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Sammanfattning
Bakgrund: Demenssjukdom, även kallat kognitiv sjukdom/kognitiv svikt, är ett
samlingsbegrepp för ett flertal sjukdomar då hjärnan påverkas. En vanlig indikation i
början av sjukdomsförloppet vid kognitiv svikt är besvär med glömska och påverkan på
minnet. Att vara anhörig till en person som blivit kognitivt sjuk kan medföra stora
omställningar, och innebära förändring i rollen från att vara partner till att istället bli
vårdare, vilket kan innebära finansiell, fysisk, emotionell såväl som social påverkan på
anhöriga. Syfte: Att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda person med kognitiv
svikt i ordinärt boende. Metod: Allmän litteraturöversikt med grund i kvalitativa artiklar.
Artiklarna söktes i databaserna PubMed samt Cinahl Complete och granskades med
granskningsmall för kvalitativa artiklar från HKR. Analys gjordes utefter Fribergs (2017)
trestegsmetod. Resultat: Fynden delades upp i tre huvudkategorier och sju subkategorier.
Huvudkategorierna var: Upplevelsen av när en anhörig drabbas, rädslor och farhågor
och upplevelsen kring hjälp och stöd. Metoddiskussion: Shenton’s (2004)
trovärdighetsbegrepp tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet,
användes vid diskussion av metod. Resultatdiskussion: Tre fynd, upplevelsen av att inta
rollen som anhörigvårdare, känslor av oro samt känslan av behov av hjälp och stöd,
diskuteras utifrån transitionsteorin, pliktetiken samt ur ett samhällsperspektiv.
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Abstract
Background: Dementia, also known as cognitive disease/cognitive impairment, is a
collective term for several diseases where the brain is affected. A common indication at
the beginning of the course of the disease in cognitive impairment is forgetfulness and
effect on memory. Being a relative to a person who has dementia can lead to major
changes, such as the role from being family to becoming a carer. This could mean
financial, physical, emotional as well as social impact on the relative. Purpose: To
describe relatives' experiences of caring for a person with cognitive impairment in
ordinary housing. Method: A literature review based on qualitative articles. The articles
were searched and found in the databases PubMed and Cinahl Complete and were
reviewed using a review template for qualitative articles from HKR. The analysis was
carried out based on Friberg's three-step model (2017). Results: The findings were
divided into three main categories and seven subcategories. The main categories were:
The experience of when a relative is affected, fears, anxieties and the experience of help
and support. Method discussion: Shenton's (2004) trustworthiness concept of credibility,
transferability, dependability and confirmability, was used in the discussion of method.
Discussion of results: Three findings: The experience of taking on the role of a caregiver,
the feeling of anxiety and the feeling of need for help and support has been discussed
based on the transition theory, the ethics of duty and from the perspective of society.
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Inledning
I Sverige lider ungefär 130–150 000 personer av kognitiv svikt, varav ca 50 % av

dessa bor i egen bostad (Socialstyrelsen, 2018a). Enligt Socialstyrelsen (2018b)

ökar risken för nedsatt fysisk och psykisk hälsa samt försämrad livskvalitet för de

personer som vårdar en familjemedlem med kognitiv sjukdom i ordinärt boende.

Ambitionen bakom denna studie är att öka förståelsen för anhörigas upplevelser

av att leva med och vårda en kognitivt sjuk familjemedlem, och förhoppningen är

att studien kommer kunna användas som komplement för att utveckla och driva

omvårdnadsarbetet framåt.

Bakgrund

Kognitiv svikt
Socialstyrelsens (2017) nationella riktlinjer för vård och omsorg vid

demenssjukdom beskriver demenssjukdom, även kallat kognitiv sjukdom eller

kognitiv svikt, som ett samlingsbegrepp för ett flertal sjukdomar då hjärnan

påverkas. Bland kognitiva sjukdomar är Alzheimers sjukdom den vanligaste.

Alzheimers sjukdom kommer till en början gradvis obemärkt och förändringarna i

hjärnan sprids och orsakar över tid alltmer skada. Den näst mest förekommande

kognitiva sjukdomen är vaskulär demens. Vid vaskulär demens uppstår skador i

form av proppar eller blödningar i hjärnans blodkärl, detta leder i sin tur till

hjärncellsdöd på grund av den syrebrist som uppstår. En annan diagnos är

Lewykroppsdemens som är en kognitiv sjukdom där symtombilden kan liknas vid

Alzheimers sjukdom. Tidigt i sjukdomsförloppet ses även specifika symptom som

är vanligt förekommande vid Parkinsons sjukdom, såsom ökad salivation,

begränsad mimik och stelhet (Socialstyrelsen, 2017). Lewykroppsdemens beror på

ett specifikt protein som angriper och lagras i nervceller i hjärnans

frontotemporala delar (Basun, 2013). Även frontotemporal demens är en vanligt

förekommande kognitiv sjukdom där skadorna är lokaliserade i hjärnans främre

del. Frontotemporal demenssjukdom kännetecknas i ett tidigt stadie av symptom
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såsom personlighetsförändringar och nedsatt omdömesförmåga, och har ofta ett

smygande sjukdomsförlopp (Socialstyrelsen, 2017). Det är inte ovanligt att

parallellt drabbas utav flera av dessa diagnoser, i synnerhet är Alzheimers

sjukdom i kombination med vaskulär demens vanligt förekommande (Winblad et

al., 2016).

Symptom och problem vid kognitiv svikt
En vanlig indikation i början av sjukdomsförloppet vid kognitiv svikt är besvär

med glömska och påverkan på minnet (Mok et al., 2007). Solheim (2019) talar

vidare om hur minnessvårigheter kan innebära bekymmer med att hålla rätt på

sina saker eller att minnas vilken veckodag det är. Då minnet sviker kan det också

vara svårt att förbli fokuserad i ett samtal då samtalsämnet “rinner iväg” ur

tankarna, eller att det glöms bort vad som pratats om samt vilka frågor som ställts

och därav ställs samma fråga upprepade gånger. Solheim (2019) beskriver hur en

persons exekutiva förmågor kan påverkas vid kognitiv sjukdom, vilket kan yttra

sig genom svårigheter med att initiera, planera och utföra uppgifter på lämpligt

sätt. Vardagliga aktiviteter såsom att följa bruksanvisningar, betala räkningar och

att ordna middagar kan bli svåra att genomföra då de exekutiva förmågorna

brister. Att drabbas av kognitiv svikt kan även leda till förändrad personlighet

samt oförmåga till att känna medkänsla och att avläsa andra människor, dessa

aspekter handlar om bristfällig social kognition och kan resultera i bland annat

stegrad aggressivitet och dåligt omdöme (Solheim, 2019).

Enligt American Psychiatric Association (2014) kan kognitiv sjukdom delas upp i

tre stadier; lindrig, måttlig och svår. I den lindriga fasen är symtomen relativt

otydliga och kognitiva funktioner påverkas till viss del, utan att utgöra några

större hinder i det vardagliga livet. Besvären i denna fas kan yttra sig genom

koncentrationssvårigheter och känslan av att det är svårt att “hänga med”. Den

måttliga fasen beskrivs däremot som betydligt svårare, här utvecklas en större

problematik i vardagen och den exekutiva förmågan brister allt mer. Den måttliga

fasen kan också innebära försämrad orienteringsförmåga i kända såväl som
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okända miljöer. Socialstyrelsen (2017) beskriver den svåra fasen av kognitiv

sjukdom som en fas, då det blir mer besvärligt att förbli självständig. Personen

utvecklar ett större behov av kontinuerlig tillsyn samt behöver stöd och hjälp med

flertalet vardagliga aktiviteter.

Stöd till person med kognitiv svikt
Då en person drabbas av kognitiv sjukdom kan det i början av sjukdomsförloppet

bli aktuellt att ta till olika typer av verktyg för att hjälpa minnet och för att främja

självständighet i vardagen. Det kan bland annat handla om hjälpmedel och

säkerhetsåtgärder, exempelvis timer på strykjärn och spis, men också kalendrar

som påminner om vad som ska göras samt läkemedelslådor som ger signal när det

är dags för medicin (Edberg & Ericsson, 2017). Malloy och Hadjistavropoulos

(2004) skriver i en studie som berör smärtbehandling hos demenssjuka samt

personlighet och relationer att det i långt framskriden sjukdom kan vara

fördelaktigt med ett “osynligt stöd” från sin omgivning. Detta innebär att det, utan

att pratas om, finns ett mänskligt stöd till den kognitivt påverkade personen i

alldagliga situationer. Vidare talar Edberg och Ericsson (2017) om vikten av

diskretion i stödjande sammanhang så att den drabbade trots hjälpen kan känna sig

självständig och autonom.

Edberg och Orrung Wallin (2019) belyser att personer med kognitiv svikt kan vara

i behov av insatser från hemtjänst såsom hjälp med tvätt, städ och matlagning.

Denna typ av hjälp kan bidra till att personer i större utsträckning kan fortsätta

leva som de önskar och bo kvar i ordinärt boendet, vilket i sin tur kan resultera i

att anhöriga inte belastas i samma grad (Ernsth Bravell et al., 2017). Armanius

Björlin et al. (2004) påpekar att det bästa alternativet för kognitivt sjuka personer

är att så långt det är möjligt få leva kvar i en välbekant hemmiljö, vilket ger en

känsla av trygghet, självbestämmande, självständighet och värdighet. Hur länge

en person med kognitiv sjukdom kan bo kvar i det ordinära boendet beror till stor

del på förekomsten av anhörigas hjälp.
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Att bli och vara anhörigvårdare
Socialstyrelsen (u.å.) definierar anhörig som en person tillhörande familjen eller

den närmsta släkten. Att vara anhörig till en person som blivit kognitiv sjuk

medför stora omställningar, en förändring som innebär att bli vårdare från att ha

varit partner (Edberg & Orrung Wallin, 2019). Enligt Svenska Akademiens

ordbok (2011) innebär en upplevelse någonting en person är med om, får

erfarenhet ifrån och blir medveten om. Birkler (2007) beskriver att det som en

människa erfar och upplever kan betraktas som dennes livsvärld, det vill säga den

naturliga värld som tas för givet och inte ifrågasätts av individen. För personer

med kognitiv svikt och dennes anhöriga innebär det att bådas livsvärld förändras

(Nilsson & Hellström, 2016).

Erlingsson, Magnusson och Hanson (2010) talar om vårdarbörda ur både ett

objektivt och subjektivt perspektiv. Begreppet vårdarbörda innefattar de krav som

ställs på vårdaren av finansiell, fysisk, emotionell och social karaktär. Objektiv

vårdarbörda innebär de praktiska moment som kan vara aktuella, såsom sysslor i

hemmet eller hjälp och stöd relaterat till den personliga hygienen. Vårdarbörda av

subjektiv typ handlar mer om de reaktioner som vårdaren yttrar till följd av

vårdandet, exempelvis stress, utbrändhet, svårigheter med sömnen, depression och

ångest (Erlingsson, Magnusson & Hanson, 2010).

Enligt Socialstyrelsen (2017) är det viktigt att anhöriga får stöd i form av

undervisning och avlastning för att orka vårda sin närstående, denna hjälp kan och

bör erbjudas från hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Det är betydelsefullt

att anhörigvårdaren får tillräckligt med utbildning om den kognitiva sjukdomen,

dess förlopp och vården relaterat till den för att få en bättre förståelse för vad som

händer när den närstående blir sjuk, och varför det händer. Detta kan hjälpa

anhöriga att på ett bättre sätt hantera sina känslor och reaktioner. Även avlastning

är en grundläggande faktor för att undvika att bördan blir för tung för

anhörigvårdaren att bära. Det är dock nödvändigt att avlastningen fungerar på ett
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bra sätt, så att den anhörige kan koppla av, känna förtroende och därav besparas

från sin oro (Socialstyrelsen, 2017).

Enligt Armanius Björlin et al. (2004) är det också relevant för anhöriga till person

med kognitiv sjukdom att bevara det egna livet och bibehålla sina sociala

kontakter, dessa kommer mest troligt att behövas som stöd under vårdtiden såväl

som den dag då den kognitivt sjuka personen inte längre kan bo kvar i hemmet.

För anhöriga kan det trots en hög vårdarbörda innebära trauma då personen med

kognitiv svikt, som oftast är en partner sedan många år, flyttas från ordinärt

boende till annan bostad (Edberg & Orrung Wallin, 2019).

Socialstyrelsen (2020) skriver om anhörigvård och hur det kan påverka den

upplevda livskvaliteten och hälsan. Personer som vårdar närstående mår generellt

sämre än resterande befolkning och det största problemet uppges vara den

psykiska belastningen. Den grupp av anhörigvårdare som uppges vara i störst

behov av stöd, är anhöriga till kognitivt sjuka personer. Det är en grupp som anses

påverkas mest av bördan av att vårda en närstående.

Syfte
Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda person med kognitiv

svikt i ordinärt boende.

Metod

Design
Studiens design var en allmän litteraturöversikt med induktiv och kvalitativ ansats

som utgick från vetenskapliga, kvalitativa artiklar. Det kvalitativa förfarandet

baseras på ett holistiskt förhållningssätt och handlar om att fånga, skildra och

redogöra för erfarenheter och upplevelser (Polit & Beck, 2021). Induktiv ansats

innebär att forskarna har studerat och observerat ett specifikt fenomen som sedan
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beskrivs så korrekt som möjligt. De observationer som gjorts lägger sedan grund

till författarnas slutsatser (Priebe & Landström, 2017).

Sökvägar och urval

Inledningsvis gjordes pilotsökningar i två akademiska databaser, Cinahl Complete

och PubMed, i syfte att kartlägga tillgängligt material till studien. Då det visat att

tillräckligt material fanns gjordes en slutgiltlig sökning i Cinahl Complete och

PubMed, dessa baserades på nyckelord i syftet som skapade grund till fyra olika

blocksökningar: Anhöriga, upplevelser, vård i hemmet och kognitiv svikt.

Översättning av nyckelord till engelska samt val av synonymer till sökningen

gjordes med hjälp av Svensk MeSH. Cinahl Complete är en databas som omfattar

vetenskapligt material inom områden såsom omvårdnad men även fysio- och

arbetsterapi (Karlsson, 2017). Databasen PubMed innehåller främst artiklar inom

medicin men även omvårdnad (Östlundh, 2017).

Varje enskilt sökblock innehöll ämnesord såväl som ord för fritext (se bilaga 1,

fritextsökning benämns i sökschema 1, Cinahl Complete, som [fritext] och

ämnesord som [MH]. I sökschema 2, PubMed, benämns fritextord som

[Title/Abstract] och ämnesord som [Mesh]). “Cinahl Headings” är den ordlista

med ämnesord som finns tillgängliga i databasen Cinahl Complete. Motsvarande

lista för ämnesord i PubMed kallas för Medical Subject Headings (MeSH).

Fritextsökning begränsar sökningen genom att bara söka på det ord som anges,

medan ämnesord breddar sökningen och föreslår andra aktuella sökord. Som

komplement på orden för fritextsökning i Cinahl Complete användes trunkeringar

(*), på så vis kan ett och samma fritextord sökas med flera olika ordböjningar.

Även frassökningar (“”) tillämpades på sökningen i Cinahl Complete, detta gör

det möjligt att söka på mer än ett ord i rätt ordningsföljd (Karlsson, 2017).

Booleska operatorer är en funktion som innebär att samtliga ord i en blocksökning

kan summeras till en enda sökning, denna teknik används genom att orden AND,

OR eller NOT bockas i när sökningen genomförs (Karlsson, 2017). Ämnesord och
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fritextord i blocksökningarna i båda databaserna söktes i denna litteraturstudie

med “OR” vilket innebär att endast ett utav orden i sökningen krävs bland

sökträffarna, detta resulterar i ett större antal träffar (se bilaga 1, blocksökningar

1-4). En slutlig sökning gjordes sedan genom att slå ihop varje blocksökning med

“AND” (se bilaga 1, sökning 5), således specificeras sökningarna och sökträffarna

kommer att innehålla åtminstone ett utav orden från sökblocken. Enligt Karlsson

(2017) kan sökresultatet begränsas och specificeras ytterligare genom att använda

avgränsningar. Den avgränsning som användes i sökningen i PubMed var

“engelskspråkig”, i Cinahl Complete användes “engelskspråkig” och

“peer-reviewed” som avgränsningar. Avgränsningen “peer-reviewed” begränsar

sökningen så att enbart artiklar som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter

visas (Östlundh, 2017).

Sökningen i Cinahl Complete gav 171 artiklar och sökningen i PubMed gav 137

artiklar. Titlar och abstracts i samtliga artiklar lästes, och därefter valdes tio

relevanta artiklar ut (fem artiklar från vardera databaser) som bedömdes svara på

studiens syfte. Genom detta förfarande blev studiens urval ändamålsenligt.

Ändamålsenligt urval handlar till stor del om att finna väsentliga källor till

information som innefattar konkreta definitioner av det fenomen som undersöks,

dessa källor kan förslagsvis vara vetenskapliga artiklar, övrig litteratur eller

mänskliga erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017). Studiens inklusionskriterier

var att de vetenskapliga artiklar som valdes ut skulle vara etiskt godkända av

etikkommitté samt att de anhöriga som beskrevs i resultatet skulle vara eller hade

varit sammanboende med person med kognitiv svikt som vårdades eller hade

vårdats i deras gemensamma hem. Björk (2020) beskriver att inklusionskriterier

måste uppfyllas för att en deltagare ska få deltaga i en studie, samt att

exklusionskriterier avgör vilka deltagare som ska uteslutas från en studie.

Granskning och analys
Vid granskning av de artiklar som valdes ut användes en granskningsmall för

kvalitativa artiklar från Högskolan Kristianstad (Blomqvist et al., 2016). Med
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hjälp av denna mall kunde de utvalda artiklarnas trovärdighet undersökas genom

bedömning av kvalitetsbegreppen: överförbarhet, pålitlighet, verifierbarhet och

tillförlitlighet. Varje enskilt kvalitetsbegrepp har egna kriterier och riktlinjer för att

kunna stärka en artikels trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017).

Friberg (2017) beskriver en analysmetod i tre steg, vilken är den som användes

vid analys av artiklarna. Första steget i Fribergs trestegsmetod innebär läsning av

varje artikel ett flertal gånger, detta gjordes först enskilt och sedan gemensamt.

Vidare i detta steg gjordes också artikelöversikter till varje enskild artikel i syfte

att få en tydlig överblick av artiklarnas innehåll. Därefter lästes artiklarna återigen

med resultaten i fokus. I steg två togs fynd ut från artiklarnas resultatdel som

ansågs svara på studiens syfte, dessa sattes in i en tabell och sortering skedde

utefter fyndens likheter och skillnader för att få en struktur i analysarbetet. I det

sista och tredje steget sorterades, sammanställdes och rubricerades fynden för att

skapa de huvud och subkategorier som utgör studiens resultat. Se tabell 1 för

illustration av förfarandet vid analysens tredje steg. Resultatet i denna studie

sorterades in i tre olika huvudkategorier: Upplevelsen av när en anhörig drabbas,

Rädslor och farhågor samt Upplevelsen kring hjälp och stöd. Slutligen framkom

sammanlagt sju subkategorier.
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Tabell 1. Illustration av förfarandet vid analysens tredje steg

Huvudkategorier Meningsenheter Kondenserade
meningsenheter

Kodning Subkategorier

Upplevelsen av när
en anhörig drabbas

“It just hits you like a ton
of bricks. Everything is
coming down and it
doesn’t seem like
anything is going right…
and the denial… I just
wasn’t sure I could
handle it. I still don’t
think I can handle it.”

Känslan av att känna sig
nedslagen. Förnekelse
och osäkerhet kring den
egna förmågan att klara
av situationen.

Förnekelse,
osäkerhet

Upplevelsen då en
familjemedlem
erhåller diagnos

Rädslor och
farhågor

“It’s really hard and at
night you stay awake
and think about… for
how long can I keep
doing this?”

Sömnlöshet och
oroskänslor. Osäkerhet
kring hur länge orken
kvarstår.

Oro Känslor av oro

Upplevelsen kring
hjälp och stöd

“She’s glued to me, she’s
glued to me. She’s not
able to go anywhere and
she doesn’t want to go
anywhere. She just gets
mean if you make her go
anywhere she doesn’t
want to go. So I just used
to stay home. That
house bound feeling is
awful.”

Känslan av att känna sig
bunden och isolerad.
Bortprioritering av sig
själv.

Isolerad Känslan av behov av
hjälp och stöd

Etiska överväganden

Denna studie tillgodoser etiska överväganden genom att enbart vetenskapliga

artiklar som är etiskt godkända valdes ut. Etikkommittéers uppgift relaterat till

studiers etiska godkännanden är bland annat att agera rådgivare gällande

etikfrågor (Birkler, 2012; Helsingforsdeklarationen, 2018). Kjellström (2017) talar

om viktiga etiska överväganden att tänka på i form av feltolkning och uteslutning

av studiers resultat, plagiering, medveten förvrängning av text samt forskarens

föreställning kring hur studiens resultat praktiskt kan tillämpas. Dessa riktlinjer

efterföljdes i denna studie då inget textinnehåll medvetet förvrängdes, plagierades

eller uteslöts. Priebe och Landström (2017) beskriver förförståelse som

författarnas tidigare erfarenheter och förkunskaper om studiens område. Innan

påbörjad studie skrevs författarnas förförståelse ned, sammanställdes och
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redovisades. Henricson (2017) belyser att detta är väsentligt för att en studies

pålitlighet ska stärkas då författarnas tidigare erfarenheter inte ska påverka det

slutgiltiga resultatet.

Förförståelse
Innan studien påbörjades, skrev varje enskild författare ned sin förförståelse inom

det berörda ämnet, sedan diskuterades det som skrivits och mycket likheter

observerades. Författarna hade således en gemensam förförståelse relaterat till det

område som studien berör, nämligen att det många gånger kan vara fysiskt såväl

som psykiskt påfrestande att leva med och vårda en anhörig med kognitiv

sjukdom. Vår uppfattning var att vårdandet av person med kognitiv svikt för

många människor, i synnerhet äldre, präglas av känslan av skyldighet till att ta

ansvar för en familjemedlem. Vi trodde att det var relativt vanligt att anhöriga som

vårdar en person med kognitiv sjukdom sällan får eller ber om den hjälp som

kanske hade varit till fördel för både vårdgivare och vårdtagare.

Resultat
Denna studies resultat baserades på tio kvalitativa artiklar, publicerade i

vetenskapliga tidskrifter mellan år 2011 och 2020. De studier som inkluderades i

resultatet utfördes i Norge (2), Sverige (2), USA (2), Brasilien (1), Iran (1),

Kanada (1) och Storbritannien (1). Samtliga studiers kontext var ordinärt boende.

Alla fynd som presenteras utgår enbart från anhörigas upplevelser i samband med

vård av person med kognitiv svikt i ordinärt boende. Metoder för datainsamling

som har använts i dessa tio studier var semistrukturerade intervjuer, djupgående

intervjuer, intervjuer och fokusgrupper.

Från analysen framkom fynd som sedan kategoriserades i tre olika

huvudkategorier med tillhörande subkategorier (se figur 1). Huvudkategorierna

som presenteras i resultatet är “Upplevelsen av när en anhörig drabbas”, “Rädslor

och farhågor” samt “Upplevelsen kring hjälp och stöd”.
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Figur 1. Huvud- och subkategorier

Upplevelsen av när en anhörig drabbas
I kategorin “Upplevelsen av när en anhörig drabbas” ligger fokus på upplevelser

av att vårda en kognitivt sjuk anhörig i ett tidigt skede. Denna kategori fördelas på

tre olika subkategorier: “Upplevelsen då en familjemedlem erhåller diagnos”,

“Upplevelsen av att inta rollen som anhörigvårdare” och “Känslan av förlust”.

Upplevelsen då en familjemedlem erhåller diagnos
I flera studier beskrev anhöriga upplevelsen då diagnos erhölls som nedslående

och psykiskt påfrestande (Czekanski, 2017; Rognstad et al., 2020; Navab et al.,

2011; Jenkins & Feldman, 2018). I samband med att en familjemedlem eller

annan nära anhörig drabbas av kognitiv sjukdom och då diagnos ställs beskrevs

upplevelser av chock, misstro men även förnekelse och uppgivenhet (Czekanski,

2017). En kvinna från studien beskrev det som följande:

“It just hits you like a ton of bricks. Everything is coming down and it doesn’t seem like

anything is going right… and the denial… I just wasn’t sure I could handle it. I still don’t

think I can handle it.” (Czekanski, 2017)
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En kvinna i en annan studie beskrev det som en traumatisk upplevelse då hon

insåg att hennes make var sjuk och blev diagnostiserad. Hon var chockad över att

hennes make inte längre kunde orientera sig till tid och rum eller svara på basala

frågor såsom var han bodde (Rognstad et al., 2020). En studie som utfördes i Iran

visade på att anhörigvårdare många gånger kände skuld över att de inte i ett

tidigare skede hade upptäckt eller varit medvetna om att en familjemedlem varit

sjuk. De beskyllde sig själva och kände ånger över den fördröjning som eventuellt

uppstått i erhållandet av diagnos, och anhörigvårdare i denna studie förklarade att

familjemedlemmen varit sjuk långt innan kliniska symptom uppstått. I stressiga

situationer uppmärksammades att anhöriga upplevde diagnosen som ett straff för

sina tidigare synder i livet (Navab et al., 2011). Anhöriga beskrev känslor av

frustration, ilska och besvikelse över bemötandet från vården i samband med

diagnostisering av sin familjemedlem. En kvinna i studien förklarade hur hon var

helt säker på att något var fel med sin make, men fick inget erkännande från

läkaren utan denne påstod istället att besvären berodde på nedsatt hörsel trots att

hon visste att så inte var fallet. Kvinnan beskrev att bara den som lever

tillsammans med honom kan förstå det. En annan deltagare i studien, en äldre man

som vårdade sin fru, uppgav att tillvägagångssättet då hans fru blev diagnostiserad

var ynkligt och att bemötandet gentemot honom inte sköttes snyggt (Czekanski,

2017). Innan diagnos hade ställts och innan symptomen var självklara berättade

anhörigvårdare hur de åren innan hade gjort anpassningar i livet och i det egna

beteendet för att få livet att flyta på så bra som möjligt. Detta uppmärksammades

inte direkt av de anhöriga men vid tillbakablick blev det tydligt att de hade fått

“tänka för två” (Jenkins & Feldman, 2018). Att en familjemedlem erhöll diagnos

ledde till en större förståelse för beteendet hos den kognitivt sjuka personen och

resulterade i sin tur till upplevelsen och känslan av lättnad (Rognstad et al., 2020).

Upplevelsen av att inta rollen som anhörigvårdare
Anhöriga i ett flertal studier upplevde övergången till den nya rollen som vårdare

som en stor omställning och utmaning (Czekanski, 2017; Lethin et al., 2016).

Flera deltagare i en studie genomförd i USA beskrev vårdandet av sin anhörig
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som ett rollbyte från att vara partner till att bli förälder. En kvinna som tog hand

om sin make förklarade hur hon bland annat får ta hand om makens

inkontinensbesvär. Kvinnan beskrev det som att maken nu är ett barn, och att hon

själv känner sig som hans mamma. Hon kände inte längre att hon hade någon

make eller vän. Ibland kunde kvinnan också få känslan av att hon var

hushållerska, ansvarig för all matlagning, städ och tvätt (Czekanski, 2017). En

studie i Sverige lyfte fram att framför allt män till kognitivt sjuka kvinnor

upplevde svårigheter med att sköta de hushållssysslor som vanligtvis kvinnan

förut hade tagit hand om (Lethin et al., 2016). En man i studien förklarade:

“You are terribly disabled [as a man]. Suddenly you need to do the shopping and

planning… the menu and cooking. It takes such a terribly long time when you have no

training. We have to educate ourselves.” (Lethin et al., 2016)

Deltagare i samma studie uppgav känslor av ensamhet och isolering till följd av

den nya rollen som anhörigvårdare. Dessa känslor uppstod på grund av brist på

stöd från vården, men också på grund av brist på släkt och vänners närvaro. En

man i studien förklarade hur de tidigare haft många vänner som sedan försvunnit

(Lethin et al., 2016).

Känslan av förlust
Deltagare i flera studier beskrev känslor av sorg över att ha förlorat sin partner

eller familjemedlem till den kognitiva sjukdomen (Czekanski, 2017; Navab et al.,

2011). Navab et al. (2011) lyfter hur anhörigvårdare upplevde dessa känslor av

sorg, men även oro, då de jämförde den sjukes tillstånd och förmågor med hur det

hade varit tidigare. Det var förenat med mycket smärta att se personligheten hos

en älskad person sakta försvinna. Smärtan och sorgen uppstod också då

anhörigvårdarna återupplevde minnen från förr. Czekanski (2017) belyser också

den upplevda sorgen hos anhöriga efter förlusten av sin partner och den relation

som de tidigare haft. Flertalet av studiedeltagarna som vårdade sina partners fick

tårar i ögonen då de berättade om denna sorg. En kvinna i studien talade om

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

18



ensamheten hon kände efter att ha förlorat sin kompanjon. En annan deltagare

beskrev också förlusten av gemenskapen med sin fru:

“That’s the worst thing about this whole thing, this whole venture. I remember her [as]

good for a laugh, articulate, smart and intelligent, never nasty, a wonderful mother, a

tremendous mother. To see her now, [she’s] almost like a vegetable… and it’s sad. Of our

63 or 62 years, it’s a hell of a way to end our life together.” (Czekanski, 2017)

En studie som genomfördes i Norge lyfte även den fram känslan av förlusten av

en partner. En kvinna förklarade hur hennes make i samband med sjukdomen hade

börjat missbruka alkohol och blivit våldsam, detta gjorde det mycket svårt för

kvinnan att leva med sin make och resulterade i känslan av förlust (Rognstad et

al., 2020). En anhörigvårdare delgav sina känslor kring att livet inte blev som hon

hade föreställt sig och uttryckte hur hon blivit deprimerad och kände mycket ilska

efter att ha förlorat sin partner. En annan anhörigvårdare uttryckte hur hon kommit

till slutsatsen att hon tyckte synd om sig själv och undrade varför detta hade hänt

just henne. Trots hennes förlust beskrev hon tacksamhet över att situationen inte

var värre, då hennes partner trots allt var ödmjuk, snäll och inte visade några

tecken på våldsamhet. Kvinnan förklarade att det är som det är, och att hon lär sig

att leva med det (Roberts & Struckmeyer, 2018).

Rädslor och farhågor
Huvudkategorin beskriver de känslor som kan uppstå i samband med orosmoment

relaterat till att vårda och leva med en kognitivt sjuk person. Kategorin består av

två subkategorier: “Känslor av oro” och “Upplevelsen av våld relaterat till

kognitiv sjukdom”.

Känslor av oro
Flera anhörigvårdare uppgav att de hade svårigheter med sömnen till följd av den

oro som uppkommit i samband med vårdandet av en familjemedlem i det ordinära

boendet (Czekanski, 2017; Forbes et al., 2018; Lethin et al., 2016; Navab et al.,

2011; Roberts & Struckmeyer, 2018). En anhörig berättade hur hon inte fick
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någon sömn då hennes make ofta gick ut och vandrade om nätterna, kvinnan fick

ringa polisen för att söka upp maken igen. Kvinnan uttryckte frustration och bad

om hjälp hos läkaren som därav skrev ut sömntabletter till maken så att kvinnan

skulle få möjlighet att sova (Forbes et al., 2018). En annan kvinna förklarade sin

oro och rädsla över att hennes kognitivt sjuka make fortfarande körde bil, hon var

nervös över de konsekvenser som det hade kunnat medföra och dessa tankar höll

henne vaken om natten (Czekanski, 2017). En annan deltagare uttryckte konstant

oro över sin make och förklarade hur hon aldrig fann någon sinnesro och ständigt

sa åt sig själv att ta hand om sin sjuke make. Deltagaren berättade hur hon vissa

nätter låg vaken och lyssnade efter om hennes make fortfarande snarkade och

andades som vanligt (Navab et al., 2011). I en studie gjord i Sverige framkom att

flera anhörigvårdare oroade sig mycket över framtiden och hur deras förmåga att

fortsätta vårda den sjuke skulle påverkas (Lethin et al., 2016). En man från studien

berättade:

“It’s really hard and at night you stay awake and think about… for how long can I keep

doing this?” (Lethin et al., 2016)

Ett annat orosmoment för många anhöriga som vårdade kognitivt sjuka

familjemedlemmar var de finansiella frågorna. Denna oro påverkade sömnen och

återhämtningen inför nästkommande dags vårdansvar (Roberts & Struckmeyer,

2018). En deltagare i en annan studie förklarade sin oro över ekonomin efter att

hennes partner drabbats av kognitiv sjukdom och inte längre kunde arbeta, detta

resulterade i att anhöriga nu fick ta hela det ekonomiska ansvaret själv

(Czekanski, 2017). Deltagaren förklarade:

“I just felt that I was too young, there were so many changes. I didn’t really want to… It’s

almost like you have to put your life on hold. I had no idea how long that it’s going to be.

I remember… I just told her, “Let’s just go into the garage and turn the car on and just

end it”… rather than go through it. I guess I was trying to feed her an idea. Isn’t that

awful?” (Czekanski, 2017)
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Flera studiedeltagare uttryckte också ångest och oro över att i framtiden ställas

inför beslut som behöver fattas “över huvudet” på sin familjemedlem. Detta

resulterade i känslor såsom förvirring, osäkerhet, tvivel och skuld (Czekanski,

2017).

Upplevelsen av våld relaterat till kognitiv sjukdom
Deltagare i ett flertal studier uppgav rädsla över den fysiska, psykiska och verbala

våldsamheten som hade uppkommit i samband med partnerns eller

familjemedlemmens kognitiva sjukdom (Eriksson et al., 2012; Menezes et al.,

2013; Munkejord et al., 2020; Rognstad et al., 2020). En studie från Brasilien lyfte

fram de sociala och kulturella aspekter som gjorde att kvinnor glömde bort att ta

hand om sig själva i samband med vården av sina makar. Det största problemet

beskrevs inte vara de sedvanliga vårduppgifterna, utan snarare det fysiska och

psykiska våldet som de fick utstå. En kvinna i studien uttryckte ledsamhet över

det aggressiva uppträdande som hennes make påvisat (Menezes et al., 2013). En

anhörigvårdare som deltog i en annan studie pratade även hon om ledsamheten

och rädslan som uppstått i samband med att hennes sjuke make betett sig otäckt

gentemot henne (Eriksson et al., 2012). I en studie av Munkejord et al. (2020)

uppgav flera anhörigvårdare upplevelser i form av anklagelser om otrohet och

svartsjuka samt våld av fysisk och verbal karaktär från den kognitivt nedsatta

partnern. Detta skapade stor rädsla. En kvinna delade med sig:

“He totally changed his personality! He became aggressive. So, one of the first things I

did was to remove his weapons… He had a lot of them, he really loved hunting… I also

had to hide the knives. And, I had to lock the bedroom door at night when I slept. I was

simply afraid of him.” (Munkejord et al., 2020)

I takt med att det aggressiva beteendet ökade, uppkom också känslor av skam och

maktlöshet hos den anhöriga. Flera anhörigvårdare berättade också hur de

skämdes över att prata om våldet som förekom. Det upplevdes också pinsamt och

skamfullt vid de tillfällen då den sjuke exponerat sig för andra, så att anhöriga

behövde be om ursäkt (Rognstad et al., 2020).
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Upplevelsen kring hjälp och stöd
Denna kategori redogör för tankar kring att inte längre vara kapabel till att ensam

vårda sin anhörig utan hjälp eller stöd. Kategorin delas upp i två olika

subkategorier: “Känslan av behov av hjälp och stöd” samt “Känslan av att få hjälp

och stöd”.

Känslan av behov av hjälp och stöd
Flera anhörigvårdare uttryckte stor uppgivenhet och ett stort behov av att få någon

form av stöd och hjälp (Munkejord et al., 2020; Roberts & Struckmeyer, 2018).

Ett flertal kvinnor i en studie påpekade hur de var konstant trötta och upplevde

känslan av att vara själlös relaterat till det konstanta vårdbehovet, dag- såväl som

nattetid. Flera kvinnor uttryckte också en känsla av att vara konstant bundna till

sina hem oavsett om de fick hjälp eller inte (Munkejord et al., 2020). En

anhörigvårdare förmedlade hennes stora önskan om att få hjälp och avlastning

från barnen i vården av sin partner, om så bara för en stund. Anhörigvårdaren hade

varit skild från sin partner i 20 år men sedan kommit tillbaka, detta medförde

känslor av ånger. En annan anhörig uttryckte en längtan efter att bara få en paus

för lite egentid (Roberts & Struckmeyer, 2018). En tredje deltagare från samma

studie berättade om känslan av att känna sig bunden:

“She’s glued to me, she’s glued to me. She’s not able to go anywhere and she doesn’t want

to go anywhere. She just gets mean if you make her go anywhere she doesn’t want to go.

So I just used to stay home. That house bound feeling is awful.” (Roberts & Struckmeyer,

2018)

Det framkom i flera studier att många anhörigvårdare upplevde känslor av skam

över det faktum att inse behovet av och ta emot hjälp i syfte att avlasta och

prioritera sig själva (Czekanski, 2017; Eriksson et al., 2012; Roberts &

Struckmeyer, 2018). Ett flertal kvinnor upplevde att deras egna behov behövde bli

åsidosatta då de inte kunde komma på några logiska argument för att tillgodose

dessa. Det visade sig också vara vanligt att känna sig som en börda i samhället

genom att mottaga hjälp, såväl som känslor av misslyckande uppkom då anhöriga
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inte längre ensamma kunde ta hand om sina partners (Eriksson et al., 2012). En

äldre man berättade i en studie från USA att han kände sig mycket frustrerad över

att han inte visste var han skulle vända sig för att söka hjälp (Czekanski, 2017).

En anhörig hade åsikter om och uttryckte frustration och ilska över att det inte

fanns tillräckligt mycket hjälp att tillgå för personer som vårdar en

familjemedlem. En kvinna i samma studie förklarade hur hon anpassade livet.

Kvinnan berättade att hon ansåg sig själv vara mest lämplig att vårda sin make

och att det fick henne att känna att hon gjorde något gott, även om hon ibland

betvivlade att det räckte till (Roberts & Struckmeyer, 2018).

Känslan av att få hjälp och stöd
Anhörigvårdare i flera studier beskrev känslor av befrielse och glädje då de erhöll

hjälp och stöd i någon form (Roberts & Struckmeyer, 2018; Lethin et al., 2016;

Rognstad et al., 2020). En studiedeltagare beskrev lättnaden över att ha funnit stöd

i en stödgrupp. Studiedeltagaren upplevde att stödgruppen hjälpte genom att hon

fick sällskap och kände gemenskap, samt att den hjälpte henne att finna vägen till

acceptans. En annan studiedeltagare beskrev stödgruppen som en skänk från ovan.

I stödgruppen fanns det utrymme att ventilera sina bekymmer, samtidigt som det

gjorde att den anhöriga kände mindre ensamhet i sin situation genom att lära

känna andra personer i samma sits. Studiedeltagaren förklarade att hon inte hade

klarat sig utan detta stöd (Roberts & Struckmeyer, 2018). Avlastning i det ordinära

boendet var en stödinsats som för många anhörigvårdare uppskattades mycket och

innebar starka känslor av lättnad och frihet (Lethin et al., 2016). En anhörig från

en annan studie uttryckte dock att avlastningen också medförde skuldkänslor, trots

att det var skönt att få en paus (Roberts & Struckmeyer, 2018). I en studie av

Rognstad et al. (2020) lyftes hjälp till anhöriga fram i form av daglig verksamhet.

En deltagare uttryckte stor glädje över denna hjälp och beskrev att det var

avgörande för att hennes vardag skulle fungera. I Roberts och Struckmeyers

(2018) studie beskrev en deltagare sin upplevelse av hjälp i form av daglig

verksamhet:
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“The only way I get my husband to go is to say to him, “John, don’t you want me to have

some time, would you do this for me?” Then he’ll say, “Oh well, I guess I can then, if it’s

important for you.” So I have him there at 8 o’clock in the morning. I pick him up around

3:30, it has just been a life saver for me.” (Roberts & Struckmeyer, 2018)

Flera anhöriga berättade om hur tufft och jobbigt det hade varit vid det tillfälle då

de var tvungna att berätta för den kognitivt sjuka partnern eller

familjemedlemmen att denne behövde flytta någon annanstans, då vården som

kunde erbjudas i det ordinära boendet av anhörigvårdaren inte längre var

tillräcklig (Rognstad et al., 2020).

Diskussion

Metoddiskussion
Metoddiskussionen används till att bevisa hur en studies kvalitet har säkerställts.

Det är viktigt att författarna framför ett kritiskt perspektiv till den egna studien för

att kunna diskutera styrkor såväl som svagheter (Henricson, 2017). Studiens

kvalitet kan med fördel diskuteras med utgångspunkt i fyra trovärdighetsbegrepp;

Tillförlitlighet, Verifierbarhet, Pålitlighet och Överförbarhet (Shenton, 2004).

Tillförlitlighet
Shenton (2004) påpekar att en studies tillförlitlighet stärks då design och metod,

såväl som datainsamlingsmetod, urvalsprocess, analys samt resultat är relevant i

förhållande till studiens syfte. Eftersom resultatet i denna studie svarar på syftet,

kan metod samt design anses vara väl valda och på så vis stärks tillförlitligheten.

Pilotsökning har gjorts i syfte att undersöka om tillräckligt material fanns

tillgängligt för att studien skulle kunna genomföras, detta stärker tillförlitligheten.

För att specificera sökträffarna till att svara på studiens syfte och därmed stärka

tillförlitligheten har specifika metoder i sökningarna använts, dessa metoder

innefattar booleska operatorer, trunkeringar, användning av fritext- och ämnesord,

frassökningar samt begränsningar. Vid översättning av sökorden användes Svensk

MeSH för att få en så exakt översättning som möjligt och därav göra sökningen
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mer korrekt för att stärka tillförlitligheten. För att stärka tillförlitligheten

ytterligare kan manuell sökning med fördel genomföras som komplement till

databassökningar (Östlundh, 2017). Tillförlitligheten i denna studie sänks till följd

av att manuell sökning inte har genomförts. Tillförlitligheten stärks däremot då

lämpliga databaser för artikelsökning och datainsamling har använts. De databaser

som har använts är PubMed och Cinahl Complete, dessa innehåller bland annat

artiklar med inriktning på omvårdnad och ansågs därav vara kvalificerade för

ändamålet (Polit & Beck, 2021). Tillförlitligheten sänks dock eftersom de fynd

som tagits ut från ingående artiklars resultatdel i hög grad tycks spegla anhörigas

upplevelser av att leva tillsammans med en person med kognitiv svikt snarare än

att vårda denne. Författarna ansåg trots detta att det var väsentliga resultat

eftersom anhörigvården aldrig upphör, och att vården går parallellt med

samlevnaden. Fynden ansågs av författarna vara viktiga för att få med de

anhörigas hela perspektiv av att vårda person med kognitiv svikt. Studiens

tillförlitlighet stärks eftersom citat används i resultatet för att framföra anhörigas

upplevelser och känslor. Vid granskning av de artiklar som valdes ut till studien

användes Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar för att

säkerställa artiklarnas goda kvalitet, detta stärker studiens tillförlitlighet

(Blomqvist et al., 2016). Under studiens gång har arbetet ett flertal gånger

granskats av lärare såväl som av studiekamrater, detta stärker tillförlitligheten

eftersom författarnas egna fördomar som eventuellt påverkat arbetet kan

uppmärksammas (Shenton, 2004).

Verifierbarhet
En studies verifierbarhet avgörs av hur väl genomförandet är beskrivet.

Metodavsnittet ska vara beskrivet på så sätt att andra kan göra om studien och nå

liknande resultat (Shenton, 2004). Verifierbarheten i denna studie stärks då

genomförandet i samtliga steg är beskrivet på ett utförligt sätt. Sökningarna som

har genomförts förklaras noggrant och framställs i två sökscheman för att lätt

kunna gå tillbaka och göra om exakt samma sökningar. Tillvägagångssättet vid

granskning och analys beskrivs också grundligt. Den analysmetod som har
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använts är Fribergs trestegsmetod (Friberg, 2017). Verifierbarheten stärks

eftersom denna metod instrueras så att det är möjligt att genomföra analysen på

samma sätt som i studien. Ett analysträd har presenterats för att tydligt ge läsaren

en bild över hur studiens fynd har kategoriserats under analysprocessen vilket

stärker verifierbarheten.

Pålitlighet
Enligt Shenton (2004) bedöms en studies pålitlighet beroende på författarnas

förmåga till objektivt förhållningssätt i relation till studiens resultat. Författarna

skrev innan studien påbörjades ned sin förförståelse kring ämnet var för sig, dessa

jämfördes och diskuterades innan de skrevs ihop och presenterades i uppsatsen.

Genom detta förfarande stärks studiens pålitlighet. En studies pålitlighet kan dock

sänkas till följd av omedveten påverkan på resultatet baserat på vilken

förförståelse som funnits sedan tidigare. Detta har motverkats i denna studie då

fynd från artiklar har inkluderats som både talar för och emot författarnas

förförståelse, detta resulterar i en stärkt pålitlighet. Resultatdelen innehåller

anhörigas positiva såväl som negativa upplevelser, detta tyder på att fynden inte

har förvrängts och stärker därmed pålitligheten. Analys av valda artiklar i studien

har genomförts av båda författarna enskilt och sedan gemensamt vilket gör att

pålitligheten stärks. Däremot är samtliga artiklar skrivna på engelska vilket

medför en risk för felaktig översättning och tolkning av resultat eftersom

författarna i denna studie är svensktalande, vilket leder till att pålitligheten i

studien sänks. Studiens pålitlighet sänks ytterligare genom att ingående artiklar

inte har fått lika mycket utrymme i resultatet. Pålitligheten stärks trots allt till följd

av att de fynd som ansågs mest relevanta för studiens syfte tog mer plats.

Överförbarhet
En studies överförbarhet beror på huruvida dess resultat kan överföras till andra

grupper, situationer eller kontexter än det som den aktuella studien berör

(Shenton, 2004). Studierna som presenteras i resultatet är utförda i Norge (2),

Sverige (2), USA (2), Brasilien (1), Iran (1), Kanada (1) och Storbritannien (1).
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Detta innebär att överförbarheten kan sänkas eftersom resultaten i vissa utav dessa

länder kanske inte är representativa i Sverige då det kan finnas kulturella

skillnader samt att vården kan skilja sig åt. Däremot är fyra utav studierna

genomförda i nordiska länder, vilket kan göra det lättare att överföra och

implementera resultaten vilket stärker överförbarheten. Denna studie lyfter bara

fynd som presenterar anhörigas upplevelser och perspektiv, därav blir

överförbarheten till anhöriga som grupp stärkt. Samtliga kontexter i studiens

artiklar är ordinärt boende, vilket gör att överförbarheten stärks till just denna

kontext.

Resultatdiskussion
Syftet i litteraturstudien var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda person

med kognitiv svikt i ordinärt boende. Studiens resultat påvisade att

anhörigvårdares upplevelser varierade och berörde flera olika områden, och

huvudkategorierna upplevelsen av när en anhörig drabbas, rädslor och farhågor

och upplevelsen kring hjälp och stöd skapades. Tre fynd, en från vardera

huvudkategori, kommer att diskuteras utifrån transitionsteori och pliktetik samt

utifrån ett samhällsperspektiv. De fynd som kommer att behandlas i

resultatdiskussionen är upplevelsen av att inta rollen som anhörigvårdare, känslor

av oro samt känslan av behov av hjälp och stöd.

Upplevelsen av att inta rollen som anhörigvårdare
Att ta sig an rollen som anhörigvårdare till en familjemedlem med kognitiv svikt

kan innebära en stor belastning då anhöriga tvingas ta allt ansvar på egen hand.

Det framkom i studiens resultat att det var vanligt att flera anhörigvårdare

upplevde en drastisk skillnad i samband med rollbytet från att vara partner eller

familjemedlem till att bli anhörigvårdare. Flera deltagare beskrev att rollbytet

också innebar känslan av att bli förälder, till följd av den hjälp som den kognitivt

sjuka personen krävde från anhörigvårdaren samt det ansvar över hushållets

sysslor som medföljde (Czekanski, 2017). Övergången från att vara exempelvis

partner eller familjemedlem till att istället bli vårdare för en kognitivt sjuk anhörig
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kan beskrivas med hjälp av transitionsteorin. Denna teori beskriver

övergångsprocesser vid förändringar i livet som har en påverkan på individers

upplevda hälsa och sjukdom (Meleis et al., 2000). Ternestedt och Norberg (2019)

delar upp transitioner i tre olika kategorier. I första hand beskrivs de

utvecklingsrelaterade transitionerna som omfattar exempelvis barnets övergång

till att bli vuxen. Därefter beskriver Mazaheri et al. (2018); Heikkilä et al. (2007)

de situationsrelaterade transitionerna där specifika situationer, såsom en nära

anhörigs död eller en flytt mellan olika kulturer, orsakar övergångsprocesser.

Slutligen lyfter Österlind (2009) de hälso- och sjukdomsrelaterade transitionerna.

Dessa övergångar handlar om förändringar i eventuell sjukdomsbild, positivt såväl

som negativt.

Resultatet i studien visade också att flera anhöriga som vårdade en familjemedlem

eller partner med kognitiv sjukdom kände sig väldigt ensamma och isolerade.

Detta berodde delvis på att släkt och vänners närvaro allt mer uteblev, men också

på att stödet från sjukvården brast (Lethin et al., 2016). Meleis et al. (2000)

belyser att personer som genomgår transition av något slag är mer sårbara för

negativa hälsokonsekvenser, men att detta kan motarbetas genom att ha en ökad

förståelse för övergångsprocessen. Detta är viktigt att ha i åtanke när vårdpersonal

interagerar med personer som vårdar anhöriga med kognitiv svikt.

Känslor av oro
Orosmoment kan uppkomma i samband med en familjemedlems kognitiva

sjukdom, detta kan ge en stor påverkan på sömnen till följd av den rädsla och brist

på sinnesro som infinner sig. Ett centralt fynd i denna litteraturstudie var hur

oroskänslor av olika karaktär gjorde att flera anhörigvårdare upplevde att de inte

fick den nattliga sömn som de behövde. Oron kunde bero på rädsla inför

eventuella olyckshändelser där ökad risk förelåg till följd av vad den kognitivt

sjuka partnern eller familjemedlemmen kunde få för sig att göra. Oron kunde

också uppstå då anhöriga tänkte mycket på framtiden, det fortsatta vårdbehov som

de skulle behöva leva upp till samt de ekonomiska aspekterna (Czekanski, 2017;
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Forbes et al., 2018; Lethin et al., 2016; Navab et al., 2011; Roberts &

Struckmeyer, 2018). Detta fynd kan diskuteras med utgångspunkt i pliktetiken.

Denna etiska modell grundar sig i att utföra handlingar som anses vara rätt baserat

på fasta normer. Agerandet enligt pliktetiken tar enbart hänsyn till syftet med

handlingen, och inte dess konsekvenser (Sandman & Kjellström, 2018). I

samband med anhörigvård till kognitivt sjuka personer kan pliktetiska dilemman

uppstå med tanke på att många personer kan uppfatta det som sin plikt och

skyldighet att vårda sin anhörig. Motiven till handlingen, det vill säga vårdandet,

är enbart avgörande, och vilka konsekvenser vårdandet får blir åsidosatta. I denna

studie framgick att konsekvenserna i form av orosrelaterade besvär såsom

sömnbrist hos anhörigvårdare blev stora.

Känslan av behov av hjälp och stöd
Att som anhörigvårdare hela tiden vara tillgänglig kan medföra känslan av att

känna sig bunden. Det konstanta vårdandet kan orsaka trötthet, uppgivenhet och

det kan kännas skamfullt att prioritera sig själv och be om hjälp, samtidigt som det

trots behovet av hjälp kan vara svårt att veta var hjälpen finns att få.

Litteraturstudiens resultat påvisade att ett flertal deltagare kände att de inte kunde

lämna sina hem eller sina kognitivt sjuka familjemedlemmar eller partners. Det

ständiga vårdandet som pågick 24 timmar om dygnet medförde upplevelsen av

själlöshet och gjorde att anhörigvårdarna kände sig förtvivlade och utmattade

(Munkejord et al., 2020; Roberts & Struckmeyer, 2018). I studiens resultat

framgick anhörigas känslor av dåligt samvete och skuld då de behövde ta hjälp

och få avlastning i vården av sin anhöriga med kognitiv sjukdom (Czekanski,

2017; Eriksson et al., 2012; Roberts & Struckmeyer, 2018). Då en anhörigvårdare

kommer till insikt med att hjälp och stöd i vården av sin anhörig är ett måste kan

transitionsteorin vara till hjälp för att förstå övergången från att vara självständig

vårdare till att släppa taget. Sjukvården behöver ha ett respektfullt förhållningssätt

gentemot individen och ta hänsyn till de individuella behov som kan uppstå i
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samband med denna övergång, då det kan innebära en viss identitetsförändring för

anhörigvårdaren.

Det framkom också i resultatet att anhörigvårdare ibland upplevde frustration över

brist på stödinsatser från vården, samt viss oklarhet i var stödet finns att få

(Czekanski, 2017; Roberts & Struckmeyer, 2018). Anhöriga påverkas i hög grad

då en person drabbas av kognitiv sjukdom. Påverkan kan omfatta fysisk såväl som

psykisk ohälsa och att de egna behoven försummas, samt en känsla av att ständigt

behöva vara tillgänglig för den sjuka personen. De nationella riktlinjer som finns

gällande stöd till anhöriga inkluderar avlösning, utbildning, stöd till yngre

anhöriga som är individuellt anpassat samt relationsbaserat utbildningsprogram.

Stödinsatserna syftar till att minska den fysiska och psykiska belastningen hos

anhöriga (Socialstyrelsen, 2017). Daglig verksamhet är en viktig stödinsats för att

avlasta anhörigvårdare. Ur ett samhällsperspektiv är detta den åtgärd som är mest

kostsam, samtidigt som det råder stor platsbrist på de dagliga verksamheterna i

Sverige. En annan väsentlig stödinsats är att erbjuda utbildningsprogram i syfte att

utbilda de anhöriga till personer med kognitiv sjukdom (Socialstyrelsen, 2017).

Det framgår dock att enbart 58 % erbjuds denna hjälp från primärvården,

motsvarande siffra inom den specialiserade vården är 80 %. Flera personer anger

att de inte blivit erbjudna stöd. I en förlängning förmodas samhällets kostnader

relaterat till vårdkonsumtion minska om tillräckligt med stödinsatser till anhöriga

tillhandahålls (Socialstyrelsen, 2017). Den minskade vårdkonsumtionen kan bero

på att anhöriga som får hjälp och stöd upplever mindre ohälsa relaterat till den

belastning som vårdandet kan innebära. Brist på fungerande rutiner och

kostnadsmedvetenhet kan vara orsak till att inte alla blir erbjudna de stödinsatser

som kan anses vara lämpliga. Det är av stor vikt att anhöriga i ett så tidigt skede

som möjligt får tillräckligt med information om vilka stödinsatser som finns, och

var dessa finns att tillgå. Denna information kan med fördel ges redan vid

diagnostisering för att underlätta för anhörigvårdaren. Detta går hand i hand med

det globala målet “god hälsa och välbefinnande” som förespråkar att varje individ

ska ges förutsättningar och möjligheter till ett gott välbefinnande och en god
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hälsa, så att varje enskild människa kan leva upp till sin fulla kapacitet och i sin

tur bidra till utvecklingen av samhället (United Nations Development Programme,

2021).

Slutsats
Sammanfattningsvis visade denna studie att anhörigvårdare till kognitivt sjuka

personer upplevde stor påfrestning på det egna måendet i samband med vården

som de utförde. Att förlora sin partner eller någon i familjen till en kognitiv

sjukdom resulterade i stor sorg för den som vårdade samtidigt som rollbytet till

anhörigvårdare medförde ett stort ansvar och påverkan på den fysiska och

psykiska hälsan. Främst sågs den psykiska belastningen som det mest omfattande

problemet. De psykiska besvär som vanligen uppstod var oroskänslor, rädslor,

ensamhet och isolering. Det visade sig vara ett stort behov att, trots skuldkänslor,

mottaga hjälp och stöd i olika former för att underlätta livet som anhörigvårdare.

Vidare anser författarna att mer kunskap inom området krävs för att förbättra

möjligheter kring stödinsatser från omsorgen, så att varje enskild anhörigvårdare

kan få den hjälp som behövs. Det kan också vara gynnsamt med mer kunskap om

de transitioner som anhöriga genomgår i samband med kognitiv sjukdom hos en

partner eller familjemedlem. Ytterligare forskning kring anhörigas behov av stöd

kan vara fördelaktigt för att få ett bredare perspektiv och kartlägga eventuell

förbättringspotential.
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Bilaga 1. Sökschema

Databas: Cinahl Complete
Datum: 3/3-2022

Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda person med kognitiv svikt i

ordinärt  boende.

Sökning nr och
namn

Sökord Antal
träffar

Valda
artiklar

1 - Anhöriga Family [MH] OR

“Family member*” [fritext] OR

Relative* [fritext]

“Informal caregiver” [fritext]

(323,085)

2 - Upplevelser Perception [MH] OR

Attitude* [fritext] OR

Experienc* [fritext]

(834,862)

3 - Vård i hemmet Home Health Care [MH] OR

Home Nursing [MH] OR

“Home health care” [fritext] OR

“Home care” [fritext] OR

“Home nursing” [fritext]

(49,151)

4 - Kognitiv Svikt Dementia [MH] OR

Cognition Disorder [MH] OR

Dementia [fritext] OR

Demented [fritext] OR

“Cognitive disorder*” [fritext] OR

“Cognition disorder*” [fritext]

(98,848)

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 (187)

Begränsningar Engelskspråkig, Peer-reviewed (171) (5)
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Bilaga 1. Sökschema

Databas: PubMed

Datum: 7/3-2022

Syfte: Syftet vad att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda person med kognitiv svikt i

ordinärt boende.

Sökning nr och

namn

Sökord Antal

träffar

Valda

artiklar

1 - Anhöriga Family [Mesh] OR

Family member [Title/Abstract] OR

Relative [Title/Abstract] OR

Informal caregiver [Title/Abstract]

(1,287,80

9)

2 - Upplevelser Perception [Mesh] OR

Qualitative Research [Mesh]

Attitude [Title/Abstract] OR

Experience [Title/Abstract] OR

Narrative [Title/Abstract]

(1,330,90

2)

3 - Vård i hemmet Home Nursing [Mesh] OR

Home health care [Title/Abstract] OR

Home care [Title/Abstract] OR

Home nursing [Title/Abstract]

(32,030)

4 - Kognitiv svikt Dementia [Mesh] OR

Cognition Disorders [Mesh] OR

Dementia [Title/Abstract] OR

Demented [Title/Abstract] OR

Cognitive disorder [Title/Abstract] OR

Cognition disorder [Title/Abstract]

(302,305)

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 (152)

Begränsningar Engelskspråkig (137) (5)
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Bilaga 2. Artikelöversikt
Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Czekanski, K.

The Experience of
Transitioning to a
Caregiving Role for a
Family Member with
Alzheimer’s Disease or
Related Dementia

USA, 2017

Att utforska levda
erfarenheter hos
människor som
övergår till rollen
som vårdgivare till
en familjemedlem
med Alzheimer’s
sjukdom eller
annan
demenssjukdom.

Ändamålsenligt urval.
10 deltagare, inget bortfall.
Inklusionskriterier: Primär
anhörigvårdare utan lön. 21+
och engelsktalande. Ansvarig
för fysisk, psykisk och andlig
vård. Tillgänglig för 2
intervjuer under ca 2
månaders tid. Godkänner att
delta i studien och dela sina
erfarenheter.
Datainsamlingsmetod:
Djupgående,
semistrukturerade intervjuer.
Studien är etiskt godkänd.

Två intervjuer genomfördes med
varje deltagare efter att informerat
samtycke givits. Den första
intervjun varade 60-90 minuter, den
andra intervjun varade 45-60
minuter. Samtliga intervjuer
spelades in och transkriberades.
Deltagarna fick välja själva var
intervjuerna skulle äga rum,
samtliga valde hemmet.
Analys: Fenomenologisk analys.

Resultatet presenterades
som följande teman:
“Någonting är fel”,
“Resan till diagnos:
Tvetydighet och
negativa känslor”,
“Byta roller och
relationer: förluster och
utmaningar”, “Söka
kunskap och stöd:
lösningar och
frustration”, “Anpassa
sig till
omvårdnadsvärlden:
hitta syfte”, “Bevara sig
själv utan skuld” och
“Hitta en väg ut”.

Tillförlitlighet: Stärks genom att resultatet
svarar till syftet med studien samt citat i
resultaten. Informerat samtycke.
Verifierbarhet: Stärks genom att utförandet
är väl beskrivet.
Pålitlighet: Sänks då analys inte
genomförts av flera personer. Finns ingen
förförståelse.
Överförbarhet: Stärks då studieresultatet
till viss del kan föras över till liknande
kontexter.

Eriksson, H., Sandberg,
J., Hellström, I.

Experiences of
long-term home care as
an informal caregiver to
a spouse: gendered
meanings in everyday
life for female carers

Sverige, 2012

Att utforska
könsaspekter av
långsiktig vård ur
kvinnors
perspektiv,  som
vårdar en partner
med demens i
hemmet.

Ändamålsenligt urval.
12 kvinnor, åldrar 66-80 år
som levt med sin partner i
39-54 år. Inget bortfall.

Datainsamlingsmetod:
Semistrukturerade intervjuer.

Studien är etiskt godkänd.

40 intervjuer har genomförts med
12 olika kvinnor under en
5-årsperiod. Intervjuerna
genomfördes i deltagarnas hem
efter att informerat samtycke givits
av både deltagare och deltagares
partner. Intervjuerna varade i ca 45
minuter och bestod av
halvstrukturerade frågor.
Intervjuerna spelades in och
transkriberades.

Analys: Innehållsanalys (med ett
feministiskt förhållningssätt).

Resultatet presenteras
och delas upp i tre olika
huvudkategorier:
“Heteropolarisering i
relationen”,
“Introspektion kopplat
till vårdandet”, “Att
tona ned behovet av
vårdstöd”. Resultatet
svarar på studiens syfte.

Tillförlitlighet: Stärks genom att resultatet
svarar till syftet med studien samt citat i
resultaten. Informerat samtycke.
Verifierbarhet: Stärks genom att utförandet
är väl beskrivet. Sänks eftersom att
intervjufrågor ej presenteras.
Pålitlighet: Sänks genom att det inte finns
en tydlig beskrivning av förförståelsen
samt att det inte framgår hur många som
deltagit i analys.
Överförbarhet: Stärks då studieresultatet
till viss del kan föras över till liknande
kontexter.
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Bilaga 2. Artikelöversikt
Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Forbes, D. A., Blake,
C., Bayly, M., Peacock,
S., Hawranik, P., Innes,
A.

Integrated Knowledge
Translation Strategies
that Enhance the Lives
of Persons with
Dementia and Their
Family Caregivers

Kanada, 2018

Att förstå levda
upplevelser hos
anhörigvårdare och
personer med
demens som vårdas
i hemmet i norra
Alberta, Kanada,
samt att belysa hur
iKT-strategier
påverkar
upptagandet av
belägg för  bästa
möjliga
demensvård över
tid.

Ändamålsenligt urval.
17 deltagare, 3 personer med
demens och 14
anhörigvårdare.
Fler personer med demens
har tillfrågats att delta men
inte kunnat delta på grund av
kommunikationssvårigheter,
bortfall finns men redovisas
ej.
Finns inga beskrivna
inklusionskriterier.

Datainsamlingsmetod:
Intervjuer.

Studien är etiskt godkänd.

Deltagarna intervjuades vid tre
olika tillfällen under studiens gång,
sammanlagt genomfördes 41
intervjuer. Dessa spelades in och
transkriberades. Informerat
samtycke har givits.

Analys: Tolkande och deskriptiv
analys.

Resultatet i studien
presenteras genom två
huvudkategorier:
“Perspektiv från
personer som lever med
demens” och
“Perspektiv från
anhörigvårdare” följt av
underkategorier i form
av intervjufrågorna.
Resultatet svarar på
studiens syfte.

Tillförlitlighet: Stärks genom att resultatet
svarar till syftet med studien samt citat i
resultaten. Informerat samtycke.
Verifierbarhet: Sänks genom att utförandet
inte är väl beskrivet.
Pålitlighet: Sänks då det inte framgår om
analys genomförts av flera personer. Sänks
då ingen förförståelse finns redovisad.
Överförbarhet: Stärks då studieresultatet
till viss del kan föras över till liknande
kontexter.

Jenkins, C., Feldman,
G.

Recognition of
preclinical signs of
dementia: A qualitative
study exploring the
experiences of family
carers and professional
care assistants

Storbritannien, 2018

Att identifiera
tidiga tecken på
demens genom att
undersöka
anhörigvårdares
och professionella
vårdgivares
erfarenheter.

Ändamålsenligt urval.
20 deltagare, 10
anhörigvårdare och 10
vårdarbetare.

Datainsamlingsmetod:
Fokusgrupper

Studien är etiskt godkänd.

Fokusgrupperna genomfördes på ett
bibliotek eller på arbetsplatsen.
En moderater och två observatörer
ledde fokusgrupperna.
Fokusgrupperna höll på en timme
och bestod av öppna frågor
baserade på en guide. guiden
granskades av tre forskare för att
säkerhetsställa att frågorna var
relevanta. Alla möten och
diskussioner spelades in,
transkriberades och anonymiseras.
Informerat samtycke har givits.
Analys: Tematisk analys.

Resultatet delas upp i
fyra kategorier som
saknar subkategorier:
“Mindre tröskel för
frustration”, “insikt och
hanteringsstrategier”,
“tidiga tecken på dåligt
minne” och
“oroväckande
händelser”. Resultatet
svarar på studiens syfte.

Tillförlitlighet: Stärks genom att resultatet
svarar till syftet med studien samt citat i
resultaten. Informerat samtycke.
Verifierbarhet: Stärks genom att utförandet
är väl beskrivet.
Pålitlighet: Stärks då analys genomförts av
flera personer. Sänks då förförståelse
saknas.
Överförbarhet: Stärks då studieresultatet
till viss del kan föras över till liknande
kontexter.
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Bilaga 2. Artikelöversikt
Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Lethin, C., Rahm
Hallberg, I., Karlsson,
S., Janlöv, A-C.

Family caregivers’
experiences of formal
care when caring for
persons with dementia
through the process of
the disease
Sweden, 2016

Att undersöka
anhörigas
upplevelser av
anhörigvård, vid
vård av personer
med demens genom
sjukdomens olika
stadier.

Strategiskt urval.
23 deltagare, inget bortfall.
Inklusionskriterier:
Sammanboende med en
anhörig med demens,
alternativt besöker anhöriga
med demens minimum två
gånger i månaden.

Datainsamlingsmetod:
Fokusgrupper.

Studien är etiskt godkänd.

Fokusgrupper genomfördes,
fyra grupper med 4-7
deltagare per grupp. Vid
fokusgruppen användes en
intervjuguide som hjälp.
Diskussionerna i
fokusgrupperna spelades in
och transkriberades.
Pilotintervju har genomförts,
och inga ändringar krävdes
efter denna. Informerat
samtycke har givits av
deltagarna.

Analys: Innehållsanalys.

Studieresultatet visar ett
huvudtema “Anhörigvård
kräver samarbete med formell
vård för att få stöd anpassat
efter specifika behov i de olika
stadierna av demens” med tre
subteman: “Demensdiagnosen
- inträde i den formella vården
som nybörjar-anhörigvårdare”,
“Behov av utökat samarbete
med formell vård för att
fortsätta vården i hemmet”,
“Att vara beroende av
äldreomsorg och att förbli
delaktig”.

Tillförlitlighet: Stärks genom att resultatet
svarar till syftet med studien samt citat i
resultaten. Informerat samtycke.
Verifierbarhet: Stärks genom att utförandet
är väl beskrivet.
Pålitlighet: Stärks då analys genomförts av
flera personer. Sänks då författarna lyfter
sin förförståelse men inte beskriver den.
Överförbarhet: Stärks då studieresultatet
till viss del kan föras över till liknande
kontexter.

Menezes, M. D. R. D.,
Alves, M. B., Souza, A.
D. S., Da Silva, V. A.,
Da Silva, E. N.,
Oliveira, C. M. S.

Aggressive behaviour
in the relationship
between old and the
family caregiver in
dementias.

Brasilien, 2013

Att analysera det
aggressiva
beteendet som
förekommer i
relationen mellan
äldre och
anhörigvårdare.

Ändamålsenligt urval.
4 deltagare. Inget bortfall.
Inklusionskriterier:
Våldsutsatt anhörigvårdare
som anmält våldet.
Våldsutövandet ska ha ägt
rum Januari 2001 till April
2007.

Datainsamlingsmetod:
Semistrukturerade intervjuer.

Studien är etiskt godkänd.

De semistrukturerade
intervjuerna genomfördes i
varje deltagares hem. Varje
deltagare har givit informerat
samtycke.

Analys: Innehållsanalys.

I resultatet framkommer fyra
huvudkategorier: “Att lägga
märke till
beteendeförändringen hos den
äldre som vårdas”, “Söka efter
en förklaring till det aggressiva
beteende hos den som vårdas”,
“Att rapportera aggressionen
som genomlidits”,
“Upplevelsen av att förvänta
sig en lösning på aggressionen
som genomlidits”. Resultatet
svarar på studiens syfte.

Tillförlitlighet: Stärks genom att resultatet
svarar till syftet med studien samt citat i
resultaten. Informerat samtycke.
Verifierbarhet: Sänks genom att utförandet
inte är väl beskrivet.
Pålitlighet: Sänks då det inte framgår om
analys genomförts av flera personer. Sänks
då ingen förförståelse finns redovisad.
Överförbarhet: Stärks då studieresultatet
till viss del kan föras över till liknande
kontexter.
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Bilaga 2. Artikelöversikt
Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Munkejord, M. C.,
Stefansdottir, O. A.,
Sveinbjarnardottir, E.
K.

Who cares for the
carer? The suffering,
struggles and unmet
needs of older women
caring for husbands
living with cognitive
decline

Norge, 2020

Att undersöka äldre
kvinnors
erfarenheter av att
vårda en make som
lever med kognitiv
svikt i en nordisk
kontext.

Ändamålsenligt urval.
11 deltagare, inget bortfall.
Åldrarna 70-92, och har
vårdat sin partner mellan
1-13 år.
Inga beskrivna
inklusionskriterier.

Datainsamlingsmetod:
Djupgående intervjuer.

Studien är etiskt godkänd.

Intervjuer genomfördes i
deltagarnas hem (9 i Norge,
och 2 på Island). Informerat
samtycke gavs. Intervjuerna
varade mellan 45-120 minuter.
Samtliga intervjuer spelades in
och transkriberades.

Analys: Tematisk analys.

Resultatet i studien
presenteras enligt följande
teman och subteman:
Huvudtema “Kamper” med
subteman “Vi försökte leva
som vanligt”, “Jag spelade
med”, “Jag sitter fast”.
Huvudtema “Lidande” med
subteman “Hans personlighet
förändrades fullständigt” och
“Varför flyttar de inte honom
mot hans vilja?”. Huvudtema
“Ouppfyllda behov” med
subteman “Brist på stöd och
tid i vårdandet” samt “Brist
på information och att få sin
röst hörd”.

Tillförlitlighet: Stärks genom att resultatet
svarar till syftet med studien samt citat i
resultaten. Informerat samtycke.
Verifierbarhet: Stärks genom att utförandet
är väl beskrivet.
Pålitlighet: Stärks då analys genomförts av
flera personer. Sänks då ingen förförståelse
finns redovisad.
Överförbarhet: Stärks då studieresultatet
till viss del kan föras över till liknande
kontexter.

Navab, E., Negarandeh,
R., Peyrovi, H.

Lived experiences of
Iranian family member
caregivers of persons
with Alzheimer’s
disease: caring as
‘captured in the
whirlpool of time’

Iran, 2011

Att förstå iranska
anhörigvårdares
erfarenheter av att
vårda personer med
Alzheimers
sjukdom.

Ändamålsenligt urval.
8 deltagare.
Inklusionskriterier: Att vårda
person med Alzheimers
sjukdom under tiden som
studien pågår, förmåga att
kunna kommunicera verbalt
samt vilja till att medverka i
studien.
Datainsamlingsmetod:
Semistrukturerade intervjuer.

Studien är etiskt godkänd.

Utfördes i deltagarnas hem
eller på Iran Alzheimer
association.
Intervjulängd: 63-115 min
5 deltagare intervjuades en
gång medan 3 intervjuades vid
två tillfällen. Intervjuerna
spelades in och
transkriberades. Informerat
samtycke har givits.

Analys: Tematisk analys.

Studieresultatet innefattar en
huvudkategori “fångenskap i
tidernas strömvirvel”, med
två tillhörande subkategorier
“minnet av det förflutna” och
“rädsla för framtiden”.
Resultatet svarar på studiens
syfte.

Tillförlitlighet: Stärks genom att resultatet
svarar till syftet med studien samt citat i
resultaten. Informerat samtycke.
Verifierbarhet: Stärks genom att utförandet
är väl beskrivet.
Pålitlighet: Sänks genom att det inte finns
en tydlig beskrivning av förförståelsen.
Överförbarhet: Stärks då studieresultatet
till viss del kan föras över till liknande
kontexter.
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Bilaga 2. Artikelöversikt
Författare
Titel
Land, År

Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Roberts, E.,
Struckmeyer, K. M.

The Impact of Respite
Programming on
Caregiver Resilience in
Dementia Care: A
Qualitative
Examination of Family
Caregiver Perspectives

USA, 2018

Att ta itu med de
mångfacetterade,
komplexa och
stressiga
livssituationer som
anhöriga till
demenssjuka kan
uppleva vid en
såkallad “oväntad
karriär som
anhörigvårdare”.

Ändamålsenligt urval.
54 personer tillfrågades, 33
deltog, bortfall 21.
Inklusionskriterier:
Anhörigvårdare utan lön, 18+
samt vårdar en anhörig med
demens.

Datainsamlingsmetod:
Semistrukturerade intervjuer.

Studien är etiskt godkänd.

Semistrukturerade intervjuer som
var planerade i förväg utfördes på
förutbestämd plats. Varade i ca 45
minuter, spelades in och
transkriberades. Telefonintervjuer
erbjöds vid behov.
Intervju-protokoll användes som
guide för vägledning under
intervjun.
Informerat samtycke gavs.

Analys: Fenomenologisk analys.

Studiens resultat
beskrivs som fem olika
teman:
“Familjedynamik”,
“Isolering”, “Finansiella
bekymmer”, “Sökandet
efter andrum” och
“Acceptans”. Resultatet
svarar på studiens syfte.

Tillförlitlighet: Stärks genom att resultatet
svarar till syftet med studien samt citat i
resultaten. Informerat samtycke.
Verifierbarhet: Stärks genom att utförandet
är väl beskrivet.
Pålitlighet: Stärks då analys genomförts av
flera personer. Sänks då det inte finns
någon förförståelse.
Överförbarhet: Stärks då studieresultatet
till viss del kan föras över till liknande
kontexter.

Rognstad, M-K.,
Nåden, D., Ulstein, I.,
Kvaal, K.,
Langhammer, B.,
Sagbakken, M.

Behavioural
disturbances in patients
with frontotemporal
lobe degeneration
focusing on caregiver
burden at home and in
nursing homes
Norge, 2020

Att utforska de
utmaningar som
anhörigvårdare
möter till personer
med frontotemporal
demens eller andra
former av demens
som påverkar
frontal och
temporalloben som
orsakar
beteendestörningar
genom ett
kvalitativt
förhållningssätt
med djupgående
intervjuer.

Ändamålsenligt urval.
11 deltagare, inget bortfall.
Inklusionskriterier:
Anhörigvårdare till personer
med beteendevaritanten  av
frontotemporal demens och
andra demenssjukdomar med
degeneration av
frontotemporala lober och
beteendestörningar.

Datainsamlingsmetod:
Semistrukturerade intervjuer.

Studien är etiskt godkänd.

Deltagarna fick välja tid och plats
för intervju, och varaktigheten var
mellan 45-60 minuter. Informerat
samtycke har givits. Intervjuerna
spelades in och transkriberades.

Analys: Innehållsanalys.

Studiens resultat delas
upp i följande
kategorier:
“Oförståeliga och
skrämmande
utmaningar och bördor”
(inkl 4 subkategorier),
“Mötta utmaningar då
beslutet att flytta
hemifrån togs” (inkl 2
subkategorier),
“Upplevelser av
vårdinrättningar” (inkl 2
subkategorier).
Resultatet svarar på
studiens syfte.

Tillförlitlighet: Stärks genom att resultatet
svarar till syftet med studien samt citat i
resultaten. Informerat samtycke. Stärks
genom långa intervjuer som anpassar
frågorna efter anhörigas svar.
Verifierbarhet: Stärks genom att utförandet
är väl beskrivet.
Pålitlighet: Stärks då analys genomförts av
flera personer. Sänks då förförståelse
saknas.
Överförbarhet: Stärks då studieresultatet
till viss del kan föras över till liknande
kontexter.
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