. Jag måste ju tänka så, jag kan ju inte gå och oroa mig för det 
som finns framför, utan det är ju nu vi ska ha roligt.  

 

De blundade inte för sjukdomen utan beskrev det som en process att acceptera situationen 

som de hamnat i. De närstående berättade hur de försökte finna andningshål för att orka ta 

hand om den sjuke. För att klara av vardagen tog de en sak i sänder och planerade in sådant 

som gjorde att de kunde koppla bort tankarna en stund. Det kunde vara att gå på konsert, 

teater eller åka till stugan. Att planera in saker, till exempel när den sjuke var på avlastning, 

gjorde det lättare att hantera tillvaron. Även husdjur kunde vara en källa till glädje och inge 
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lugn. Några närstående beskrev hur de ville skjuta tankarna på sjukdomen ifrån sig och 

fortsätta leva som de alltid gjort. De önskade kunna umgås med vänner på samma villkor som 

tidigare, trots sjukdomen. De ville klara sig utan hjälp från andra och inte känna att de 

utnyttjade sina vänner och anhöriga. Några berättade att de inte hade behov av att prata om 

sjukdomen och att de inte ville ha andras medlidande. 

 

Att få en förändrad roll 

 
De närstående beskrev hur sjukdomen gjorde att allt ansvar föll på dem. Det var de som fick 

sköta om allt från praktiska bestyr i hemmet till att ta ansvar för ekonomin. Den anhörige 

vände på dygnet, blev snabbt blir uttröttad, och fysiska och psykiska funktioner försämrades. 

De kunde få hallucinationer och blev svåra att kommunicera med. Närstående berättade att 

den sjuke anhörige till en början ofta försökte dölja att de inte längre kunde utföra de sysslor 

som de tidigare hade ansvarat för och att de drog sig undan mer och mer, det var lätt att då 

reagera med ilska även om de ganska snart förstod att något var fel. De kände oro och hade 

funderingar över hur det framtida boendet skulle se ut.  

 

Hela ansvaret faller ju på mig. Han tror inte att han har något 
problem. Och det är ju bra på sitt sätt. Men då förstår man ju inte olika 
saker naturligtvis. 

 

De närstående beskrev hur de såg den sjuke genomgå olika undersökningar och tester och hur 

den tidigare så friske anhörige nu hamnade i sjukvården som patient. Några av de närstående 

berättade hur den anhörige inte själv förstod innebörden av olika undersökningar och att de 

inte ansåg sig som sjuka. Vissa hade sökt hjälp tidigt i sjukdomsförloppet medan andra hade 

väntat tills symptomen inte längre hade gått att bortse från. 

 

Närstående berättade hur deras tankar ofta handlade om framtiden även om de ibland försökte 

skjuta upp dessa tankar. Det fanns samtidigt en insikt om att det skulle komma en dag när de 

måste fatta beslut om till exempel annat boende och avlastning. De funderade mycket över 

vilka alternativ som fanns och vad som var rätt för just dem. Även om de var ensamma i 

många beslut ville de att den sjuke skulle acceptera de beslut de tog. Att vara ensam med stora 

och små beslut gjorde att flera av de närstående berättade att de ibland ifrågasatte sina beslut 

och funderade över om de gjort rätt. 
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Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att belysa närståendes upplevelser av stöd vid vård av en person 

med demenssjukdom i hemmet. Resultatet visade att den professionella personalens stöd 

kunde underlätta de närståendes tillvaro. En viktig del av deras stöd var att ge ett gott 

bemötande. Andra delar av det professionella stödet var information och avlösning. 

Demenssjukdomen påverkade i hög grad livet för de närstående och de hade olika strategier 

för att hantera situationen. För de närstående var stödet från det sociala nätverket oerhört 

betydelsefullt. Dessa områden kommer att avhandlas i denna diskussion.  

 

I temat professionellt stöd gör tillvaron hanterbar beskrivs bland annat hur hälso- och 

sjukvårdspersonal genom ett professionellt bemötande kan underlätta de närståendes situation. 

Målet för hälso- och sjukvårdspersonalen bör vara att skapa bekräftande möten med dem som 

söker deras hjälp. Personalen kan genom uttalanden, handlingar, kroppsspråk och 

förhållningssätt påverka upplevelsen av bekräftelse. Att lyssna engagerat och uppmuntra den 

hjälpsökande att uttrycka sina känslor och upplevelser ger denne en känsla av trygghet och 

säkerhet. Genom att skapa och upprätthålla ett tillåtande klimat och öppen dialog visas 

respekt och den hjälpsökande känner sig tagen på allvar och det ger mod att våga prata om 

även svåra frågor (Bliss, 2006; Gustafsson, 2009).  

 

Resultatet i denna studie beskriver hur mycket det betyder för närstående att hälso- och 

sjukvårdspersonalen är engagerade och avsätter tid för dem. Att avsätta tid till mötet är 

grundläggande för att kunna skapa en relation. När relationen etablerats kan hälso- och 

sjukvårdspersonalen få den närståendes förtroende och därigenom kan dennes behov 

uppmärksammas (Stoltz, Lindholm, Udén, & Willman, 2006). De närstående vill bli 

behandlade med respekt och sedda som jämlikar av personalen, de vill att deras kunskaper 

erkänns och tas tillvara. De närstående har en unik förståelse om den sjuke och dennes behov 

vilket kan bidra till en bättre och mer personligt utformad vård (Ward-Griffin, & McKeever, 

2000).   

 

De närstående i denna studie beskriver att det kan vara svårt att få gehör när de söker hjälp. 

För att nå fram är de tvungna att vara ihärdiga och ställa krav. En annan studie (Livingston, 

Leavey, Manela, Livingston, Rait, Sampson, Bavishi, Shahriyarmolki, & Cooper, 2010) visar 

liknande resultat, det vill säga hur närstående hade olika strategier för att få tillgång till hjälp. 
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De bokade till exempel in läkarbesök åt den sjuke och följde dem på dessa besök, de beskrev 

symptom och bad om remiss till specialistvård. De fick också den sjukes tillåtelse att ta emot 

sekretess belagd information för att kontakten med sjukvården skulle underlättas.  

 

Denna studie visar att de närstående upplever att de inte fått tillräcklig information. Trots att 

närstående har en stor roll i vården av personer med demens i hemmet saknar många av dem 

formell utbildning att vårda.  De närstående har ett stort behov av information om demens, 

dess orsaker, behandlingsalternativ och om olika former av avlösning. Information om hur de 

ska hantera krissituationer, känslomässiga frågor likväl som om att känna till vilka resurser 

som finns tillgängliga är nödvändiga för att vården i hemmet ska bli så bra som möjligt. Det 

är viktigt att de professionella som ska ge informationen känner till mottagarens behov så att 

informationen anpassas till denne (Lai & Chung, 2007). En annan studie (Wald, Fahy, 

Walker, & Livingston, 2003) visar att närstående önskar en kombination av muntlig och 

skriftlig information från hälso- och sjukvårdspersonal. Studien visar också att närstående har 

behov av information under hela sjukdomsförloppet, men att informationens fokus bör vara 

relaterad till den aktuella situationen. Livingston et al. (2010) påpekar att information är 

nyckeln till att kunna fatta välgrundade beslut. Trots vikten av information kan den beroende 

på kvalitet, kvantitet och timing också få motsatt effekt och därmed inte fylla sitt syfte.  

 

Denna studie visar att det är viktigt för de närstående att stöd i form av avlösning vilket kan 

vara till gagn för både dem och den sjuke. För de närstående är det dock viktigt att även den 

sjuke accepterar avlösningen då det känns svårt att tvinga denne. Longshaw och Perks (2000) 

beskriver i sin studie hur närstående till personer med demens vill att avlösning ska utformas. 

De önskar att avlösningen ska vara mer flexibel och anpassas individuellt till både den 

närstående och den sjuke. Avlösningen kan ske i hemmet så att den närstående kan utöva 

aktiviteter eller intressen på annat håll alternativt kan den sjuke tas med från hemmet för att 

kunna ägna sig åt aktiviteter som passar dennes behov. För de närstående är det betydelsefullt 

att avlösningen inte bara ger dem en paus i vårdandet utan även ser till den sjukes behov och 

är en stimulerande och angenäm erfarenhet för denne.  De anser även att personalen bör ha 

god kunskap om demens och respektera den sjukes värdighet. För dem och den sjuke vore det 

bästa tänkbara att vården gavs av en person som den sjuke lär känna för att få kontinuitet.  

 

Denna studie visar att familj och vänner var de som gav den närstående det största stödet och 

det var detta stöd som gjorde att de fick kraft att fortsätta vårda. Enligt Pender, Murdaugh och 
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Parsons (2006) består det sociala nätverket av personer som individen känner och samspelar 

med. Detta samspel kan ske med olika frekvens och innefatta ett stort antal personer. Socialt 

stöd avser det sociala sampel inom nätverket som upplevs tillgängligt och stödjande, detta 

består ofta av betydligt färre antal individer. Det sociala stödet kan definieras som de 

relationer som ger individen vänskap, stöd och känslomässig närhet. Socialt stöd innefattar 

uppskattning, bekräftelse, omtanke och empati, men det kan också bestå av praktisk handfast 

stöd och hjälp, information och råd. Det sociala stödet har stor inverkan på individens 

psykiska och fysiska välbefinnande. Det minskar effekterna av stress och fungerar som en 

buffert. På grund av det sociala stödets stora hälsofrämjande effekter är det av vikt för hälso- 

och sjukvårdspersonal att identifiera individer som har ett litet socialt nätverk och saknar stöd. 

Många närstående som vårdar personer med demens beskriver också hur de blir alltmer 

isolerade och ensamma. För hälso- och sjukvårdspersonal är det viktigt att uppmärksamma 

dessa riskgrupper och försöka hjälpa dessa närstående genom att till exempel ge information 

om olika alternativ som finns i form av avlösning och stödgrupper. Personalen bör också 

informera om det sociala stödets hälsofrämjande betydelse för den närstående för att motivera 

och stötta denne att acceptera avlösningen. Genom att den närstående får andrum i vårdandet 

hjälper det även den sjuke (Pender, Murdaugh & Parsons, 2006; Ekwall, Sivberg & Hallberg, 

2005).  

 

Denna studie visar att de närstående upplever stress och påfrestning i en förändrad tillvaro. 

Almberg, Grafström och Winblads (1997) studie visar att närstående använder en rad olika 

copingstrategier för att hantera situationen. Coping är ett begrepp som saknar svensk 

översättning men som kan sägas betyda ”strategier att bemöta stressfyllda situationer”. 

(Tamm, 1991). De copingstrategier informella vårdare använder kan delas in i två typer; 

problemfokuserade strategier och känslofokuserade strategier. Olika individer kan använda 

sig av båda typerna, ibland samtidigt och i varierande grad. De problemfokuserade 

strategierna inriktar sig på att ändra eller hantera situationen på ett aktivt och konstruktivt sätt. 

Det kan handla om att konfrontera problemet och försöka lösa det, söka information och söka 

socialt stöd. De känslofokuserade strategierna inriktar sig på att hantera de känslor som 

uppkommer på grund av påfrestningen och hitta och behålla en emotionell balans. Dessa 

strategier är önsketänkande, likgiltighet, sorg, oro, självkritik och acceptans. De närstående 

som tillämpar känslofokuserade strategier riskerar i högre grad att drabbas av depression och 

utbrändhet. Att däremot kunna acceptera situationen när den inte kan förändras eller påverkas 

är en effektiv strategi. Acceptans tillsammans med problemfokuserade strategier har visat sig 
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vara den mest framgångsrika formen av coping för de närstående (Almberg, Grafström, & 

Winblad, 1997). Hälso- och sjukvårdspersonal bör vara uppmärksam på negativa 

copingstrategier hos de hjälpsökande, se till att de inte fastnar i hjälplöshet och svårmod vilket 

är nedbrytande och har skadliga effekter på hälsan. Genom att uppmärksamma denne på vilka 

resurser och förmågor han eller hon har, stärks ”handlingskunskapen” – det vill säga 

förmågan att använda egna resurser och potential i den aktuella situationen. Olika sätt att 

hjälpa kan vara att ge adekvat information, svara på frågor, vara lyhörd för känslor och stötta i 

den process som sjukdomen innebär (Gustafsson, 2009; Tamm, 1991).  

 

Att vara närstående till en person som drabbas av demenssjukdom kan innebära en kris där 

livet aldrig blir detsamma. Hur de närstående hanterade situationen var individuellt. 

Antonovsky (2001) menar att det är känslan av sammanhang som avgör hur motståndskraftig 

en person är mot olika påfrestningar. I känslan av sammanhang ingår enligt Antonovsky 

(2001) komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppet begriplighet 

syftar på i vilken utsträckning individen upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt 

gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig. 

Hanterbarhet definieras som i vilken grad individen upplever att det står resurser till ens 

förfogande, med hjälp av vilka denne kan möta de krav som ställs. Komponenten 

meningsfullhet handlar om i vilken utsträckning individen känner att livet har en 

känslomässig innebörd och att de krav han eller hon ställs inför är utmaningar, värda 

investering och engagemang.  

 

Resultatet i denna studie visar att de närstående fick en förändrad roll och att de blev tvungna 

att fatta många beslut, både i vardagen och om framtiden och detta var betungande för dem. 

Det var svårt att sluta se den sjuke som en autonom vuxen och istället fatta beslut åt denne. 

Besluten försvårades av att den sjuke saknade insikt och ofta förnekade problemen. Liknande 

resultat visar studien av Livingston et al. (2010). Trots att de närstående hade rätten att fatta 

beslut för den sjuke ville de nästan alltid få dennes godkännande och det var viktigt för dem 

att bibehålla den sjukes värdighet. Den studien visade också att de närståendes beslutsfattande 

underlättades av faktorer som god information och stöd. Hälso- och sjukvårdspersonalen 

kunde med hjälp av sin auktoritet hjälpa till få den sjukes godkännande och beslutet 

accepterades lättare om förändringarna introducerades successivt. 
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Metoddiskussion 
 
I denna studie har kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer och innehållsanalys 

tillämpats. Kvalitativ intervju har till mål att få beskrivningar av den intervjuades livsvärld för 

att tolka den mening som berättelsen ger till olika fenomen. Forskningsintervjun är ett samtal 

som har ett specifikt syfte och en specifik struktur. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

intervjuandet som ett hantverk där intervjuaren är redskapet. Resultatet av en intervju beror på 

intervjuarens kunskap, känslighet och empati. Vi har begränsad erfarenhet av att genomföra 

forskningsintervjuer vilket med säkerhet påverkat kvalitén i intervjuerna. För att hantera det 

problemet använde vi oss av en intervjuguide som stöd.  Denna form av intervju gav oss en 

möjlighet att ställa relevanta frågor och vara säkra på att viktiga områden kom med samtidigt 

som de intervjuade hade en stor frihet att öppet berätta. Vi utförde alla intervjuer tillsammans 

och på det sättet försäkrade vi oss om att alla frågeområden blev belysta och att vi kunde 

kompensera för bristande erfarenhet. Risken med två intervjuare kan vara att den intervjuade 

känner sig i underläge. Inför intervjuerna försäkrade vi oss om att de närstående var medvetna 

om att vi båda skulle närvara och att deras deltagande var frivilligt. Under intervjuerna 

upplevde vi att atmosfären var avspänd och att de intervjuade var öppna och talade fritt om 

sina erfarenheter.  

 

Vid urvalet av deltagare begränsade vi antalet till sex deltagare och det fanns en risk att detta 

skulle ge ett för begränsat material. Vid analysen visade det sig att de sex intervjuerna gav 

informationsmättnad, det vill säga att deltagarna berättade om liknande erfarenheter samt att 

vi fick svar på studiens syfte. Detta gjorde att vår bedömning blev att materialet var 

tillräckligt rikt på variationer. De närstående hade alla erfarenhet av att vårda en person med 

demenssjukdom i hemmet men representerade en variation i flera andra avseenden. De 

intervjuade närstående bestod av fem kvinnor och en man, de hade varierande ålder och olika 

relation till de demenssjuka personerna, det var fyra makar, en dotter och en bror. Variationen 

har bidragit till att ge en bred bild av upplevelsen av stöd.  

 

Trovärdigheten i resultatet styrks av att vi varit noggranna i hela processen i genomförandet 

av studien. Intervjuerna spelades in på band och skrevs fortlöpande ut ordagrant. Den 

utskrivna intervjutexten analyserades med innehållsanalys. Detta innebar att all text lästes 

igenom av oss båda för att få en känsla av helheten. Därefter bearbetades texten till kategorier 

som utgick ifrån likheter och skillnader i innehållet. Dessa kategorier sammanfördes sedan till 
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teman. Teman är det slutliga resultatet av analysen och svaret på den forskningsfråga som är 

ställd. Analysprocessen var inte linjär utan gick fram och tillbaka mellan helheten och delar 

av texten. Vi strävade hela tiden efter att behålla ett fokus på studiens syfte (jfr Graneheim, & 

Lundman, 2004). Kvaliteten i datainsamling och analys har säkerställts genom att vi varit två 

som genomfört arbetet och därför kunnat kontrollera varandra. Dessutom har arbetet 

diskuterats med andra studenter vid seminarium samt under regelbunden handledning av 

handledare. 

 

Slutsats 
 
Denna studie visar att de närstående upplever stöd från professionell personal när de blir väl 

bemötta och känner sig hörda. Det visar på vikten av att vården av den sjuke utformas i 

samråd med de närstående och på ett sätt som tar tillvara närståendes kunskaper. Behovet av 

stöd är stort och distriktssköterskans omsorg kan inte bara centreras på den sjuke utan måste 

även innefatta närstående. Det är samtidigt viktigt att de närstående inte ses som en homogen 

grupp, utan hänsyn måste tas till individuella erfarenheter och behov. Distriktssköterskan har 

ett stort ansvar då hon ofta är den som möter den sjuke och dennes närstående i ett tidigt 

skede och sedan följer dem under sjukdomsförloppet. Det är angeläget att etablera en god 

relation och öppen kommunikation till de närstående så att de kan uttrycka sina behov. Som 

professionell personal kan distriktssköterskan sedan vara en viktig resurs som kan bistå med 

både medicinsk hjälp, vård och information men också vägleda de närstående till annan 

tillgänglig hjälp, exempelvis från kommunen och stödgrupper. För att närstående till personer 

med demenssjukdom ska få stöd måste det avsättas tillräckliga resurser och området bör 

prioriteras. Vi anser att det är av vikt att distriktssköterskor har kunskap och medvetenhet om 

närståendes upplevelser och behov och vi hoppas att denna studie kan bidra till detta.  Ett 

intressant område för framtida forskning skulle vara att undersöka effekterna på närståendes 

hälsa om de infattades av ett individuellt utformat stödprogram med uppföljning över tid.  
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Informationsbrev om en intervjustudie                                                                       Bilaga 1                       

Att beskriva närståendes upplevelser av stöd vid vård av en person med 

demenssjukdom i hemmet 

 

Demens är en sjukdom som huvudsakligen drabbar de äldre och på grund av 

befolkningsutvecklingen kommer frekvensen av demenssjukdom att öka. Sjukdomen påverkar 

också i hög grad livet för den närstående. För att klara av den komplexa vården av en 

demenssjukperson krävs att den närstående får stöd. Studien kommer att ge en fördjupad 

förståelse om vilket stöd som finns och hur detta stöd upplevs.   

 

Vi vänder oss till er distriktssköterskor för att fråga om ni kan förmedla en förfrågan om 

deltagande i intervjustudie. Vi söker deltagare som är närstående till en person med 

diagnostiserad demenssjukdom och som vårdar eller har vårdat denna person i hemmet. Med 

närstående avses den inom familjen, släkten eller vänkretsen som hjälper och stödjer en 

person som inte klarar vardagen på egen hand. De närståendes ålder och kön påverkar inte 

urvalet. Vid hembesök hos dessa, och om intresse finns hos den närstående att delta i studien, 

är vi tacksamma om ni lämnar bifogat brev ”Förfrågan om deltagande i intervjustudie” med 

svarskuvert till de närstående så snart som möjligt.  

 

Studien är ett studentarbete i vår vidareutbildning till distriktssköterskor och kommer att 

publiceras på institutionens hemsida (http://epubl.ltu.se) under länken examensarbete. 

 

Om ni har funderingar kontakta oss gärna.  

 

Mariann Brännström                                                        
Leg. Sjuksköterska/ student vid Luleå tekniska universitet                      
marbra-7@student.ltu.se                                                   
 
Pia-Mari Bergström 
Leg. Sjuksköterska/ student vid Luleå tekniska universitet 
piaber-2@student.ltu.se 
 
Stefan Sävenstedt 
Handledare/ universitetslektor 
stefan.savenstedt@ltu.se 
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Förfrågan om deltagande i intervjustudie    Bilaga 2 
 
Demenssjukdom förändrar tillvaron för såväl den drabbade som för de närstående. För att 

klara av den nya situationen krävs att den närstående får stöd. Stödet kan ges i olika former 

och kan vara både formellt, från professionella vårdare, och informellt, från familj och vänner.  

Syftet med vår studie är att belysa närståendes upplevelser av stöd vid vård av en person med 

demenssjukdom i hemmet. Kunskapen som studien ger kan användas av professionella 

vårdare för att bättre kunna utforma individuella stödinsatser som tillgodoser de närståendes 

behov. 

 

Du har identifierats som en lämplig person för studien genom din distriktssköterska. Detta är 

en intervjustudie vilket innebär att intervjun kommer att spelas in på band och beräknas ta 

cirka 30-60 minuter. Materialet kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att ingen 

person kommer att kunna identifieras vid namn, ort eller situation i den slutliga rapporten. De 

inspelade banden och utskrifterna kommer att förvaras i ett låst skåp och det är endast 

författarna och handledaren som kommer att ha tillgång till materialet. Efter att studien 

godkänts kommer banden och utskrifterna att förstöras. Deltagandet är frivilligt och kan utan 

motivering avbrytas närhelst du vill.  

 

Studien genomförs som ett studentarbete vid Luleå tekniska universitet. Det färdiga 

examensarbetet kommer att finnas tillgängligt för läsning hösten 2010 via institutionens 

hemsida (http://epubl.se) under länken ”examensarbete”.  Om du väljer att delta i studien fyll i 

den bifogade svarstalongen och skicka den med svarskuvertet. Är du intresserad av att 

medverka kommer någon av författarna att kontakta dig för att bestämma en tid och plats för 

intervjun som passar dig.  

 

Vid frågor och för mer information, tag gärna kontakt med någon av oss: 

 
 
Mariann Brännström                           Pia-Mari Bergström                    Stefan Sävenstedt 
Leg. Sjuksköterska                              Leg. sjuksköterska                      Universitetslektor 
marbra-7@student.ltu.se                     piaber-2@student.ltu.se             stefan.savenstedt@ltu.se 
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Luleå tekniska universitet                                                                          Bilaga 3 
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 
 
 
 
 
 
 

Frågeguide 
 
Fokus för intervjun kommer att vara upplevelsen av stöd. Intervjun kommer att inledas med 

en öppen fråga: Kan du berätta om vilket stöd du upplevt i samband med vårdnaden av din 

närstående? 

 

De områden vi önskar belysa under intervjun är: 

 

Informellt stöd av vänner och familj 

Formellt stöd av vårdpersonal 

Eventuella upplevelser av brist på stöd 

Hur de närstående önskar att stöd ska utformas 

Vad de närstående upplever ger stöd 

 

Följdfrågor: 

Kan du berätta mer 

Hur kände du dig då? 

Kan du ge exempel? 

 

Intervjun avslutas med att vi frågar om det finns något mer deltagaren vill berätta.  
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