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Titel 

Att vårda äldre närstående med kognitiv sjukdom Anhörigas upplevelser – en 

intervjustudie. 

Engelsk titel 

To care for an older next of kin with cognitive disability Family caregivers 

experiences – an interview study 

Handledare 
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Examinator 

Ann-Christin Janlöv 

Sammanfattning  

Bakgrund: Allt fler personer blir äldre, kognitivt sjuka och bor kvar i hemmet. Det gör 

att den anhörige ofta naturligt tar på sig rollen som vårdare till sin närstående. 

Anhörigvårdare uträttar ett omfattande emotionellt och praktiskt arbete som gör att den 

formella vården avlastas. Specialistsjuksköterskan i vård av äldre ska ha ett 

helhetsperspektiv där både den äldre personen och dess anhöriga är i fokus, och har därför 

en viktig roll att ge stöd även till anhörigvårdare. 

Syfte: Syftet är studera anhörigvårdares upplevelser av att vårda äldre närstående med 

kognitiv sjukdom i hemmet. 

Metod: En intervjustudie med kvalitativ induktiv ansats genomfördes med tio 

anhörigvårdare i två kommuner i södra Sverige. Data samlades in med individuella 

intervjuer, vilka analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Studiens resultat mynnade ut i två kategorier: 1) Förändrad livssituation med 

underkategorierna:  anpassning till förändrad livssituation, oviss framtid, och förändrad 

relation, och 2) Möjligheter och svårigheter till stöd med underkategorier: fungerande 

stöd samt behov av avlastning och egen tid.  

Slutsats: Anhörigvårdare upplevde att framtiden var oviss, och att deras närstående 

förändrades vilket ledde till en både förändrad relation och situation. För att de skulle 

uppleva en fungerande situation var stöd viktigt, både från familj, vänner och den 

formella vården, vilket är viktigt då anhörigvårdare ur ett samhällsperspektiv är en viktig 

vårdresurs.  

Ämnesord: Anhörigvårdare, Kognitiv sjukdom, Äldre, Upplevelser  
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Abstract  

Background: More and more people are getting older, cognitively ill, and still live in 

their home. This means that the family member often naturally takes on the role of 

caregiver for his or her next of kin. Family caregivers perform extensive emotional and 

practical work that relives formal care. The specialist nurse in the care of the elderly work 

with a holistic perspective where the older person and family member are in focus and 

have an important role to play in providing support to family carers.  

Purpose: The purpose was to study family caregivers` experiences of caring for their 

older next of kin with cognitive illness at home.  

Method: An interveiw study with a qualitative inductive approach was conducted with 

ten family caregivers in two muncipalities in southern Sweden. Data were collected with 

individual interviews, which were analyzed with qualitative content analysis.  

Results: The study resulted in two categories: 1) Changed life situation with the 

subcategories: adaptation to changed life situation, uncertain future, and changed 

relationship, and 2) Opportunities and difficulties to support with subcategories: 

functional support and need for relief and time of your own. 

Conclusion: Family caregivers felt that the future was uncertain, that their next of kin 

changed, which led to both a changed relationship and a changed situation. In order to 

experience a functional situation, support was important, both from family, friends and 

the formal care, which is important since family caregivers from a societal perspective are 

an important care resource.                              
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Inledning 

Med stigande ålder ökar antalet personer som insjuknar i kognitiv sjukdom 

(Edberg & Ericsson, 2017), de flesta av dem bor kvar i sitt hem och många av 

dem vårdas av anhörig (Eriksdotter, 2020). Enligt Bressan et al. (2020) tar den 

anhörige ofta naturligt på sig rollen som vårdare till sin närstående. Det är en stor 

utmaning att ta hand om personer med kognitiv sjukdom och anhörigvårdares roll 

och ansvar är betydande och kan bidra till känslomässig och fysisk påverkan 

(Bressan et.al., 2020). Anhörigvårdare är ofta själv äldre och har själva en 

sviktande hälsa samt nedsatt rörlighet (Sundelöf & Tegman, 2019) men med stöd 

och utbildning kan risken minskas för ohälsa (Hedman & Hellström, 

2020).  Enligt Socialstyrelsen (2017a) behöver anhörigvårdaren vilket är av vikt 

då vård och omsorg skall ges med bra kvalitet till kognitivt sjuka.  

Bakgrund 

Äldre personer  

Äldre personer är ingen homogen grupp och ålder kan delas in på olika sätt. En 

naturlig gräns är 65 år, vilket är den allmänna pensionsåldern, men också den 

biologiska åldern är av betydelse. Den utgår från kroppens funktioner och de 

förändringar som uppstår i kroppen hos alla individer (Ernsth Bravell et al. 2017). 

Äldre personer kan också kännetecknas utifrån sin kronologiska ålder och delas in 

i tre kategorier: yngre-äldre utgörs av personer från 65 - 75 år, äldre-äldre utgörs 

av personer från 75 - 80 år och de allra äldsta utgörs av personer från 85 år och 

uppåt enligt Souare och Lloyd (2008) och Ernsth Bravell (2020). Dagens 65 - 75 

åringar lever ofta med god hälsa med få besvär och funktionsnedsättningar, men 

ett flertal äldre lever också med symptom och besvär som kräver att anpassningar 

till livssituationen behöver göras (Edberg, 2017). Var personer bor är 

sammankopplat med ålder och livssituation (Statistiska centralbyrån, 2021) och 

idag bor allt fler äldre kvar under längre tid i sitt hem (Rämgård & Wijk, 2017). I 
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hemmet formas hemmiljön utefter behov, vilket ger trygghet och frihet. Hemmet 

kan förändras när sjukdom uppstår och känslan av trygghet kan minska (Rämgård 

& Wijk, 2017). Anhöriga som bor tillsammans med en person med utökat 

vårdbehov tar ofta ett allt större ansvar för personen och för hemmet, och vid 

kognitiv sjukdom har personen ofta ett stort vårdbehov. Kognitiv sjukdom 

kommer oftast smygande och påverkar både den som är drabbad och deras 

anhöriga.  

Kognitiv sjukdom  

Kognitiv sjukdom är ett samlingsnamn för sjukdomar som ger kognitiv påverkan, 

där symtom och förlopp skiftar mellan de olika kognitiva sjukdomarna. Det finns 

160 000 personer med kognitiv sjukdom i Sverige, 90 % av dem bor i eget hem 

och medelåldern när diagnosen sätts är 79 år (Eriksdotter, 2020). Enligt 

Socialstyrelsen (2017b) kommer antalet personer som insjuknar öka kraftigt 

framöver när det stora antal personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder. 

Kognitiv sjukdom räknas i Sverige som en av våra folksjukdomar (Eriksdotter, 

2020). 

Kognitiva sjukdomar påverkar främst hjärnans funktioner vilket för med sig att 

såväl den kognitiva som den sociala och yrkesmässiga funktionen blir påverkad. 

Oftast leder det till att personens omgivning också blir drabbad (Solheim, 2019). 

Kognitiv sjukdom delas in i tre stadier: mild, måttlig och svår. När sjukdomen är i 

det milda stadiet kan hen klara sig utan stora insatser från hälso- och sjukvården 

samt socialtjänsten, i det måttliga stadiet behöver personen stöd och hjälp för att 

klara dagliga aktiviteter och i det svåra stadiet krävs ständig tillsyn 

(Socialstyrelsen, 2017b). Kognitiva sjukdomar delas in i flera kategorier 

(Solheim, 2019). Den största gruppen benämns primärdegenerativa kognitiva 

sjukdomar. Inom denna grupp finns ett flertal kognitiva sjukdomar som till 

exempel Alzheimers sjukdom, Lewy Body och Parkinsons sjukdom (Solheim, 

2019). Den vanligaste kognitiva sjukdomen är Alzheimers sjukdom och utgör 60 
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procent av alla som insjuknar (Eriksdotter, 2020).  Ytterligare en kategori är 

vaskulära kognitiva sjukdomar. Vaskulär demens är den näst vanligaste orsaken 

till kognitiv sjukdom, 25 - 30 procent av är av denna typ och orsakas av propp 

eller blödning i hjärnan (Solheim, 2019).  Kognitiv sjukdom är inte botbar och 

personer som lider av detta försämras successivt (Eriksdotter, 2020). De behöver 

stöd och hjälp för att klara sina dagliga aktiviteter och i det svåra stadiet krävs 

ständig tillsyn vilket ofta deras anhöriga hjälper dem med. 

 Att vara anhörigvårdare 

Kognitiv sjukdom kallas ofta de anhörigas sjukdom (Hedman & Hellström, 2020). 

Socialstyrelsen (2012) definierar anhörig som en person inom familjen eller bland 

de närmaste släktingarna. Närstående är en person som den enskilde anser sig ha 

en nära relation till. Socialstyrelsens termbank definierar anhörigvårdare som 

“person som vårdar närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har 

funktionsnedsättning” (Socialstyrelsen, 2004). Personer med kognitiv sjukdom 

nämns som den närstående framöver i denna studie och den som vårdar en 

närstående benämns anhörigvårdare. 

Att bli anhörigvårdare är en förändring mellan olika skeden i livet vilka påverkar 

den anhöriges identitet. Ofta tar de anhöriga på sig rollen som vårdare och får 

anpassa sig till en ny livssituation. Den anhörige är inte längre bara partner, vän 

eller barn utan rollerna förändras (Hedman & Hellström, 2020). I en avhandling 

som belyser äldre anhörigvårdares roll visar Ulmanen (2015) att deras uppgifter 

kan vara både praktiska, intellektuella och emotionella. Det praktiska arbetet som 

är mer synligt, innefattas av personlig omsorg som till exempel påklädning eller 

hygien och hushållssysslor, i det intellektuella arbetet ingår ansvar för till exempel 

ekonomi och vårdkontakter medan den emotionella omsorgen är mer osynlig. Den 

omfattas av att ge tillsyn, stötta och kan innebära att behöva finnas till hands 

dygnet runt (Ulmanen, 2015). Hedman och Hellström (2020) beskriver att 

anhöriga har ett större ansvar för den närståendes hälsa och välbefinnande än 
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tidigare vilket gör att relationen inte längre är densamma och vardagslivet 

påverkas på ett flertal sätt då den kognitivt sjuke ofta bor kvar i sitt hem under 

lång tid (Hedman & Hellström, 2020). Anhörigomsorg benämns ibland informell 

omsorg, till skillnad från den formella privata eller offentligt finansierade vården. 

Skillnaden är också att anhörigomsorg alltid sker i en social och känslomässig 

relation (Socialstyrelsen, 2020). Gränsen mellan vad som utgör dagliga sysslor 

och anhörigvårdarens omsorg kan vara både varierande och otydlig (Jarling  et. 

al., 2020). Äldre anhöriga uträttar ett omfattande emotionellt och praktiskt arbete 

som gör att den formella vården avlastas (Socialstyrelsen, 2020) och den äldre 

befolkningen är en resurs i samhället då de utför 40 procent av den dagliga 

hjälpen till sina närstående. Anhöriga till närstående med kognitiv sjukdom står 

för den största delen av vård och stöd. Sammanboende partners är de som gör 

störst vårdinsatser (Hedman & Hellström, 2020). I Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) står “Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård 

på lika villkor för hela befolkningen” och den vård som anhöriga ger ska enligt 

lag vara frivillig skriver Socialstyrelsen (2021). Ulmanen (2015) anser att det är 

den formella vården som ska tillgodose vård och stöd och inte de anhöriga. Det 

kan vara svårt för anhöriga att dra en gräns för vad som är frivilligt då pliktkänsla, 

nära relationer och känslor av omtanke påverkar gränsen mellan frivillig och 

ofrivillig vård (Ulmanen, 2015). Anhöriga påverkas också av bristande 

tillgänglighet och kvalitet i den formella vården vilket gör att de inte alltid kan 

välja på vilket sätt och i vilken omfattning de ger vård (Socialstyrelsen, 2021). 

Sjuksköterskor med specialistkompetens i vård av äldre har ofta kontakt med 

personer med kognitiv svikt och anhöriga som vårdar dem i hemmet. Det är av 

vikt att specialistsjuksköterskor i vård av äldre är medvetna om de svårigheter 

som anhörigvårdare står inför.  

Specialistsjuksköterskans roll  

Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med inriktning vård av äldre 

betonar att sjuksköterskan ska “identifiera och arbeta utifrån den äldre personens 
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behov och resurser”. Det innebär att självständigt bedöma, planera och åtgärda 

komplexa omvårdnadsbehov och har en viktig uppgift i att utforma omvårdnaden 

efter den äldre personens behov (Riksföreningen för sjuksköterskan inom 

äldrevård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Enligt Socialstyrelsens (2018) 

riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom betonas vikten av ett 

personcentrerat förhållningssätt i all vård och omsorg för personer med kognitiv 

sjukdom. Det innebär att personen skall stå i centrum, inte sjukdomen. Hänsyn 

skall tas till behov, resurser och önskemål hos den enskilde (Socialstyrelsen, 

2018). Specialistsjuksköterskan inom vård av äldre ska arbeta utifrån ett 

helhetsperspektiv där både den äldre personen och anhöriga är i fokus 

(Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012).  I den familjefokuserade omvårdnaden beskriver 

Benzein et al. (2017) att den enskilde individen befinner sig i ett sammanhang 

med andra människor och att sjuksköterskan (specialiserad på vård av äldre) 

ibland behöver se individen och människor i omgivningen som en enhet. Fokus 

behöver vara på hela familjens betydelse för den sjuke individen eftersom den 

sjuke individens upplevelse av sjukdom och ohälsa påverkar hela familjen. En 

viktig roll som sjuksköterskan har är att ge stöd till anhörigvårdare. Det kan vara 

att ge stöttning, råd, hjälpa patienten i hemmet samt att informera anhörigvårdaren 

om olika former av stöd (Lindeza et. al., 2020). Munkejord et al. (2020) drar 

utifrån sina resultat slutsatsen att ett personcentrerat förhållningssätt behöver 

finnas för hela familjen, och inte bara för den enskilde vid kognitiv sjukdom då 

det ofta är anhöriga som upplever att de inte får tillfredsställande stöd och 

information. År 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen 

(2001:453). Den innefattar att kommunerna ”ska erbjuda stöd för att underlätta 

för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller 

som stödjer en närstående som har funktionshinder”. Kommuner har olika former 

av stöd till anhörigvårdare som kan innefatta anhörigsamordnare eller 

anhörigkonsulenter. Ofta är också en demenssjuksköterska delaktig i uppdraget 
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(Hedman & Hellström, 2020). Demenssjuksköterskor är Specialistsjuksköterskor i 

vård vid demenssjukdom (Högskolan Dalarna, 2022).  

Dock uttrycker Socialstyrelsen (2021) att stödet till anhöriga har brister då det inte 

är tillräckligt utvecklat. Stöd till anhöriga är inte tillräckligt behovsstyrt eller 

individanpassat vilket gör att anhörigas möjligheter till att uppnå en god hälsa 

eller levnadsnivå för egen del begränsas (Socialstyrelsen, 2021). Då allt fler 

personer blir äldre, kognitivt sjuka och bor kvar i hemmet tar deras anhöriga ett 

allt större ansvar. Centralt för specialistsjuksköterskan inom vård av äldres 

professionella roll är att se till hela situationen, både till den kognitivt sjuke men 

också till deras anhöriga för att identifiera vilka behov anhöriga har för att kunna 

vårda sina kognitivt sjuka närstående.  

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att studera anhörigvårdares upplevelser av att vårda 

äldre närstående med kognitiv sjukdom i hemmet. 

Metod 

Design 

Studien har genomförts med kvalitativ ansats då det enligt Polit och Beck (2017) 

är lämpligt när individers upplevelser, känslor och tankar ska studeras. Ansatsen 

var induktiv vilket innebär att mönster förutsättningslöst söks i individernas 

berättelser som analyseras och sedan beskrivs (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017, Danielson, 2017). Datainsamlingsmetoden genomfördes med individuella 

intervjuer och intervjumaterialet har analyserats genom en kvalitativ 

innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004, 2017).  
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Kontext 

Studien genomfördes i två kommuner i södra Sverige. Kommunerna hade mellan 

16 000 och 31 000 invånare varav 77 procent respektive 84 procent var bosatta i 

kommunens tätorter. I den större kommunen genomfördes fyra intervjuer och i 

den mindre sex intervjuer. I båda kommunerna fanns en demenssjuksköterska 

anställd som ingick i kommunens demensteam vars uppgift var att arbeta 

kommunövergripande med demensfrågor och att vara en resursperson för 

personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga. I båda kommunerna fanns 

anhörigstöd, vilka bestod av två personer: demenssjuksköterska och en 

anhörigsamordnare/anhörigkonsulent. Anhörigsamordnare och anhörigkonsulent 

var utbildade äldrepedagoger.  

Urval 

Studiens inklusionskriterier var vuxna anhörigvårdare som bor tillsammans med 

och vårdar en äldre närstående med kognitiv sjukdom i ordinärt boende. Den 

närstående kunde delta i dagverksamhet, växelvård eller avlösarservice men inte 

få dagliga hemtjänstinsatser. 

Exklusionskriterier var anhörigvårdare som på grund av kognitiv svikt eller annan 

sjukdom har svårt att ge en adekvat beskrivning av sina upplevelser. 

 Informanterna som deltog i studien var mellan 70 och 81 år och deras närstående 

med kognitiv sjukdom var mellan 72 och 85 år. Alla informanter vårdade sin äkta 

hälft Se tabell 1. Av de tio närstående var sex diagnostiserade med Alzheimers 

sjukdom, två med Vaskulär demenssjukdom, en med demenssjukdom UNS (utan 

närmre specifikation) och en diagnostiserats med både Alzheimers sjukdom och 

ytterligare en form av kognitiv sjukdom. Informanterna utgjordes av nio kvinnor 

och en man och alla var pensionärer. Intervjuerna varade mellan 28 – 71 minuter 

med ett medelvärde på 40,8 minuter. 
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Tabell 1. Information om deltagarna 

 Kvinna/Man Ålder Gift/ogift 

Anhörigvårdare 9/1 70–81  10/0 

Närstående 1/9 72–85 10/0 

 

Genomförande 

Inledningsvis kontaktades verksamhetschefer med fråga om att få tillstånd för att 

genomföra studien. Ett informationsbrev (Bilaga 1) skickades ut via e-post till 

verksamhetschefer i tre kommuner. Efter att tillstånd beviljats och samtycke 

inhämtats via e-post skickades informationsbrev om studien och 

samtyckesblanketter ut via e-post till varje kommun via Demenssjuksköterska i 

respektive kommun. En Demenssjuksköterska valde att tacka nej till att medverka 

till studien varav totalt två kommuner ingick i studien. Demenssjuksköterskan i 

den kommun som låg geografiskt närmast tillfrågades om ytterligare två 

informanter, vilket hon ombesörjde. Demenssjuksköterskan i de två kommunerna 

kontaktade anhörigvårdare som var tänkbara informanter och skickade 

informationsbrev och samtyckesblankett (Bilaga 2) via e-post till de anhöriga som 

var tänkbara som informanter och ville delta i studien. Demenssjuksköterskan 

kontaktade författarna telefonledes eller via e-post och meddelade vilka 

informanter som var intresserade och deras kontaktuppgifter. Tillsammans med 

intervjupersonerna bokades när och var intervjuerna skulle äga rum, via telefon 

eller mejl. Författarna samlade personligen in informerat samtycke, som 

undertecknats av intervjupersonerna, i inledningen av varje intervju.  
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 Datainsamling 

Författarna valde individuella intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuerna 

genomfördes som semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide (Bilaga 3) då 

det på detta sätt finns möjlighet att huvudfrågorna är definierade på förhand, men 

utrymme finns att ställa ytterligare frågor under intervjun. Enligt Polit och Beck 

(2017) genomförs semistrukturerade intervjuer för att få möjlighet till så rik och 

detaljerad information som möjligt om fenomenet som studeras. En provintervju 

gjordes för att författarna skulle komma in i att vara intervjuare, att testa 

utrustning och intervjuguide, samt att kontrollera så tidsramar var rimliga och att 

de hölls. Danielson (2017) anser att intervjuarens uppgift är att göra intervjun så 

bra som möjligt och enligt Justesen och Mik-Meyer (2013) är det optimalt att göra 

en provintervju för att se om frågorna i intervjuguiden är lätta att förstå, bra 

formulerade och relevanta. Efter provintervjun justerades intervjuguiden för att 

tydliggöra ålder på både informant och närstående, och en huvudfråga i 

intervjuguiden ändrades för att få mer innehållsrik information. Provintervjun 

inkluderades inte i studien då informantens situation är exkluderad från studien. 

Tio intervjuer genomfördes mellan 2021-12-30 till 2022 01-20.  Intervjuerna 

utfördes på en plats som informanterna valt. Sju av intervjuerna genomfördes i 

informanternas hem. Polit och Beck (2017) beskriver att intervjuer i hemmen är 

ofta att föredra då de som intervjuar kan observera deltagarnas värld och göra 

iakttagelser. Tre informanter önskade intervjuas på annan plats, i två fall användes 

samtalsrum på författarnas arbetsplats och i det tredje fallet användes kommunens 

samtalsrum för anhörigstöd. Enligt Polit och Beck (2017) är det viktigt att vara på 

en plats som är avskild och fri från störningar när intervjuerna ska spelas in. 

Intervjuerna började med att författarna kort presenterade sig själv, presenterade 

studien och återgav delar av informationen från informationsbrevet (bilaga 2) 

såsom tidsåtgång och tillvägagångsätt vid intervjun och att de när som helst, utan 

att behöva förklara varför, avbryta intervjun vilket Danielson (2017) beskriver 

som en god introduktion. Författarna gav även utrymme för informanten att ställa 
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frågor.  Därefter inhämtades skriftligt samtycke till att delta i studien från 

informanten (bilaga 2). 

Under alla intervjuerna var båda författarna delaktiga. Den ena författaren har 

tagit en tydligare roll som intervjuare och ställt frågor medan den andra författaren 

har haft ansvar för den tekniska utrustningen då intervjuerna spelades in, sett till 

så tidsramarna hållits men samtidigt lyssnat aktivt och ställt kompletterande 

frågor. Författarna alternerade mellan de olika rollerna. Intervjuerna 

transkriberades sedan av författarna. Efter den första transkriberats diskuterade 

författarna texten och därefter transkriberade författarna resten av intervjuerna 

enskilt. 

Dataanalys 

Analysmetoden som valdes var en kvalitativ innehållsanalys som fokuserade på 

textens innehåll och dess likheter och skillnader inspirerad av Graneheim och 

Lundmans (2004) tillvägagångssätt och som kan användas på olika slags texter för 

att granska och tolka dem. Enligt Graneheim och Lundman (2004) används 

induktiv ansats genom att söka mönster förutsättningslöst ur upplevelser och 

erfarenheter. I denna studie har fokus legat på det manifesta innehållet och två 

kategorier framkom. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) finns i 

texten manifest innehåll vilket beskrivs som det textnära och framkommer i form 

av kategorier. Ofta kan också ett latent innehåll ses, som handlar om den 

underliggande innebörden som tolkas och uttrycks som ett tema. Den 

transkriberade texten lästes i sin helhet ett flertal gånger av båda författarna 

enskilt och diskuterades därefter tillsammans. Författarna organiserade data 

genom att ta ut meningsbärande enheter som svarade mot syftet. Meningsbärande 

enhet är den del av texten som ligger till grund för den fortsatta analysen och det 

är viktigt texten inte förlorar sin innebörd (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017). Därefter utfördes kondensering genom att plocka ut det centrala innehållet 

och därmed korta ner texten. De kondenserade meningsenheterna kodades, vilket 
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innebar att de abstraherades, i regel textnära men kunde innehålla en viss grad av 

tolkning. Kodning av meningsenheter får innehålla en viss tolkning, men ska vara 

textnära och abstraktionsnivån i koderna kan variera från att vara låg, till mycket 

hög enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) och det är betydelsefullt att 

koden förstås i relation till sitt sammanhang. Koderna grupperades därefter i 

underkategorier utifrån likheter och skillnader. Vid en närmare granskning bytte 

en del av koderna plats för att platsa in under de olika underkategorierna och 

dessa sorterades därefter vidare till kategorier. Författarna resonerade tillsammans 

om de olika stegen i analysen under hela analysprocessen och under hela 

processens gång har diskussion skett med handledare hur materialet kunde tolkas 

och bearbetas. Analysprocessen presenteras tillsammans med tillhörande 

underkategorier, koder, kondenserad meningsbärande enhet och meningsbärande 

enhet i Tabell 2. 
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 Tabell 2. Exempel på analysförfarandet. 

Meningsbärande enhet  Kondenserad 
meningsbärande 
enhet  

Kod  Underkate
gori  

Kategori  

Det är ju så att när kommer 
försämringarna och hur blir 
det där och vad kan vi göra, 
hur kommer han vara om ett 

år eller två? (Informant 9)  

När kommer 

försämringarna, 
hur blir det, vad 
göra, hur 
kommer han 
vara om ett, två 
år   

När 
kommer 

försämr
ingarna  

 Oviss 
framtid  

En förändrad 
livssituation  

Det är ju fortfarande min man 
men det är ju ändå inte den 
relationen och jag vet ju att 
utan mig så klarar han sig inte 
(Informant 10)  

Min man...inte 

den relationen... 
utan mig klarar 
han sig inte  

Inte 
den 
relation
en  

Förändrad 
relation  

  

Jag tycker jag har bra stöd av 
XX, hon ringer och nu ringde ju 

XX, anhöriggruppen, va! Jag 
tycker jag har jättebra stöd  
(Informant 5) 

Bra stöd... 
anhöriggruppe
n… tycker jag 
har jättebra 
stöd  

Bra stöd  Fungerand
e stöd  

Möjligheter 
och 
svårigheter till 
stöd  

Det är sån här 
dagverksamhet, men det 
tyckte hon inte alls om eller, 
jobbigt, jag hade velat att 
dels hon skulle få den 
hjälpen men dels att jag 
skulle få den 
andningspausen (Informant 
2) 

Dagverksamhet 
tyckte hon inte 
alls om…hade 
velat hon skulle 

få (den) 
hjälpen…jag 
skulle få 
andningspaus  

Få 
andnin
gspaus  

Behov av 
avlastning 
och egen 
tid  

 

 

Förförståelse 

Forskarens bild av det fenomen som studeras kallas förförståelse. Det innefattar 

tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap och förutfattade meningar vilka kan 

påverka resultatet om de inte diskuteras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Båda författarna har förförståelse rörande kognitivt sjuka äldre personer och äldre 
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anhörigvårdare då författarna arbetat i kommunal hemsjukvård under 11 

respektive 28 år. Erfarenheterna och de förutfattade meningarna diskuterade 

författarna tillsammans innan intervjuerna genomfördes för att eftersträva ett 

kritiskt förhållningssätt under studiens gång. Författarnas förförståelsehandlar 

om  hur äldre anhörigvårdare till kognitivt sjuka äldre personer kan uppleva sin 

situation, främst i ordinärt boende och där vi mött de äldre personerna med 

kognitiv sjukdom och deras anhörigvårdare i hemmet. Författarna diskuterade att 

de äldre anhörigvårdarna har en betungande situation som påverkar deras hälsa 

men också att de uppskattade att få vårda sin äldre kognitivt sjuka närstående i 

hemmet. Likaså att det kunde vara ett svårt beslut för de äldre anhörigvårdarna att 

inse när stödinsatser var behövligabåde för sin närstående men också för egen del. 

Eftersom båda författarna har liknande förförståelse och materialet analyserats 

gemensamt har materialet diskuterats med handledare för att undvika att 

förförståelsen skulle påverka analysprocessen otillbörligt. 

Forskningsetiska överväganden  

Helsingforsdeklarationen (2018) beskriver att all forskning måste ses både ur 

perspektivet av behovet av ny kunskap men också hur det påverkar personeners 

hälsa och intressen. En studie bör leda fram till värdefull kunskap, göras på ett 

etiskt sätt och hålla god vetenskaplig kvalitet (Sandman & Kjellström, 2018). 

Därav har författarna ansökt om etiskt godkännande vid Etiskt råd för 

Specialistsjuksköterska av äldre. Studien är godkänd av etiska rådet och erhöll nr: 

2021 – 09 - HKR. Ett etiskt godkännande behövs enligt Etikprövningslagen (SFS 

2003:460) för att skydda den enskilda personen och bevara respekten för 

människovärdet vid forskning.  

Helsingforsdeklarationen (2018) beskriver att informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet bör tillgodoses vid 

forskning. Informationskravet uppfylldes genom att informanterna gavs ett 

skriftligt informationsbrev en tid innan intervjun, där studien och dess syfte 
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presenterades. Innan intervjun började informerades informanten muntligt om 

studien och tid till frågor och förklaringar fanns.  Hänsyn till samtyckeskravet 

togs genom att i samband med intervjun inhämtades informantens skriftliga 

samtycke och information om att medverkan är helt frivillig och kan avbrytas när 

som helst utan förklaring gavs.  Konfidentialitetskravet uppnåddes genom att 

intervjuerna som transkriberades var avidentifierade. Inga namn eller 

personuppgifter sparades, utan intervjuerna kodades för att skydda dem så att 

obehöriga inte kunde ta del av materialet och det förvarades säkert och 

otillgängligt för obehöriga.  Nyttjandekravet tillgodosågs genom att uppgifter om 

informanterna och deras närstående endast användes till denna studie, vilket de 

informerades om vid intervjutillfället.  

Vad gäller överväganden om risk/nytta framkom under intervjuerna att flertalet av 

informanterna upplevde att det var positivt att få prata om sin situation och att det 

kändes bra om deras upplevelser kunde komma någon annan till gagn. Det fanns 

en risk att informanterna skulle behöva avbryta intervjun när den genomfördes i 

hemmet och deras närstående hade behov av hjälp, därför avsattes extra tid så 

informanten skulle ha möjlighet att hjälpa sin närstående alternativt kunde de 

välja att inte genomföra intervjun i hemmet. Risk fanns också att intervjuerna 

kunde framkalla starka känslor vilket kunde påverka informanterna varför extra 

tid också avsattes för reflektion och samtal efter intervjuerna. Om informanterna 

efter intervjun kände fortsatt behov av att samtala fanns möjlighet till det genom 

att ta kontakt med Silviasjuksköterska eller anhörigstödet i den kommun de bodde 

i, alternativt erbjöd författarna i samband med intervjun ombesörja att 

anhörigstödet kontaktade informanterna efter intervjun om de så önskade, vilket 

ingen av informanterna önskade.  

Resultat 
Intervjustudiens resultat visade på en variation i anhörigvårdares upplevelser av 

att vårda en närstående med kognitiv sjukdom i hemmet. Resultatet av 



 20 (49) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

upplevelserna har sammanställts i två kategorier: Förändrad livssituation och 

Möjligheter och svårigheter till stöd.   

Resultatet presenteras under kategorin Förändrad livssituation där tre 

underkategorier identifierades: Anpassning till förändrad livssituation, Ovisshet 

inför framtiden, Förändrad relation och under den andra kategorin Möjligheter 

och svårigheter till stöd urskildes två underkategorier: Fungerande stöd och 

Behov av avlastning och egen tid. 

 

Figur 1. Kategorier och underkategorier. 

Förändrad livssituation 

I kategorin Förändrad livssituation beskriver anhörigvårdare upplevelser av att de 

blir vårdare och att upplevelsen var att de alltid måste vara till hands men också 

att det är en självklarhet att vårda sin närstående. Det blir en förändrad 

livssituation då framtiden är oviss och det inte vet hur deras liv kommer bli 

framöver samt att deras relation ändras. Vidare känner de sorg och saknad över att 

den närstående är förändrad men de kan också vara glada och tacksamma att de 

fortsatt lever tillsammans. 
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Anpassning till en förändrad livssituation  

Majoriteten av anhörigvårdarna upplevde att de måste ta hand om sina närstående 

och att de fick anpassa sig när livssituationen förändrades då den närstående inte 

längre kunde hantera sin vardag själv. Upplevelsen var att de alltid måste finnas 

till hands. De såg till att läkemedel var tagna och hjälpte till i matsituation och 

med hygien. De fick stödja sin närstående i att hålla sig ren och hjälpa till med 

intimhygien och tandvård. Detta kunde vara svårt då de närstående inte alltid 

önskade hjälpen och kunde bli aggressiva och motsträviga. Anhörigvårdarna fick 

anpassa sig för att deras närstående skulle ha en fungerande hygiensituation som 

de närstående själv tidigare alltid ombesörjt. 

Han har alltid varit noga, men det är ju sjukdomen, det förstår 

jag, men alltså man får ju se efter han… ja sen är det ju att 

bädda sängen och gå in och sätta sig och lägga om foten om 

förbandet är borta och sen smörja hälarna, ja det är ju som 

hemtjänst (Anhörigvårdare 5) 

Flera anhörigvårdare upplevde att allt ansvar vilade på dem samt att de behövde 

ordna allting. Ett fåtal anhörigvårdare uttryckte att det var en svår situation då de 

fick ansvara helt själv i situationer såsom flytt, att ordna kontakt med bank, 

städfirma och ta hand om all packning själv. Anhörigvårdarna fick planera och 

ligga steget före, bland beroende på att deras närstående inte längre fick köra bil, 

eller inte hade insikt i situationen. De var tvungna att lära sig nya saker som deras 

närstående tagit hand om tidigare.  

Jag har väl aldrig behövt hålla reda på hur 

värmepannafunktionen, eller hur om bilen inte startar en dag 

eller sådana grejer men nu måste jag liksom ha koll på allt 

(Anhörigvårdare 6) 

Flertalet anhörigvårdare upplevde att de fick anpassa sig efter sina närstående. De 

fick vara ”på spänn” då de fick passa sin närstående, inte alltid visste vad som 
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skulle hända och flera beskrev att de hade svårt att sova. Det kunde bero på att de 

inte fick vara ifred då deras närstående väckte dem hela tiden men också för att 

den närstående var orolig. Anhörigvårdarna fick tänka på vad och hur de uttryckte 

sig då det annars kunde göra deras närstående oroliga. Majoriteten av 

anhörigvårdarna upplevde att de blivit vårdare då de visste att deras närstående 

inte klarat sig utan dem medan någon uttrycker att deras närstående är i 

beroendeställning till dem och att de inte längre är jämlika.  

Dock menar ett flera av anhörigvårdarna att det var en självklarhet att ta hand om 

och vårda sin närstående. De upplevde också att det fungerade bra och att det gick 

att hantera situationen genom att ha tålamod och att de lärt sig leva med den. 

Ovisshet inför framtiden  

Alla anhörigvårdare upplevde ovisshet inför framtiden och flera upplevde oro 

över hur länge de skulle orka ta hand om sin närstående. De uttryckte att de var 

införstådda med att det inte skulle bli bättre vilket gav känslor av hopplöshet och 

några uttryckte att de försökte att inte tänka framåt. Det fanns en oro hos 

anhörigvårdarna över när deras närstående skulle bli försämrade och hur 

situationen skulle bli då. 

Så jag vet inte riktigt hur det ska bli när det blir sämre om man 

skall säga, bara att det blir det. Ja, det är en oro, man känner 

att man inte är van och inte har kontroll på situationen och här 

har jag absolut noll koll. Ingenting jag kan styra ingenting jag 

kan råda över (Anhörigvårdare 6). 

Flertalet anhörigvårdare uttryckte att de var oroliga över att själva drabbas av 

sjukdom och upplevde oro över hur det skulle bli om de inte kunde ta hand om 

sina närstående. Flera upplevde också egna hälsoproblem. Behandling eller i vissa 

fall operationer sköts på framtiden för att det inte fanns möjlighet eller tid att söka 

vård för egen del.  
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Men att jag behöver finnas här till hands och att han är 

beroende av mig för tänk om det händer mig någonting, då blir 

det ju katastrof, om jag blir sjuk eller någonting 

(Anhörigvårdare 7) 

Ett fåtal formulerade också en oro över hur länge deras närstående skulle kunna 

bo kvar hemma. De önskade leva tillsammans men insåg att det inte var möjligt i 

framtiden. 

Förändrad relation   

Den förändrade relationen ledde fram till känslor av sorg och saknad. 

Anhörigvårdarna upplevde att de kände sorg då livet inte blev som de tänkt sig. 

Den närstående som de gift sig med var inte längre samma person vilket 

förändrade deras relation.  Flera uttryckte att de tidigare haft en nära relation och 

sörjde saker som de tidigare gjort tillsammans som till exempel spela schack, åka i 

väg på resor, äta middag ute tillsammans. De uttryckte att de förlorat sin 

livskamrat. I stort sett alla beskrev att de inte längre kunde samtala som tidigare 

vilket påverkade relationen. Upplevelsen var att de inte kunde föra en dialog eller 

resonera om vardagliga saker, men de sörjde också att inte längre kunna ha djupa 

samtal eller argumentationer, då deras närstående glömde bort vad de samtalat om 

efter en kort stund. Känslor som saknad av intimitet framkom också vilket tidigare 

varit en viktig del av relationen. Att inte få kunna ha kvar samlivet med sin 

livskamrat var något de sörjde och de upplevde att deras närstående blivit mer 

som en kär vän. 

Han är ju inte min man längre, den mannen jag hade, det är en 

annan person för mig idag. Om vi säger, jag känner ömhet och 

försvarsinstinkt eller vad man ska kalla det beskyddarinstinkt 

har jag för honom men det är inte min man (Anhörigvårdare 7) 

Ett fåtal upplevde också att de var rädda för sin närstående då de hade 

hallucinationer eller var utåtagerande vilket gav känslor av ensamhet hos 
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anhörigvårdarna. Ett flertal upplevde att de var frustrerade, irriterade och var arga 

på sin närstående fast de inte ville vilket gjorde att relationen blev förändrad. 

Trots förändrade relationer upplevde majoriteten anhörigvårdare att de var glada 

och tacksamma för att de kunde leva tillsammans med sin kognitivt sjuke 

närstående. Ett fåtal uttryckte att de fortsatt hade en fin relation och att de tyckte 

lika mycket om sin närstående som de gjort förut fast relationen var förändrad. 

Det där är inte min man, det är jätteobehagligt, visar en sida 

som man aldrig har sett under åren vi har varit gifta. Jag är 

ändå glad att vi har det som vi har det (Anhörigvårdare 10) 

Möjligheter och svårigheter till stöd 

I kategorin möjligheter och hinder till stöd framkom att anhörigvårdarnas 

upplevelse av möjligheter till stöd var att deras familj och vänner fanns för dem 

och de kände att de kunde få stöd och avlastning i sin situation, vilket de också 

kunde få av det formella stöd (privat eller offentligt finansierad vård). Svårigheter 

till stöd innebar att deras närstående inte alltid accepterade avlastning, att 

anhörigvårdarna hade behov av egen tid, något som de inte alltid kunde få då 

deras närstående var i behov av hjälp. Några upplevde också att de inte fick något 

stöd från minnesmottagning. 

Fungerande stöd  

Alla anhörigvårdare upplevde stöd från sin familj eller vänner vilket de 

uppskattade. I stort sett alla hade barn som hörde av sig regelbundet och fanns till 

hands om det behövdes. Stöd som flera av anhörigvårdarna upplevde fungerade 

var att de kunde ringa till sina barn när de behövde hjälp med till exempel att 

uträtta ärenden, trädgårdsskötsel men också om den närstående var orolig då 

barnen kunde komma och lugna situationen. I stort sett alla hade vänner eller 

grannar som de träffade dagligen eller regelbundet. Det gjorde att anhörigvårdarna 

kunde prata om sin situation, få något annat att tänka på vilket var ett stöd i deras 
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situation. Flera upplevde att det var ett stöd att deras grannar hade kunskap om 

situationen och kunde hjälpa till om anhörigvårdaren inte var hemma. 

Jag har fantastiska vänner, otroliga vänner. Utan mina vänner 

och barn. Fantastiska barn, som har ringt mig och också ställer 

frågan hur jag har det. Det är inte bara XX och det uppskattar 

jag enormt mycket. Utan vännerna och de närmsta som förstår 

situationen då hade jag inte klarat det, inte på samma sätt. Jag 

har fått mycket, mycket stöd ifrån dem. (Anhörigvårdare 8) 

Alla anhörigvårdare hade stöd från anhörigstödet i kommunal regi och var nöjda 

med det. De upplevde att anhörigstödet var engagerade, stöttande och hörde av sig 

regelbundet vilket gav att det fanns någon att kontakta om det skulle uppstå 

problem vilket kändes bra för dem. I stort sett alla ingick i en anhöriggrupp. De 

träffades regelbundet och upplevde att stödet fungerade eftersom de andra i 

gruppen uttryckte att det kändes bra att höra att andra anhörigvårdare hade det 

likadant, att de kände sig hörda och sedda, och att de inte var ensamma i sin 

situation. 

Anhörigsamordnarna är ju fantastiska! Det är dem. XX ringer 

nästan var vecka och är det någonting så vet jag att jag kan 

ringa till henne. Så att det, dem vill jag inte vara utan. Absolut 

inte. För de är ett stort stöd. (Anhörigvårdare 3). 

Majoriteten upplevde att det bemötande och stöd de fått från minnesmottagningen 

gav dem hjälp och anhörigvårdarna upplevde även att de fick stöd med utredning 

och läkemedelsinställning. Ett fåtal anhörigvårdare upplevde dock att de saknade 

stöd från minnesmottagningen. De hade inte fått information om anhörigstöd eller 

tydlig läkemedelsinformation när de var på besök på minnesmottagningen vilket 

gav upplevelse av otrygghet.   
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Behov av avlastning och egen tid  

I stort sett alla hade behov av avlastning då de upplevde oro när de skulle lämna 

deras närstående hemma ensam. De var oroliga att deras närstående inte skulle må 

bra då de upplevt att när de lämnat dem ensamma vid tidigare tillfällen hade de 

närstående blivit upprörda, oroliga och exempelvis hade deras närstående letat 

länge efter dem, hemmet var i oordning eller spisen påsatt. Flera anhörigvårdare 

upplevde att de hade behov av avlastning men det var svårt att genomföra 

eftersom deras närstående inte hade insikt i situationen och inte accepterade att 

personal kom hem till dem. Det kunde också bero på att anhörigvårdaren inte hade 

förtroende för personal eller att det inte fanns kontinuitet utan många olika 

personal i hemmet.  

Det märktes ju ganska tydligt att han inte ville ha en massa 

andra här...det är ju som centralstationen ibland, de far ut och 

de far in...det saknas ju kontinuitet ibland. (Anhörigvårdare 1) 

Några närstående var på dagverksamhet vilket anhörigvårdarna upplevde som 

positivt då de hade behov av avlastning. De tyckte att deras närstående hade bra 

behållning av tiden där, var mer nöjda när de kom hem samt att de själva tyckte 

det var skönt.  Några ville inte använda sig av kommunal avlastning utan bad barn 

eller familj om hjälp men insåg att när deras närstående blev sämre måste de ta 

emot mer hjälp.  

Egen tid var något som flertalet anhörigvårdare hade behov av. De behövde få 

vara lediga från sin vårdar-roll, komma hemifrån och ett fåtal upplevde att de var 

bundna vid hemmet. Anhörigvårdarna beskrev att deras behov aldrig gick först 

och det fanns mycket de skulle vilja göra men inte kunde.  Det fanns några som 

var delaktiga i föreningar som de gärna ville fortsätta med. Andra ville ha egen tid 

till att umgås med sina väninnor, gå till biblioteket då de läste mycket och de ville 

träffa sina barnbarn.  
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...man vill ju ha lite tid att kunna göra det man helst själv vill 

också, inte hela tiden alltid anpassa sig efter en sjuk person 

(Anhörigvårdare 7). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden för studien har diskuterats utifrån trovärdighet och kvalitetskriterierna i 

kvalitativ forskning: giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet vilka 

också har beskrivits av Lundman och Hällgren Graneheim (2017). Trovärdigheten 

kan stärkas genom att syftet med studien motsvarar studiens resultat. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) anser vidare att urvalet av deltagare 

måste vara lämpliga för att giltigheten skall svara på syftet. Studiens urval har 

beskrivits detaljerat för att för att stärka studiens giltighet. Urvalet av deltagare till 

studien gjordes av en så kallad Gatekeeper som var en Demenssjuksköterska i 

respektive kommun. Alla informanter hade kontakt med kommunens anhörigstöd, 

vilket kan sänka giltigheten då anhöriga till närstående som inte är diagnostiserade 

med kognitiv sjukdom och ej tagit del av anhörigstöd har inte tillfrågats, och deras 

upplevelser belystes inte. Det kan dock stärka giltigheten att använda sig av 

gatekeeper då det gav lämpliga informanter som gärna delade med sig av sina 

upplevelser och erfarenheter. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) är 

variation i innehåll av vikt vid kvalitativ innehållsanalys för att stärka studiens 

giltighet. Dock är bredden i variation begränsad då informanterna var en homogen 

grupp. De var alla gifta, av 10 informanter var nio kvinnor och en man vilket kan 

ge att de har liknande perspektiv och kan sänka giltigheten. Vidare hade 

informanterna olika kognitiva diagnoser, de kunde vara i olika stadier i sin 

kognitiva sjukdom och ha olika insatser från den formella vården, vilket kan 

innebära skillnad i hur anhörigvårdare upplever sin situation, och det kan sänka 

studiens giltighet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) behöver man 
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inte ha ett visst antal intervjupersoner eftersom den optimala mängden data beror 

kvaliteten på data som insamlats. Författarna upplevde att antalet informanter var 

tillräckligt för att få variation i materialet vilket kan stärka giltigheten. Lundman 

och Hällgren Graneheim (2017) skriver vidare att en studies tillförlitlighet handlar 

om begriplig, noggrann och pålitlig beskrivning av datainsamling och bearbetning 

av det insamlade materialet. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver 

att tillförlitligheten ökar om ställningstaganden under hela forskningsprocessen 

noggrant verifieras. Datainsamlingen är tydligt beskriven och intervjuguiden var 

lätt att följa vilket stärker studiens tillförlitlighet. Alla deltagarna erbjöds kontakt 

med anhörigstödet om intervjun skulle oroa eller röra upp känslor (bilaga 2). 

Förhoppningsvis har det bidragit till större trygghet för informanterna. 

Delaktighet beskriver Lundman och Hällgren Graneheim (2017) om att författarna 

ska vara medvetna om sin förförståelse gällande fenomenet som undersöks och 

försöker distansera sig från det som analyseras, vilket annars kan leda till 

delaktighet i datainsamlingen. Före studiens start begrundade författarna 

förförståelsen de hade och skrev ner sina reflektioner, då de har arbetat i 

hemsjukvård där de mött äldre kognitivt sjuka och deras närstående i 

hemmet.  Författarna hade svårt att helt sätta sin förförståelse och delaktighet åt 

sidan då båda författarna har deltagit vid alla intervjuerna men då resultatet skiljde 

sig från vad författarna hade förutsatt gav det en djupare förståelse och ett vidare 

perspektiv. Båda författarna var delaktiga vid alla intervjuer vilket kan ha 

påverkat informanterna att uppleva att de var i underläge därför tillfrågades 

informanterna om de var bekväma med att båda författarna deltog i intervjun och 

ingen invände mot det. Däremot upplevde författarna att intervjuerna blev mer 

fylliga då båda kunde ställa följdfrågor.    

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver överförbarhet som hur man 

kan tillämpa resultaten i en annan kontext än där studien har genomförts. Polit och 

Beck (2017) skriver för att kontrollera överförbarhet av studiens resultat till andra 

liknande sammanhang, är det viktigt att författarna tydligt beskriver urval, kontext 

dataanalys och datainsamling, vilket har gjorts så detaljerat som möjligt. Dock 
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menar Lundman & Hällgren Graneheim (2017) att det som är avgörande för att 

bedöma överförbarheten är läsaren, genom att se om resultatet är överförbara till 

annan kontext eller grupp. Metoden är väl beskriven det är dock inte rimligt att 

andra forskare kommer fram till samma resultat eftersom det är en kvalitativ 

undersökning. Om studien genomförs i någon annan kommun i Sverige, inom 

nära framtid, finns möjligheten att man kommer fram till ett liknande resultat.  

Resultatdiskussion 

Resultatet från intervjustudien har visat att majoriteten av anhörigvårdarna 

upplevde att de måste ta hand om sin närstående och alltid vara till hands. I 

underkategorin anpassning till en förändrad livssituation framkommer att 

anhörigvårdarna upplevde att allt ansvar vilade på dem, och att de fick ansvara för 

att planera och ordna allting som de tidigare varit två om. De upplevde att de 

blivit vårdare eftersom de visste att deras närstående inte klarat sig utan dem och 

fick hjälpa till med både hygien och matsituationer trots att den närstående inte 

alltid önskade deras hjälp. Munkejord et al., (2020) visar, likt resultatet i 

intervjustudien, att anhörigvårdare upplever att deras vardag bestod i att ta hand 

om deras närstående genom att de skulle finnas till hands och hjälpa till med 

praktiska saker eller personlig hygien. En studie av Carter et al. (2018) bekräftar 

också att anhörigvårdarna upplevde att de hade ett vårdansvar vilket hade en stor 

inverkan på deras liv. I studien framkom också att anhörigvårdarna fick vara på 

spänn då de fick passa sin närstående, inte alltid visste vad som skulle hända och 

beskrev att de hade svårt sova. 

Anhörigvårdarna beskrev vidare i intervjustudien att de upplevde att framtiden var 

osäker, vilket framkom i underkategorin oviss framtid. De visste inte hur länge de 

skulle orka med att vårda sina närstående eftersom situationen inte skulle bli 

bättre vilket gav upphov till oro och hopplöshet. Resultaten stöds också av Van 

Wijngarden et al., (2018) som anser att de flesta anhörigvårdare upplevde att de 

lämnades i ett tillstånd av osäkerhet, utan att ha någon aning om 
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sjukdomsförloppet och vad de kunde förvänta sig av framtiden. De kände sig 

instängda i en osäker framtid och anhörigvårdaren förlorade alltmer sin närstående 

(Van Wijngarden et al.,2018). Anhörigvårdarna i studien uttryckte att de var 

oroliga över att själva drabbas av sjukdom och upplevde oro över hur det skulle 

bli om de inte kunde ta hand om sina närstående. Flera upplevde också egna 

hälsoproblem. Den belastning som anhörigvårdare blir utsatta för kan medföra en 

ökad risk att drabbas av ohälsa. De kan ibland uppleva att deras mående och 

livssituation påverkas negativt. Exempelvis när vårdandet inte är frivilligt, är 

omfattande eller då orsaken är psykiska påfrestningar som oro, sorg eller stress 

(Socialstyrelsen, 2020). Austrom och Yueh-Feng Lu (2014) har i en studie 

tillfrågat makar som var anhörigvårdare till personer med kognitiv sjukdom om 

vad som stressade dem mest. Det som framkom var att mer än hälften upplevde 

att orsaken till stress var direkt eller indirekt knuten till att de vårdade sin 

närstående. Direkta orsaker kunde vara att ständigt ha tillsyn, sömnproblem eller 

bemöta neuropsykiatriska problem (Austrom et. al., 2014), vilket anhörigvårdarna 

upplevde i intervjustudien.  

Benzein et al. (2017) menar att det är viktigt att se familjen som en enhet i den 

familjefokuserade omvårdnaden. Personer som är involverade i varandras liv 

påverkar varandras livssituationer, vilket förklarar varför en familj bör ses som en 

enhet. Specialistsjuksköterskan möter personen och familjemedlemmar i olika 

miljöer. Mötet blir en omvårdnadsåtgärd och utmaningen blir att se att relationen i 

sig har betydelse för upplevelsen av minskat lidande och ökat välbefinnande 

(Benzein et al., 2017). Lindeza et al. (2020) har funnit att det finns både positiva 

och negativa faktorer som påverkar anhörigvårdare med kognitivt sjuka 

närstående. Det som påverkade anhörigvårdarna på ett positivt sätt var att de hade 

tillgång till stöd från familj/vänner, god medicinsk rådgivning och formellt 

vårdstöd.  Specialistsjuksköterskan har därför en viktig roll att informera 

anhörigvårdarna med familj om hur sjukdomen och dess förlopp framskrider och 

ge dem stöd så att framtiden kan upplevas mindre oviss. 
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 Resultatet visade också under kategorin möjligheter och svårigheter till stöd att 

anhörigvårdarna upplevde att de “saknar eget liv” och “egen tid” men att de 

uppskattade att de hade fungerande stöd från anhöriggrupp och familj/vänner. 

Flertalet anhörigvårdare upplevde att de hade önskan om att få tid för sig själv och 

avlastning vilket syns i underkategorin behov av avlastning och egen tid. De 

behövde få vara lediga från sin vårdar-roll, komma hemifrån då de var bundna vid 

hemmet. Anhörigvårdarna beskrev att deras behov aldrig gick först och det fanns 

mycket de skulle vilja göra men inte kunde. En studie av Bressan, et. al., (2020) 

bekräftar att anhörigvårdare behöver tid till sig själva, de behöver andrum och tid 

till egna behov eftersom vårda en närstående med kognitiv sjukdom upptar en stor 

del av deras liv (Bressan et al. 2020), likt resultatet i intervjustudien. Det är en 

utmaning att hitta en balans mellan deras egna behov och att vårda sin närstående. 

Anhörigvårdarna hade behov av avlastning kände oro när de skulle lämna den 

närstående hemma ensam. Flera anhörigvårdare upplevde att de hade behov av 

avlastning men det var svårt eftersom deras närstående inte hade insikt i 

situationen och inte accepterade att personal kom hem till dem. Likaså visar 

Munkejord et al. (2020) som intervjuat anhörigvårdare i hemmet till närstående 

med allvarlig kognitiv försämring, att anhörigvårdare kunde känna sig bundna vid 

hemmet och de hade behövt mer ledigt från att vårda sin närstående. De hade 

behov av avlastning och kände sig ensamma (Munkejord et al. 2020).  

I underkategorin fungerande stöd upplevde alla anhörigvårdare stöd från familj 

och vänner och i stort sett alla hade barn som hörde av sig regelbundet och fanns 

till hands om det behövdes. Det var ett stöd att deras grannar hade kunskap om 

situationen och kunde hjälpa till om anhörigvårdaren inte var hemma. 

Anhörigvårdarna ingick i en anhöriggrupp som träffades regelbundet. De 

upplevde att stödet fungerade eftersom övriga i anhöriggruppen uttryckte att det 

kändes bra att höra anhörigvårdare hade det likadant, att de kände sig hörda och 

sedda, och att de inte var ensamma i sin situation. Killen och Flynn et. al. (2016) 

fann att anhörigvårdarna upplevde att det fanns flera fördelar att vara delaktig i en 
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stödgrupp eftersom de kunde dela sina erfarenheter och problem med personer i 

liknade situation som kunde förstå dem och deras behov. Bressan et. al., (2020) 

fann att deltagande i stödgrupp gav också en möjlighet att till social kontakt och 

att vara en del av ett nätverk där det fanns tillfälle att utbyta kunskap och 

information om situationen. Socialstyrelsen (2018) rekommenderar i de nationella 

riktlinjerna att utbildningsprogram, bör erbjudas anhöriga och andra närstående 

med strukturerad information om bland annat den kognitiva sjukdomens symtom, 

orsaker samt förväntade utveckling. För många anhöriga kan det också vara 

värdefullt att delta i psykosociala stödprogram, där anhöriga till personer med 

kognitiv sjukdom träffas och får möjlighet att utbyta erfarenheter enligt 

Socialstyrelsen (2018).  

Enligt Benzein (2017) är det positivt att se familjen som en enhet. Det 

familjefokuserade synsättet, har visat sig vara gynnsamt för både familjen och 

samhällsekonomiskt, eftersom familjemedlemmar är viktiga vårdresurser. Det 

visar också att familjen kan vara med och bestämma hur deras vardag och vård 

ska bli. Allas kompetens tas tillvara och anhöriga kan uppleva att de är nöjda med 

sin roll som vårdare (Benzein et. al., 2017). Genom att specialistsjuksköterskan 

arbetar familjefokuserat, stödjer och informerar anhörigvårdare avlastas samhället 

eftersom anhörigvårdare är en betydelsefull vårdresurs. Hedman och Hellström 

(2020) beskriver när den närstående med kognitiv sjukdom blir försämrad ökar 

behovet av praktisk hjälp. Flertalet anhörigvårdare försöker ändå bibehålla ett 

oberoende och inte belasta samhället genom att bara utnyttja den formella vården i 

liten utsträckning (Hedman & Hellström, 2020). Behov finns att skapa en 

närmare, mer jämlik, jämställd och tillgänglig vård i hela landet vilket bättre 

bemöter olika personer utifrån individuella behov och förutsättningar 

(Regeringen, 2022). Det är viktigt för anhörigvårdarna att vården ges på deras 

villkor och att den ska vara tillgänglig och sakkunnig. Om stödet är fungerande 

kan det ge avlastning och utöka egentiden för anhörigvårdaren.  
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Kliniska implikationer 

Anhörigstöd i kommunal verksamhet skulle kunna ta del av föreliggande studie 

samt liknande litteratur om anhörigvårdares upplevelser att vårda sina kognitivt 

sjuka för att använda den som samtalsunderlag i de stöd och samtalsgrupper de 

har regelbundet. Ökad kunskap kan också ges om hur anhörigvårdarna upplever 

sin situation då de möter anhörigvårdare till kognitivt sjuka personer 

kontinuerligt. 

Studien kan också implementeras inom hemtjänstorganisationer då personal i 

hemtjänst ofta är delaktiga i avlastning och avlösarservice. Genom att 

hemtjänstpersonal och deras chefer/ledning får ta del av hur anhörigvårdare 

upplever att vårda sin äldre kognitivt sjuka närstående kan de på ett bättre sätt 

möta anhörigvårdarna och vården organiseras i samarbetet med anhörigvårdare 

kring den kognitivt sjuka personen, 

Vidare forskning  

I intervjustudien framkom att stöd var viktigt för att anhörigvårdarnas situation 

skulle vara fungerande. Framtida forskning skulle kunna vara hur anhörigvårdarna 

upplever att de fått information om vilka stödinsatser som fanns att få i den 

formella vården och i vilken utsträckning de fått vara delaktiga till att stödet blir 

individanpassat för att ge anhörigvårdare möjlighet att få leva i en fungerande 

situation tillsammans med sina närstående så långt det är möjligt. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att anhörigvårdare har både positiva och negativa upplevelser av 

att vårda sina närstående i hemmet. De negativa upplevelserna som framkom var 

att framtiden var oviss, att deras närstående förändrades vilket ledde till en både 

förändrad relation och situation. Anhörigvårdarna upplevde att de behövde tid till 

sig själv och avlastning från sin roll som vårdare. Samtidigt var upplevelsen att 
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deras situation fungerade bra och de kände tacksamhet över att fortsatt kunna leva 

tillsammans. För att de skulle uppleva en fungerande situation var stöd 

betydelsefullt, både från familj, vänner och den formella vården, vilket är viktigt 

då anhörigvårdare ur ett samhällsperspektiv är en viktig vårdresurs. 
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Bilaga 1 

  

INFORMATIONSBREV 

Till verksamhetschef/motsvarande XX 

  

Förfrågan om tillstånd att genomföra studien ”Hur anhörigvårdare till äldre personer med 

kognitiv sjukdom upplever sin situation som vårdare”. 

  

Det är en stor utmaning att ta hand om personer med kognitiv sjukdom och 

anhörigvårdarens roll och ansvar är betydande, vilket kan bidra till känslomässig och fysisk 

påverkan. Genom denna studie vill vi ta del av anhörigas situation och upplevelser av att 

vårda äldre personer med kognitiv sjukdom i hemmet för att kunna möta dem i vår roll som 

specialistsjuksköterskor av äldre. 

Studien ska genomföras som en intervjustudie med kvalitativ design då det är mest lämpligt 

när individers upplevelser, känslor och tankar ska studeras. Efter godkännande av, dig som 

verksamhetschef/motsvarande, tar vi kontakt med Demenssjuksköterskan i demensteamet 

i er kommun och låter denne vara sk gatekeeper som är personer som hjälper författarna 

komma i kontakt med informanterna. Demenssjuksköterskan hjälper till med att lämna ut 

information ”Information till studiedeltagarna” när han/hon frågar om informanten om 

denne vill vara delaktig i studien och sedan inhämtar vi samtycket precis innan vi gör 

intervjun vilket kommer vara någon dag senare. Ett urval görs på 12 informanter, ca 4 st / 

kommun, helst jämnt fördelat mellan de olika kommunerna. När demenssjuksköterskan har 

hittat informanter som vill vara delaktiga i studien, kontaktar han/hon oss och vi tar då 

kontakt med informanterna. 

Inklusionskriterier är anhöriga som bor tillsammans med och vårdar en äldre person med 

kognitiv sjukdom i hemmet. Exklusionskriterier är anhöriga som är under 18 år, samt 

anhöriga som på grund av kognitiv svikt eller annan sjukdom har svårt att ge en adekvat 

beskrivning av sina upplevelser. Även personer och / eller anhöriga som har behov av 

dagliga hemtjänstinsatser exkluderas. 

Intervjuerna kommer genomföras som semistrukturerade intervjuer då det på detta sätt 

finns möjlighet att huvudfrågorna är definierade på förhand, men utrymme finns att ställa 

ytterligare frågor under intervjun. Se bilaga. 



 43 (49) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Analysmetoden som kommer användas är kvalitativ innehållsanalys som kan användas på 

olika slags texter för att granska och tolka dem. Genom att se informanternas berättelser 

och tolka dem i sitt sammanhang ges möjlighet till ökad förståelse hur personer upplever 

sin situation. 

 Deltagarna i studien ges skriftlig information av författarna innan intervjuerna börjar om 

studiens syfte, hur intervjuerna kommer genomföras och att medverkan är helt frivillig och 

kan avbrytas när som helst. Samtycke inhämtas därefter skriftligt. Det insamlade materialet 

kommer avidentifieras och hanteras endast av författarna till studien enligt 

dataskyddsförordningen. Insamlade data kommer presenteras i form av en magisteruppsats 

i kursen ”Självständigt arbete (examensarbete) inom Vård av äldre” vid Högskolan i 

Kristianstad. Materialet kommer därefter förstöras när kursen avslutas den 20 mars 2022. 

Studien har erhållit ett godkänt etiskt rådgivande från Högskolan Kristianstads etikråd.  

Om Du har några frågor eller vill veta mer, om denna förfrågan om tillstånd att 

genomföra studien, kontakta gärna oss eller vår handledare. 

Med vänlig hälsning   

Camilla Andersson 

Sjuksköterska 

Studerande på Vård av 

äldre-programmet 

e-post: 

camillaandersson0140@stu

d.hkr.se 

073-1838400 

  

Emelie Corselli 

Sjuksköterska 

Studerande på Vård av 

äldre-programmet 

e-post: 

emelie.corselli0008@s

tud.hkr.se  

070-59281380  

Handledare 

Marina Sjöberg 

 Universitetslektor i omvårdnad 

e-post: marina.sjoberg@hkr.se 

      

mailto:camillaandersson0140@stud.hkr.se
mailto:camillaandersson0140@stud.hkr.se
mailto:emelie.corselli0008@stud.hkr.se
mailto:emelie.corselli0008@stud.hkr.se
mailto:marina.sjoberg@hkr.se
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Bilagor 

 1.Medgivandeblankett 

 2. Projektplan överlämnas vid förfrågan 

Blankett för medgivande av verksamhetschef eller motsvarande för studien ”Hur 

anhörigvårdare till äldre personer med kognitiv sjukdom upplever sin situation som 

vårdare”? 

  

Er anhållan 

Medgives 

_____________________             _____________________              

Ort                                                  Datum 

_________________________________________________ 

Underskrift 

_________________________________________________ 

Namnförtydligande och titel 

_________________________________________________ 

Verksamhetsområde 
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Bilaga 2 

Information till studiedeltagare 

Hur upplever anhörigvårdare till äldre personer med kognitiv sjukdom sin situation som 

vårdare? 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett projekt. I det här dokumentet får du information om 

projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Det är en stor utmaning att ta hand om personer med kognitiv sjukdom och 

anhörigvårdarens roll och ansvar är betydande, vilket kan bidra till känslomässig och 

fysisk påverkan. Genom denna studie vill vi ta del av anhörigas situation och upplevelser 

av att vårda äldre personer med kognitiv sjukdom i hemmet för att kunna möta dem i vår 

roll som specialistsjuksköterskor av äldre.  

Då du vårdar din anhörig med kognitiv sjukdom i hemmet fanns det möjlighet för oss att 

tillfråga dig om du vill vara delaktig i studien. Efter verksamhetschef godkänt att kontakt 

får tas med demenssjuksköterska i din kommun har hon tillfrågat dig och gett oss dina 

uppgifter så vi kan nå dig. Projektet genomförs i specialistsjuksköterskeprogrammet Vård 

av äldre i kursen ”Självständigt arbete (examensarbete) inom Vård av äldre” vid 

Högskolan i Kristianstad.  

 Hur går studien till? 

Din medverkan kommer innebära att du kommer medverka i en intervju där du beskriver 

hur du uppfattar din situation som anhörigvårdare. Intervjun kommer vara ca 30 minuter. 

Under intervjun kommer både Camilla och Emelie närvara. En av oss kommer att ställa ett 

antal frågor till dig om din upplevelse och om dina relationer, hälsa och vilket stöd du 

upplever.  Du kan också få prata ganska fritt om hur du upplever din situation. Den andra 

studenten kommer att föra anteckningar, sköta inspelningen och finna lite i bakgrunden. 

Du kan välja om den ska vara digital där vi spelar in ljudet med mobiltelefon eller på en 

plats som du önskar. .  

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Deltagande i studien kan leda till emotionella känslor genom att funderingar och känslor 

framkommer, vilka kan påverka dig. 

Om du efter vår intervju känner fortsatt behov av att samtala finns möjlighet till det 

genom att ta kontakt med demenssjuksköterska eller anhörigstödet i din kommun, 
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alternativt kan författarna ombesörja att anhörigstödet kontaktar dig efter intervjun om du 

upplever att det finns behov av det. 

Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig.  

Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av mobiltelefon för att därefter skrivas ut och 

avidentifieras. Det avidentifierade materialet kommer förvaras enligt Högskolan 

Kristianstads policy, enligt ” Information till studenter som behandlar personuppgifter”. 

Materialet kommer sedan att bearbetas och presenteras i form av en magisteruppsats i 

kursen ”Självständigt arbete (examensarbete) inom Vård av äldre”. Efter kursen kommer 

materialet raderas.  

Materialet förvaras på ett sätt som gör att inga obehöriga kan ta del av dem eller kommer 

datan att bearbetas på ett sätt som gör att det inte går att härleda till just dig. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som 

hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att 

uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du 

vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Camilla eller Emelie, mejladress och 

telefonnummer se nedan. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@hkr.se Om du är 

missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till 

Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Om du är intresserad av att ta del av ditt individuella material eller resultatet av studien är 

du välkommen att kontakta författarna, se adress och telefon nedan. 

Försäkring 

Vid skada som kan uppkomma gäller försäkringsskydd från Kammarkollegiet via 

Högskolan Kristianstad. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 

kommer inte heller att påverka din närståendes framtida vård eller behandling. 

Om du vill avbryta ditt deltagande kontaktas den ansvariga för studien (se nedan). 

mailto:dataskyddsombud@hkr.se
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Ansvariga för studien  

Student  

Camilla Andersson, 073-1838400, camilla.andersson0140@stud.hkr.se 

Emelie Corselli, 070-5928138, emelie.corselli0008@stud.hkr.se 

Handledare  

Marina Sjöberg, universitetslektor i omvårdnad, Högskolan i Kristianstad, mail: 

marina.sjoberg@hkr.se 
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att 

ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

¨ Jag samtycker till att delta i studien ”Hur upplever anhörigvårdare till äldre personer 

med kognitiv sjukdom sin situation som vårdare?” 

 ¨ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i information 

till studiedeltagare. 

  

Plats och datum Underskrift 

  

  

  

  Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

  

Allmänna frågor 

Vilken relation har du till personen du stödjer/vårdar? 

Vilken ålder har personen som intervjuas? Vilken ålder har deras närstående? 

Vilken sjukdom är diagnostiserad? 

  

Intervjufrågor 

 Berätta hur det är att vårda din närstående? Hur upplever du din roll som vårdare? 

Har din relation till den du vårdar förändrats? I så fall hur? 

Berätta om hur ditt sociala liv är? Har det sociala livet påverkats? 

Påverkas din hälsa? Fysiskt/psykologiskt. 

Vilket stöd behöver/får du?  

  

Följdfrågor 

Hur menar du? 

Kan du utveckla detta? 

Vad innebär detta?  

Vad kände du? 

Vad tänker du om det? Positivt / negativt? 


