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Sammanfattning 

Bakgrund: Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar som drabbar hjärnan och 

den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. Symtom på Alzheimers 

kan vara försämrat närminne samt bortfall av lokalsinne. Det som personen inte 

själv kommer ihåg behöver anhöriga göra. 1,3 miljoner anhöriga i Sverige vårdar 

sina närstående, vilket påvisar att anhöriga är delaktiga i vårdprocessen. De 

anhöriga känner ofta sin närstående med Alzheimer mer än vad sjuksköterskor 

gör. Det finns däremot inte tillräckligt med kunskap om anhörigas upplevelser, 

både vad gäller att ha en närstående med alzheimer men också att vara 

närstående. Arbetet skrivs för att öka sjuksköterskors kunskap kring anhörigas 

upplevelser och för att sjuksköterskor bättre ska kunna ge stöd till de anhöriga i 

sina känslor. 

Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelse av att ha en närstående med 

Alzheimers sjukdom.  

Metod: En allmän litteraturstudie där 10 kvalitativa studier från Cinahl och 

psycINFO används. Granskningen gjordes med hjälp av HKRs granskningsmall 

och analysen med Fribergs analysmodell (2022) i fem steg.  
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Resultat: Anhörigas upplevelse är uppdelad i 3 huvudkategorier som är 

Upplevelser av förändringar i det sociala livet, Upplevelser av kroppsliga 

förändringar och Upplevelser av förändringar i det psykiska livet. Till de tre 

huvudkategorierna finns sju subkategorier.  

Diskussion: Resultatet diskuteras med hjälp av Ekmans modell (2011a) och 

utifrån två fynd som är Känsla av minskad egentid och Anta olika roller. 

Slutsatsen av arbetet är att anhöriga upplever det på olika sätt att ha en närstående 

med Alzheimers sjukdom. Delvis att sjukdomen har gett anhöriga nya 

erfarenheter och att det är en utmaning att vara anhörig till en närstående med 

Alzheimers sjukdom.  
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Abstract  

Background: Dementia is a collective name for diseases that affect the brain. The 

most common form of dementia is Alzheimer's disease. Symptoms of Alzheimer's 

can be impaired short-term memory and loss of spatial awareness. What 

Alzheimer’s patients cannot remember themselves, relatives need to assist them 

with. In Sweden, 1.3 million persons care for a relative with Alzheimer’s. This 
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puts in evidence the involvement of relatives in the care process. Although 

relatives often know their loved ones better than nurses do, there is not enough 

knowledge about how relatives experience their role as the relative of an 

Alzheimer’s patient, nor about how they experience having a relative with 

Alzheimer's. The aim of this thesis is to increase nurses' knowledge on the 

experiences of relatives, and to help them to better support relatives in their 

feelings. 

Purpose: The purpose in this study was to describe the experience of persons that 

have a relative with Alzheimer's disease. 

Method: This study is a general literature study where ten qualitative studies from 

Cinahl and psycINFO are used. The review was done using HKR's review 

template and the analysis was done according with Friberg's analysis model 

(2022) in five steps. 

Results: The relatives' experience is divided into three main categories: 

Experiences of changes in social life, Experiences of bodily changes, and 

Experiences of changes in mental life. The three main categories are in turn 

divided into seven subcategories. 

Discussion: The result is discussed with the help of Ekman's model (2011a) and 

based on two findings: Feeling of reduced personal time and Adopting different 

roles. We conclude that there are different experiences to have a relative with 

Alzheimer's disease. Partly because the disease has given relatives new 

experiences, and because it is a challenge to have a relative with Alzheimer's 

disease. 
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Inledning 

I världen beräknas 47 miljoner människor leva med en demenssjukdom (Skog, 

2019). Detta gör demenssjukdom till en av samhällets vanligaste folksjukdomar 

(Ragneskog, 2013). Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av 

demenssjukdom och utgör cirka 70% av alla fall (Fratigloni et al., 2013;Ekman et 

al., 2011b). Idag beräknas 20 miljoner männsikor lida av Alzheimers sjukdom i 

världen varav ca 100 000 människor i Sverige (Hjärnfonden, 2021). Ju äldre 

människan blir desto högre risk är det att drabbas av en demenssjukdom, ålder 

räknas därför in som att vara den största riskfaktorn för att drabbas. Alzheimers 

sjukdom benämns ofta som en anhörigsjukdom då det ofta blir den anhöriga som 

behöver ta hand om sin närstående. Det har även blivit vanligare att man låter sin 

närstående bo hemma längre nu än förr och då blir den anhöriga som en vårdare 

till den personen med Alzheimers sjukdom (Ekman et al., 2011b). Dock kommer 

vårdpersonal ofta i kontakt med både personen som lider av Alzheimers sjukdom 

men även med anhöriga till personen.  För att stärka och öka sjuksköterskans 

kunskap om anhörigas upplevelse av att leva med en person med Alzheimers 

sjukdom har denna litteraturstudie skrivits.  

 

Bakgrund 

Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar som drabbar hjärnan och räknas som 

åldersglömska. Sjukdomarna kan delas upp i olika svårighetsgrader; mild, måttlig 

och svår demenssjukdom. Skillnaden på de olika svårighetsgraderna beror på hur 

personen som har en demenssjukdom klarar den dagliga aktiviteten och vilka 

symtom personen har (Ragneskog, 2013; Skog, 2019). En sjuksköterska kan träffa 

en person med en demenssjukdom var som helst i vården, de kan vara med tidigt 

eller innan diagnosen är satt men också efter att läkaren har satt en demensdiagnos 

(Skog, 2019). För att läkare ska kunna diagnosera en  demenssjukdom så måste 

symtomen ha funnits i sex månader och vara så tydliga att det påverkar personen 

(Socialstyrelsen, 2017). Enligt Svenskt demenscentrum (2020) är samtal med 

patienten och anhöriga en start för att diagnostisera en demenssjukdom 
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tillsammans med mini mental state examination (MMSE). MMSE är ett test med 

20 olika frågor där personen kan samla poäng, maxpoäng är 30. En större 

utredning för demens bör påbörjas när personen med en misstänkt 

demenssjukdom får mindre än 25 poäng på MMSE (Skog, 2019). Det finns idag 

ingen behandling mot demens, men personen kan få läkemedel för att lindra 

symtom (Svensk demenscentrum, 2020). Demens kan ge symtom som 

minnessvårigheter, svårare att följa med i samtal samt att det tillslut blir svårare 

att äta själv (Edberg, 2017). Demens kan även ge symtom som 

personlighetsförändringar, exempelvis kan det som personen tyckt om tidigare 

inte vara lika intressant längre eller att personen visar minskat initiativtagande. 

Personer som har en demenssjukdom kan även bli oroliga och ledsna. Enligt 

Socialstyrelsen (2017) är det vanligt att personer som lever med en 

demenssjukdom kan få hallucinationer eller vanföreställningar. Alzheimers 

sjukdom är den vanligaste bland alla demenssjukdomar.  

  

Anhöriga beskriver symtomen på Alzheimers sjukdom i en studie som en 

åldersprocess (Quinn et al., 2016).  Det första symtomet på Alzheimers sjukdom 

är försämrat närminne. Försämrat närminne gör det svårare för personen att 

komma ihåg saker som sker i närtid. Det kan vara allt från att man glömmer 

småsaker till att man glömmer viktiga saker som överenskommelser (Ekman et 

al., 2011b). Senare symtom på Alzheimers sjukdom är att vardagen blir svårare att 

sköta och personen har svårt att ta sig till sitt arbete eller komma ihåg tider (Skog, 

2019; Ekman et al., 2011b). Flera senare symtom kan vara att lokalsinnet 

försämras, både i områden som är främmande och i väl kända områden. Personen 

som lider av Alzheimers sjukdom kan ses passiva eller ointresserade av annat för 

att den exekutiva förmågan blir försämrad (Skog, 2019).  

 

Enligt Riksrevisionens rapport (2014) beskrivs begreppet anhörig som en person 

som ger vård och omvårdnad till sin närstående. En anhörig kan vara en 

familjemedlem såsom barn eller make men kan också vara en nära vän, granne 

eller annan person som finns i bekantskapskretsen. I Sverige finns ca 1,3 miljoner 

anhöriga som ger vård till sin närstående (Riksrevitionen, 2014).  Hos personer 
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som lider av Alzheimers sjukdom kan personlighetsförändringar uppmärksammas 

av anhöriga före personen själv (Edberg, 2017). Det som personen som lider av 

Alzheimers sjukdom inte själv kommer ihåg behöver då deras anhörig komma 

ihåg (Sandman & Kjellström, 2018). I en studie av Brett Hauber et al (2014) 

belyser anhöriga till individer med Alzheimers sjukdom  betydelsen av att 

individen kunde använda toaletten utan att olyckor skedde. Det som ansågs vara 

viktigast var alltså att personen kunde sköta det vardagliga livet och att de andra 

uppgifterna kunde förbises (Brett Hauber et al., 2014). För en anhörig som har en 

närstående med Alzheimers sjukdom finns det olika sorters stödgrupper och 

organisationer. Alzheimer Sverige (u.å) är ett exempel på en organisation som ger 

stöd och rådgivning till anhöriga till närstående med Alzheimers sjukdom. I en 

studie av Tokovska och Rosenberg (2018) nämner de att stödgrupper kan ge ett 

kamratskap till de anhöriga och göra att de känner sig delaktiga i en grupp. 

 

Personcentrerad vård handlar om att se hela personen bakom sjukdomen (Ekman 

et al., 2011a; Blomqvist, 2017). För anhöriga innebär en personcentrerad vård att 

de får en möjlighet att bli delaktiga i vården (Edvardsson et al., 2019). Det finns 

flera modeller som beskriver hur personcentrerat arbete kan utföras för 

sjukvårdspersonal, varav en är Ekman (2011a). Modellen handlar om tre begrepp: 

partnerskap, berättelse och dokumentation. Partnerskap handlar om att dela 

information mellan patient eller anhörig till vårdpersonal. Patienten eller anhörig 

berättar om sina upplevelser, både om sjukdomen men också hur de upplever 

vården. Sjuksköterskan delar i sin tur med sig av sin professionella kunskap om de 

tillstånd som förefaller patienten (Ekman et al., 2011a). En relation till patienten 

ska bygga på tillit och förtroende. En relation skapas inte alltid genom ord utan 

ofta genom handlingar, som hur man tittar på varandra, kroppsspråk och tonfall. 

Patientens berättelse blir viktig för att kunna arbeta personcentrerat och där 

handlar det om att lyssna på vad patienten har att säga, men även den anhöriga. I 

skedet med att bemöta en patient med Alzheimers sjukdom blir också den 

anhörigas berättelse viktig. De är med i personens liv och kan se eventuella 

utmaningar och hinder på ett annat sätt än vad den närstående kan göra och därför 

informera om dessa till vårdpersonal. Begreppet berättelse handlar även om att 
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lyssna till patientens erfarenhet och liv, genom att vårdpersonal vet patientens 

berättelse underlättar det för vården av patienten. Det kan underlätta genom att 

omvårdnaden som ges förbättras och görs utefter patientens önskan (Ekman et al., 

2011a). Dokumentation är det sista begreppet och handlar om att allt ska 

dokumenteras kring patienten för att stärka samarbetet mellan de olika 

professionerna. En bra dokumentation underlättar för patienten och anhöriga då de 

inte behöver upprepa det de säger för olika vårdpersonal flera gånger. En tydlig 

dokumentation stärker därför den personcentrerade vården. Personcentrerad vård 

för personer som drabbats av Alzheimers sjukdom handlar även om att bekräfta 

samt respektera deras tankar och känslor om situationen (Ragneskog, 2013).  

 

Upplevelserna hos en anhörig är subjektivt, vilket är motsatsen till objektivt som 

handlar om vad som uppfattas framför ögat. Subjektivitet beror på vilka olika 

erfarenheter anhöriga har i livet. Birkler (2007) menar att hur anhöriga upplever 

en situation beror på deras livsvärld. Enligt Birkler (2007) förändras livsvärlden 

utifrån situationen, till exempel åldern, sjukdom eller hälsa. Mellan anhöriga, 

patienten och sjuksköterskan uppfattas situationer olika, därmed är världsbilderna 

olika. Genom att sjuksköterskan förstår anhöriga och patientens världsbilder kan 

en bättre omvårdnad ges. Detta gör att upplevelserna blir individuella.  

 

Anledningen till att arbetet skrivs är för att Alzheimers sjukdom är en vanlig 

sjukdom i Sverige (Skog, 2019; Ragneskog, 2013) och det saknas kunskap om 

vad anhörigas upplevelser är av att ha en närstående men även vårda en 

närstående med en sjukdom som påverkar personen så mycket som Alzheimers 

gör. Denna kunskap behövs för att sjuksköterskor ska kunna ge anhöriga det stöd 

som de behöver, men även för att det ingår i den personcentrerade vården som är 

en kärnkompetens för sjuksköterskor. Det är också en sjukdom som kommer att 

finnas på framtida arbetsplatser för sjuksköterskor oavsett arbetsplats. Uppsatsen 

skrivs ur anhörigas perspektiv för att det är en relevant synvinkel att ta del av i 

vården och att det ofta inte tas med vad den anhöriga känner. Fokuset ligger ofta 

på patienten själv eller sjukvårdspersonal. Anhöriga känner till patienten med 
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Alzheimers sjukdom bättre än vad vårdpersonal gör, vilket gör området relevant 

(Skog, 2019). 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelse av att ha en närstående med 

Alzheimers sjukdom. 

 

Metod 

Design 

Designen är en allmän litteraturstudie. Friberg (2017a) beskriver att en 

litteraturstudie innebär att ett antal artiklar sammanställs för att komma fram till 

en slutsats kring ett ämne, i detta fall anhörigas upplevelse av att ha en närstående 

med Alzheimer. När en studies författare vill undersöka personers upplevelse och 

uppfattningar används kvalitativa ansats (Henricsson & Billhult, 2017). 

Sökvägar och urval 

Inledningsvis gjordes en pilotsökning i databasen Cinahl Complete (Cumulative 

Index for Nursing and Allied Health Litterature), detta för att se om det fanns 

tillräckligt med relevanta artiklar för syftet. Mängden relevanta artiklar för studien 

sågs som tillräckligt, därför kunde studien skrivas. Databasen Cinahl Complete 

innehåller vetenskapliga artiklar i omvårdnad (Karlsson, 2017). Sedan gjordes en 

mer systematisk sökning i Cinahl och PsycINFO. PsycINFO innehåller 

vetenskapliga artiklar om beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2017).  

Genom att utgå från syftet hittades sedan relevanta sökord. Sökorden som valdes 

var ”Alzheimers”, ”Anhöriga” och ”upplevelse”. Sökord är ord som grundas på de 

fenomen som skall undersökas (Karlsson, 2017). Då databaserna inte använder sig 

av svenska ord fick en översättning till engelska göras. De valda sökorden fick 
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sedan symbolisera ett sökblock var. Synonymer till sökorden, identifierade via ett 

synonymlexikon valdes för att utöka sökblocken. Utefter sökorden valdes 

ämnesord ut. Karlsson (2017) skriver att ämnesord ger ett bredare och mer 

relevant resultat, då de fungerar som definition av artikelns innehåll. Ämnesorden 

som användes i sökningen valdes ut genom Cinahl subject, där relevanta 

ämnesord för sökning i Cinahl finns. De ämnesord som valdes blev “Alzheimer”, 

“Extended family” och “Qualitative studies”. Ämnesorden i PsycINFO var 

“Alzheimer’s disease”, “Family” och “Phenomenology”. Utöver ämnesord 

utökades sökningen med fritextord, dessa utgör en fritextsökning. Vid en 

fritextsökning sker sökningen utifrån hela referensposten i artikeln. I en 

fritextsökning kan trunkering och fraser förekomma (Karlsson, 2017). Vid en 

trunkering blir sökningen på stammen av ordet och finns det olika böjningar av 

ordet inkluderas dessa vid en trunkering, detta gör sökningen bredare (Friberg, 

2017b). Trunkerade ord användes i sökning (Se Bilaga 1). En frassökning innebär 

att sökordet består av mer ett ord, då används citattecken för att få de separerade 

orden till att höra ihop i sökningen. Frassökning användes sedan i sökningen i 

Cinahl. De Booleska operatorerna ”OR” och ”AND” användes och utformade 

därefter en sökning med de tre sökblocken. Inom sökblocken användes Booleska 

operatorn ”OR” för att få med alla synonymer av den term som valts. Därefter 

användes operatorn ”AND” mellan sökblocken för att kunna inkludera alla delar 

av sökningen. Friberg (2017b) beskriver att detta ger en söksträng där resultatet av 

sökningen skall handla om alla sökblockens innehåll.  

Därefter gjordes sökningen i de båda databaserna. Resultatet blev 1172 artiklar i 

Cinahl och 1950 artiklar i PsycINFO.  Sedan gjordes en ”avancerad sökning” för 

att göra sökningen ännu mer specifik. Där gjordes begränsningar som ”Peer-

reviewed”, ”engelskspråkig” och gjord efter 2017-01-01 i både Cinahl och 

PsycINFO. ”Peer-reviewed” sätts då detta höjer trovärdigheten av innehållet i 

artiklarna eftersom dessa artiklar är granskade av forskare före publicering 

(Friberg, 2017b). Sökningen i PsycINFO gav två dubbletter till sökningen i Cinahl 

efter avgränsningar i båda databaserna. Inklusionskriterier som användes i denna 

studie var att deltagarna i studien skall vara vuxna över 18 år och vara gjorda 

mellan 2017-2022, inklusionskriterier är kriterier som måste uppfyllas för att 
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artiklarna skall användas i studien (Billhult & Henricsson, 2017). Även 

exklusionskriterier tillämpades, dessa vara att artiklarna inte fick handla om andra 

demens sjukdomar än Alzheimers sjukdom. Resultatet efter begränsninagarna 

blev 360 artiklar i Cinahl och 353 artiklar i PsycINFO. Sedan valdes 9 artiklar ut 

från Cinahl och 1 artikel valdes från databasen PsycINFO.  

Granskning och analys 

10 artiklar har granskats med hjälp av HKRs granskningsmall för kvalitativa 

studier (Blomqvist et al, 2016).  

De valda artiklarna sammanfattades i en artikelöversikt, där kvaliteten av 

artiklarna värderas. Kvaliteten skall granskas för att kunna se om artikeln skall 

inkluderas eller exkluderas ur arbetet, men det ger även en bra översikt inför 

analysarbetet (Friberg, 2017a). God vetenskaplig kvalitet identifieras via 

begreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet (Shenton, 

2004) . Begreppet tillförlitlighet visar för läsaren att resultatet är giltigt. 

Verifierbarheten handlar om ifall analysprocessen är formulerad och visad. 

Pålitlighet kan visas genom att författarna ger sin förförståelse. Begreppet 

överförbarhet visar hur överförbart resultatet är till andra grupper, situationer och 

kontexter (Shenton, 2004) 

Det är viktigt att använda sig av ett källkritiskt förhållningssätt vid analys av 

artiklarna (Karlsson, 2017).  Analysen har givit en sammanfattande resultatdel 

(Friberg, 2017a). Fribergs analysmodell (2022) är uppdelad i fem olika steg där 

första steget är att författarna läser igenom artiklarna flertalet gånger för att få en 

övergripande bild av informationen och en djupare information. Den andra delen 

består av att identifiera nyckelord ur varje artikel, där resultatdelen användes. I 

steg tre skall artiklarna sammanställas i en artikelöversikt (Se bilaga 2), detta görs 

för att underlätta för analysen som sedan gjordes. I fjärde steget plockades fynden 

från artikelöversikterna ut och skrevs ned för att sedan jämföras med varandra. 

Likheterna och skillnaderna från de olika artiklarna fördes samman till ett 

gemensamt resultat där tre kategorier (Figur 1) visar för resultatet av denna studie. 
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Det sista steget innebar att sammanställa de valda kategorierna för att sedan skriva 

resultatet till denna studie (Friberg, 2022). 

Etiska överväganden 

Forskningsetiken handlar om att värna om personers rättigheter och integritet samt 

att försvara det (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det är endast de artiklar som kan 

visa på ett etiskt övervägande som finns med i litteraturstudien. de artiklar som 

finns med i studien svarar på studiens syfte. Detta visar sig till exempel i krav på 

att informerat samtycke och att deltagarnas identitet är sekretessbelagda (Sandman 

& Kjellström, 2018). För att stärka studien är förförståelse nedskriven i samband 

med formulering av syfte innan arbetet påbörjades. Resultatet kan bli påverkat av 

författarna om en förförståelse inte är nedskriven före val av artiklar är gjort 

(Birkler, 2012).  

Förförståelse 

Alzheimers sjukdom är något båda författarna har hört om. En av författarna har 

en nära släkting som led av en demenssjukdom, detta vara något som påverkade 

hennes anhöriga mycket. Fokuset flyttades från att ha varit på hela familjen till att 

mestadels fokusera på den personen med en demenssjukdom. Det är något som tär 

mycket på familjen och upplevs jobbigt. Den andra författaren har ingen anhörig 

med en demenssjukdom men har jobbat med personer med en demenssjukdom 

och mött anhöriga till en person med Alzheimers sjukdom.  

Resultat 

Resultatet baseras på 10 kvalitativa studier från olika delar av världen. Artiklarna 

som har sammanförts till ett resultat kommer ifrån från Brasilien (1), Sverige (1), 

Thailand (1), Kanada (1), Iran (1), Jordanien (1), USA (2) och Spanien (2). 

Anhöriga i resultatet är både barn (dock över 18 år) och deras partner, det är både 

män och kvinnor med i alla studier. Resultatet visar att anhörigas. upplevelser kan 

vara allt från sociala, fysiska och psykiska. Resultatet har fördelats i tre 

huvudkategorier och 7 subkategorier (Se Figur 1). 



 15 (43) 
 

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

 

 

Upplevelser av 

förändringar i det sociala 

livet 

Upplevelse av kroppsliga 

förändringar 

Upplevelse av förändringar i 

det psykiska livet 

Upplevelsen av en sammanförd 

familj 

Känsla av trötthet Känsla av utveckling 

Att känna sig ensam Upplevelsen av att känna fysisk 

smärta 

Känsla av att anta olika roller 

Känsla av minskad egentid   

Figur 1 Huvudkategorier och Subkategorier 

 

Upplevelser av förändringar i det sociala livet 

 

I det sociala livet kan upplevelser av förändringar uppkomma. Det är olika delar i 

det sociala livet som påverkas av att ha en närstående med Alzheimers sjukdom. 

Anhöriga känner sig ensamma och att de får minskad tid till sig själv, men också 

att Alzheimers sjukdom för dem samman som familj. I denna huvudkategori 

beskrivs följande subkategorier, Upplevelsen av en sammanförd familj, Att känna 

sig ensam och Känsla av minskad egentid. 

 

Upplevelsen av en sammanförd familj 
Anhöriga upplever att när en närstående får Alzheimers sjukdom kan det föra 

samman familjen, vilket gör att de anhöriga upplever att det känns mindre 

smärtsamt och gör det lättare att hantera. Familjer behöver lära sig att samarbeta 

och jobba i ett team, både för varandra och för den närstående. Detta är något som 

tas upp i studierna av Hosseini et al (2022) och Esandi et al., (2017). Anhöriga 

upplevde att när de samarbetade så gav de varandra positivitet och känslor av 

hopp i vardagen. De upplevde också att de fick en mening med livet och en större 

tro för deras närstående. Hosseini et al (2022) uppgav att familjen kunde ge 

motivation till varandra och upplevde denna motivation som stärkande när alla 

kunde hjälpas åt med vården av deras närstående men också hjälpas åt med andra 
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praktiska saker kring Alzheimers sjukdom. När de anhöriga gick ihop och jobbade 

som ett team kunde de med mindre medel ge sin närstående upplevelse av 

välbefinnande. Tidigare konflikter kunde då lösas om alla gick ihop för att 

samarbeta för att jobba mot ett mål (Hosseini et al., 2022). 

 

 

Att känna sig ensam 
Känslan av ensamhet är en vanlig när en anhörig vårdar en närstående. 

Ensamhetskänslorna uppstår även i de stunder där sällskap finns. Anhöriga känner 

sig tvingade till att inte lämna sina närstående och vågar ibland inte heller fråga 

om hjälp då de är rädda för att inte få någon hjälp eller att upplevas som negativa. 

I studien av Esandi et al. (2017), beskrevs det att anhöriga känner sig övergivna av 

andra och att de alltid behöver göra allting själv. De upplevde också att ingen 

annan vill ta ansvar eller hjälpa till och att det gjorde att anhöriga kände sig 

ensamma i vården av sin närstående. Den anhöriga kände sig också ensam då de 

inte längre kan be sin närstående som de vårdade om hjälp eller stöd som de 

tidigare kunnat göra. Att inte kunnat ha samma samtal och stöttning av sin 

närstående upplevdes som en stor sorg och gjorde även känslan av ensamhet 

större (Lövenmark, 2018). Upplevelsen av minskad eller bristande hjälp från 

anhöriga var något som gick att se i studierna av Miller-Ott et al (2020) och 

Santos da Silva et al (2018). De uppmärksammade i studierna en minskad hjälp i 

planering i vardagen men också i omvårdnaden av den närstående. De nämnde 

också att anhöriga upplevde ensamhet i samband med möte med vårdpersonal. De 

anhöriga kände att de inte fick den stöttning och hjälp de hade behövt och det 

ledde till ännu mer ensamhetskänslor (Santos da Silva et al., 2018). Anhöriga 

upplevde även ensamhet vid kommunikationssvårigheter med sin närstående då 

de känner att de har svårt att relatera till personen med Alzheimers sjukdom 

(Esandi et al., 2021; Nguyen et al., 2020; Esandi et al., 2017; Komjakraphan & 

Karuncharernpanit, 2020). Konflikter som kunde uppstå vid vård av närstående 

gjorde att den anhöriga upplevde att den kände sig utelämnad och ensam 

(Komjakraphan & Karuncharernpanit, 2020).  

 

Känsla av minskad egentid 
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Minskad egentid är en vanlig känsla hos en närstående som vårdar en anhörig med 

Alzheimers sjukdom. Den tid man tidigare haft att lägga på intressen och sig själv 

försvinner när den anhöriga behöver lägga allt mer tid på sin närstående. Anhöriga 

upplever att deras egna intressen och fritid behöver läggas vid sidan när de vårdar 

sin närstående. Detta ger den anhöriga en känsla av minskad egentid. 

Anhöriga upplever också en minskad mängd egentid överlag, där det blir svårare 

att hinna med viktiga läkarbesök och att få tid till att tillexempel gå och handla 

och träna. I studierna upplevde anhörig att när de behövde vårda sina närstående 

med Alzheimers sjukdom hade de mindre tid till att lägga på sig själva och deras 

egna intressen i jämförelse med vad de tidigare haft (Kokorelias et al., 2021; Al-

Zyoud et al., 2021; Miller-ott et al., 2020; Nguyen et al., 2020; Esandi et al., 

2017., & Lövenmark et al., 2018). Med mindre tid för den anhöriga att lägga på 

sin egen fysiska aktivitet och träning upplevde anhöriga att de får låga nivåer av 

tillfredställande i vardagen (Kokorelias et al., 2021; Esandi et al., 2017). Anhöriga 

upplevde att deras egentid minskade när de vårdade sin närstående då de under all 

sin vakna tid enbart kunde ta hand om och lägga tid på sin närstående med 

Alzheimers sjukdom (Lövenmark, 2018; Santos da Silva, 2018). De anhöriga 

behövde även vara hemma mer än tidigare och hade inte samma tid att lägga på 

vänner och övrig familj. Detta gjorde att det sociala umgänget minskade avsevärt 

(Al-Zyoud et al., 2021; Esandi et al., 2017). 

Upplevelser av kroppsliga förändringar 
 

Att vara anhörig till en person med Alzheimers sjukdom kan leda till upplevelser 

av kroppsliga förändringar. Den anhöriga drabbas ofta av sömnbrist som leder till 

trötthet och fysisk smärta vid omvårdnad och vård av sin närstående. Nedan 

beskrivs två subkategorier som lyder, Känsla av trötthet och Upplevelsen av att 

känna fysisk smärta. 

 

Känsla av trötthet 

En upplevelse av kroppsliga förändringar visar sig som en känsla av trötthet. 

Anhöriga upplever att sömnen blir störd efter att Alzheimers diagnosen kommer 
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in i deras liv. Med mindre mängd sömn på natten upplever anhöriga en påtaglig 

trötthet i vardagen som de tidigare inte känt av. Den minskade mängden sömn gör 

att de anhöriga förlorar ork till att hinna med att ta hand om sig själva. De behöver 

prioritera sin närstående och dess hälsa före sin egen. Många känner också ett 

ansvar av att vara vårdgivare dygnet runt vilket leder till att sömnen blir lidande, 

då den anhöriga behöver vara tillgänglig alla dygnets timmar. Nguyen et al (2020) 

beskrev i likhet med detta i sin studie att det större ansvaret som togs över sin 

närstående gjorde att ens egna hälsa och sömn satts i andra hand. Detta ledde till 

en stor trötthet hos de vårdande familjemedlemmarna. 

 

Upplevelsen av att känna fysisk smärta 

En upplevelse av kroppsliga förändringar kan vara fysisk smärta. Fysisk smärta är 

något som drabbar anhöriga då de i vardagen får göra lyft och andra fysiskt tunga 

övningar som de inte tidigare har behövt göra. Anhöriga upplever också att de får 

somatiska smärtor som uppkommer på grund av att de anhöriga behöver minska 

sin egen fysiska aktivitet och träning för att hinna med att ta hand om sin 

närstående. Det blev en ökad belastning på den anhöriga i jämförelse med tidigare 

då ens närstående krävde mer hjälp och stöd än tidigare före sjukdomen (Al-

Zyoud et al., 2021; Nguyen et al., 2020). 

 

 

Upplevelse av förändringar i det psykiska livet 

 

Anhörigas psykiska liv blir påverkat när en närstående får Alzheimers sjukdom. 

Livet blir förändrat efter att en närstående har fått Alzheimers sjukdom och många 

förändringar är tvungna att ske. Subkategorierna som beskrivs nedan är Känsla av 

utveckling och Känsla av att anta olika roller. 

 

 

Känsla av utveckling  
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Att utveckas både som individ och anhörig är en vanlig känsla vid vårdande av en 

närstående med Alzheimers sjukdom. Anhöriga upplever utveckling i sina egna 

tankar och känslor när deras närstående drabbats av Alzheimers sjukdom. 

Upplevelser som anhöriga har är viljestyrka och tålamod, men de får också lära 

sig också att hantera svåra situationer, som när det uppstår diskussioner eller 

konflikter och hur de ska göra för att undvika. Detta är något som Hosseini et al, 

(2022) och Nguyen et al, (2020) påvisade i sina studier. Anhöriga kunde även 

uppleva välmående när de fick chansen att hjälpa sina närstående (Santos da 

Silva, 2018). 

 

Känsla av att anta olika roller 
Som anhörig och vårdgivare till en närstående med Alzheimers sjukdom behövs 

ofta många roller tas i och omkring vårdandet. Rollerna kan ibland komma 

naturligt för vissa men kan för andra vara svåra att ta och kännas övermäktiga. 

Vissa roller som anhöriga behöver ta kan känns ovanligt och ibland också kännas 

fel att ta då det är de rollerna som den anhöriga tidigare haft. En vanlig roll som 

den anhöriga behövde ta var att bli som en förälder till personen med Alzheimers 

sjukdom (Esandi et al., 2017; Lövenmark et al., 2018). I studierna av Esandi et al 

och Lövenmark et al (2017, 2018) beskrevs det att den anhöriga kände ett behov 

av att kontrollera sin närstående som de tidigare inte känt. De behövde också 

påminna om fler saker än vad de tidigare hade behövt göra. Att behöva påminna 

sin närstående om att ta sina tabletter men också alltid behöva påminna om var de 

skulle upplevdes som påfrestande och som ett ansvar som en förälder vanligtvis 

har. 

 

En annan roll som anhöriga upplever att de behöver ta var att bli skådespelare. I 

Esandi (2017) studie upplevde anhöriga detta när de behövde lugna ner sina 

närstående i upprörda situationer och att göra dem gladare istället för att skapa 

diskussioner. I studien skriven av Lövenmark (2018) upplevde anhöriga att de 

kunde känna sig om en hund när de närstående med Alzheimers sjukdom kom och 

klappade dom på huvudet. Detta var en roll de kände att de behövde ta då det 

lugnade den närstående. Att behöva ta en mer aktiv roll i deras närståendes liv än 
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de tidigare haft var även en upplevelse som anhöriga hade, detta för att undvika att 

de skulle glömma något (Esandi et al., 2017; Hosseini et al, 2022). Många 

anhöriga upplevde också att de behövde ta en roll som experter, både hur de 

skulle hantera sina närstående men också hur de skulle göra för att undvika 

onödiga konflikter. De kände även behov av att behöva vara någon annan i 

relation till sina närstående som de tidigare inte behövt vara (Lövenmark, 2018; 

Hosseini et al, 2022). Efter att sjukdomen pågått under en längre tid blev 

distansen till personen som lider av Alzheimers sjukdom större och en annan 

relation skapades mellan alla familjemedlemmar (Esandi et al, 2017). Något som 

flera studier tagit upp är att det upplevdes också som en plikt att ta hand om sin 

närstående och att de anhöriga egentligen inte hade något annat val än att sätta sig 

i olika roller för att kunna klara av vardagen som vårdare till sin närstående (Al-

Zyoud et al., 2021; Hosseini et al., 2022; Esandi et al., 2017). Att ta på sig en roll 

som vårdgivare var enligt Santos da Silvias studie (2018) som en självklar del i 

livet och en roll som behövde tas.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen går ut på att granska examensarbetet styrkor och svagheter för 

att säkerhetsställa kvalitén på arbetet (Henricsson, 2017). Det som granskas är 

trovärdigheten som ska ge läsarna en möjlighet att se att det som skrivs i arbetet är 

rimligt (Henricson, 2017).  För att bedöma studiens kvalitet används fyra begrepp; 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet (Shenton, 2004).  

Tillförlitlighet 

Enligt Shenton (2004) stärks tillförlitligheten om resultatet svarar på syftet i 

studien. Tillförlitligheten stärks även av hur information tagits fram, där 

inkluderas datainsamling, gransknings- och analysarbete. Syftet för detta arbete 

var att beskriva anhörigas upplevelse av att ha en närstående med Alzheimers 

sjukdom. Sökningarna är gjorda ur databaserna Cinahl och PsycINFO, som är 

databaser med hög kvalitet. Att sökningarna är gjorda i två databaser stärker också 
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tillförlitligheten då det ger en bred sökning som ger möjlighet till flera sökträffar 

för relevant data. Tillförlitligheten stärks då enbart artiklar från 2017 och framåt 

har använts, detta då studien enbart innehåller aktuell forskning. Men att ha en 

bestämd tidsperiod kan också göra att tillförlitligheten sänks då artiklar som kan 

ha varit relevanta men äldre missas. Arbetet har under hela tiden granskats av 

både lärare och andra studenter där feedback har getts för att kunna göra arbetet 

mer genomarbetat. Handledare har vid handledningstillfällen granskat arbetet och 

gett synpunkten, vilket Shenton (2004) skriver i sin artikel stärker tillförlitligheten 

av studien.  

Verifierbarhet 

Verifierbarheten bestäms av hur väl metoden i arbetet är beskriven (Shenton, 

2004). I “sökvägar och urval” hittas en beskrivning på pilotsökningen men också 

hur den vidare sökningen har utförts. Tillhörande sökschema (Bilaga 1) till varje 

sökning är presenterade, där alla ämnesord och fritextord är noggrant nedskrivna. 

Det nedskrivna sökschemat gör det enkelt för en annan person att göra en likadan 

sökning för att få liknande träffar. Fel vid databassökningen har identifierats där 

trunkeringar hamnat på fel ställen vid flertalet ord vilket gör att verifierbarheten i 

arbetet sänks. Hade trunkeringarna satts på rätt ställe vid databassökningen hade 

eventuellt fler relevanta artiklar kunnat hittas, vilket hade kunnat göra resultatet 

rikare på artiklar. Under rubriken “Granskning och analys” beskrivs 

analysprocessen med hjälp av HKRs granskningsmall (Blomquist et al., 2016) för 

kvalitativa artiklar och Fribergs (2022) analysmodell i fem steg. De fem stegen i 

analysmodellen är beskrivna för att göra det möjligt för arbetet att genomföras 

igen.  

Pålitlighet 

Pålitlighet är ett begrepp som beskrivs av Shenton (2004) som ett tillfälle för 

forskaren att använda sin objektivitet. En förförståelse skrevs ned före resultatet 

påbörjades där båda författarnas upplevelse av ämnet är nedskriven. Analysen har 

genomförts av båda författarna, vilket stärker pålitligheten. Då de artiklar som 
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använts i resultatet är på engelska kan detta sänka pålitligheten då det inte är 

författarnas modersmål och översättningen kan ha blivit felaktig. 

Överförbarhet 

Överförbarhet beskrivs av hur stor möjligheten för att använda resultatet i andra 

kontexter eller grupper. Begreppet överförbarhet bedöms enligt Shenton (2004) 

genom att fokusera på urvalet i studien och hur väl kontexten är beskriven. Denna 

studie handlar om anhörigas upplevelse av att ha en närstående med Alzheimers 

sjukdom. Då det är anhörigas upplevelse som diskuteras finns möjlighet att 

överföra vissa delar av resultatet till andra anhöriga som vårdar sin närstående. En 

upplevelse av sorg och saknad av den andra personen är något som är överförbart 

till andra anhöriga i som i likhet med dessa vårdar sin anhörig. I denna studie har 

alla anhöriga bott kvar i sina ordinarie boende men utifrån syftet skulle det även 

kunna tas med de som bor på ett boende eller liknande. Överförbarheten stärks då 

artiklarna kommer från olika länder över hela världen, vilket gör resultatet 

överförbart på flera länder. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att vara anhöriga till en 

närstående med Alzheimers sjukdom. Från studiens resultat har två fynd valts ut, 

dessa är Minskad egentid och Anta olika roller. Dessa två fynd kommer att 

diskuteras med hjälp av Ekmans modell (2011a), som beskrivits tidigare i 

bakgrunden. Hållbar utveckling är ett viktigt tankesätt för att personer ska ha 

samma förutsättningar både i nutid och framtid. Hållbar utveckling består enligt 

Förenta nationerna (u.å) av tre olika dimensioner som är beroende av varandra, 

dessa är de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna. Ekmans modell 

och hållbar utveckling är relevant i skapande av diskussionen för att det kan stödja 

sjuksköterskans arbete för att främja miljön och beteenden mot både anhöriga och 

patienterna både nu och för framtiden. Ekmans modell kan stödja arbetet genom 

att anhöriga får vara delaktiga  och medverka i vården (Ekman, 2011a) samtidigt 

som hållbar utveckling hjälper till att tänka på framtida anhöriga (Förenta 

nationerna, u.å).  
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Känsla av minskad egentid  

En vanlig upplevelse vid vård av närstående med Alzheimers sjukdom är bristen 

på egentid. Den minskade egentiden kan bero på olika saker men kan oftast 

härledas till att de behöver lägga allt mer tid på den närstående än vad de tidigare 

har behövt göra. Det som också framkom i studien var att de anhöriga inte längre 

hade tid att lägga på sig själva och uppfylla deras behov för att uppleva god hälsa. 

Detta stärks av en studien från Norge (Aasbø et al., 2016) som är skriven om 

anhöriga till patienter med KOL, där går det att identifiera att de på liknande sätt 

upplever att det är svårare att upprätthålla en “normal” vardag vid vårdande av 

närstående. Studien beskriver vidare att efter att den anhöriga har försämrats i sin 

sjukdom blir vårdandet allt mer komplext och egentiden hos den anhöriga minskar 

(Aasbø et al., 2016).  

Som sjuksköterska är det viktigt att inte bara vara uppmärksam om vården som 

ges utan också vara noggrann med den hållbara utvecklingen (Förenta nationerna, 

u.å). Den ekonomiska delen för en hållbar utveckling handlar om att hantera 

kostnader som uppstår ifall personer blir sjuka eller får minskad livskvalité. Men 

den handlar också om att en ekonomisk utveckling skall bara eftersträvas efter 

jordens ramar, det skall alltså inte göras mer än vad jorden klarar av (Förenta 

nationerna, u.å). För anhöriga som upplever minskad egentid kan det innebära att 

de får en minskad livskvalité. Detta kan då bli dyrare för samhället då fler 

personer möjligtvis behöver inneliggande sjukvård på grund av minskad 

livskvalité relaterat till upplevelsen av minskad egentid. Psykisk ohälsa är vanligt 

i dagens samhälle och 2020 vårdades 57 507 personer för psykisk sjukdom inom 

slutenvården enligt Socialstyrelsen (2021). Detta är något som ökar belastningen 

på vården (Sandman & Kjellström, 2018). Detta kan även vara en relevant 

forskning längre fram att veta hur vården belastas över hur anhöriga upplever 

situationer kring att ha en närstående med Alzheimer, vilket i sin tur kan leda till 

att mer personer kan få kunskap om belastningen och hur det kan utvecklas. En 

del av Ekmans modell (2011a) är dokumentation. Dokumentationen underlättar 

för personcentrerade arbetet genom att sjuksköterskor får ta del av vad som sker, 

vilket kan vara en fördel för anhöriga att de slipper återberätta vad det är som sker 
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och hur de känner. Detta kan även underlätta för vården genom att det sparar tid 

på att anhöriga ska återberätta sin berättelse och hur de vill ha det. Detta kan i sin 

tur minska belastningen på vården genom att anhöriga får den tid de behöver och 

rätt stöd samtidigt som sjuksköterskor kan se vad det är som har blivit gjort 

genom dokumentation. Sjuksköterskorna kan även utvärdera och se vad som 

funkar hos den individuella anhöriga.  

Genom att lyssna på den anhörigas upplevelse av sjukdomen kan sjuksköterskan 

snabbare se problem och lösa dessa innan de blivit för stora. Ekman et al., 

(2011a), beskriver vikten av att låta både patient och anhöriga vara delaktig i 

vården genom att lyssna på vad de har att säga. Upplever anhöriga mindre egentid 

kan sjuksköterskan genom att lyssna, uppmärksamma och ge stöd förbättra 

upplevelsen och den anhöriga kan få mer egentid. Ett exempel är att 

sjuksköterskan kan ge stöd genom att vägvisa för anhöriga vart de kan vända sig 

för att få hjälp med omvårdnaden för sina närstående, men sjuksköterskor kan 

även ge stöd genom att finnas tillgänglig för samtal. Berättelse är en del av 

personcentreringen och som sjuksköterskor är det viktigt att ta del av både 

patientens och anhörigas berättelse för att tydligare kunna se vilket stöd 

personerna behöver (Ekman et al, 2011a). Genom att lyssna på anhörigas 

berättelse kan sjuksköterskor underlätta vardagen för anhöriga och därav kan 

anhöriga få mer egentid. Anhöriga kan även berätta deras närstående med 

alzheimers berättelse. Detta ökar sjuksköterskans förståelse för anhöriga och 

personen med Alzheimers önskan och kan arbeta utifrån den. anhöriga kan se 

hinder som uppstår samtidigt som de kan hitta lösningar till problemet. I sin tur 

kan detta leda till att vården blir bättre för både anhöriga och personen md 

Alzheimer.   

Får anhöriga hjälp med omvårdnaden för sin närstående kan tiden kan öka för den 

anhöriga att göra egna aktiviteter. Demensförbundet (u.å.b) har idag 110 olika 

föreningar där anhöriga kan få hjälp och stöd igenom hela processen som det 

faktiskt är att ha en närstående med Alzheimers sjukdom. På träffar som 

demensförbundet har träffas anhöriga och kan både glädjas och gråta ihop, detta är 
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en viktig del för att de anhöriga aldrig ska behöva känna sig ensamma i vårdandet 

av sin närstående med en demenssjukdom (Demensförbundet, u.å.b). 

För sjuksköterskan som möter anhöriga är det även viktigt att tänka på etiken då 

det är en viktig del att använda sig av när relationer skall bildas. Relationer som 

bildas kan stödja anhöriga som upplever minskad egentid, men även den 

närstående med Alzheimers sjukdom (Nordhaug & Nordvedt, 2010). Det är 

viktigt för sjuksköterskan att veta vad allas behov och intressen är för att 

underlätta vårdkontakten och få både anhöriga och patienten att känna sig trygg i 

vården. Det kan sjuksköterskan göra genom att måna om en relation till både, 

dock kan det bli svårt då patientens bästa ska belysas innan anhörigas bästa. 

Exempel på en sådan situation är att anhöriga kan anse en sak som inte är för 

patientens bästa och då hamnar sjuksköterskan i ett etisk svår situation, då den 

måste ta hänsyn till både anhörig och patient för att både ska få möjlighet att få 

känna sig delaktiga. Detta gör att sjuksköterskan kan komma att behöva ta beslut 

med läkaren över anhörigas huvud, vilket kan påverka deras relation till varandra. 

Det sjuksköterskan hade kunnat göra i denna situationen är att försöka få anhöriga 

förstå att det beslut som kommer att fattas bara görs för patietens skull. Anhöriga 

kan i detta fallet både förlora tillit till sjuksköterska och känna en förtvivlan. Fast 

sjuksköterskan har ett ansvar över personen som har Alzheimers sjukdom, men 

även för den anhöriga. Enligt Nordhaug och Nordvedt (2010) så är det viktigt för 

sjuksköterskan att tänka på att det är de som sitter på kunskapen som inte den 

anhöriga har. Därför är det av största vikt att delge viktig information till den 

anhöriga för att underlätta för den vidare vården med personen med Alzheimers 

sjukdom och i en sådan situation se till så anhöriga förstår vad det är som sker.  

Känsla av att anta olika roller 

Ur studien går det att identifiera hur anhöriga är tvungna att anta olika roller i 

vården för sin närstående. Dessa roller kan ibland komma naturligt men kan också 

vara ansträngande och svåra att ta. Att behöva byta roll från att först varit barn 

eller make/maka till att behöva anta en helt annan roll för sin närstående med 

Alzheimers sjukdom kan ta tid och ork för den anhöriga. Anhöriga kan även 

känna sig tvingade att ta på sig roller som de egentligen inte vill göra. Men 
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samtidigt vill de anhöriga inte svika sina närstående och lämna dem när de har de 

tufft. Brobäck och Berterö (2003) stärker detta genom att de skriver i sin studie att 

som anhörig behöva ta på sig en vårdarroll innebar stora livsstilsförändringar men 

att de ändå valde att göra det för att ge tillbaka den kärlek de en gång fått av den 

sjuka personen. Att som anhörig hamna i en krissituation är enligt 

Demensförbundet (u.å.a) vanligt vid vård av närstående med en demenssjukdom. 

Det ökade ansvaret över den närstående i kombination med oro och ängslan över 

framtiden gör att den anhöriga själv kan drabbas av en psykisk sjukdom. Men med 

rätt hjälp och stöd i tid kan risken för psykisk ohälsa minska (Demensförbundet, 

u.å.b).  

Enlig närhetsetiken ligger en annan persons öde i ens händer (Sandman & 

Kjellström, 2018), som i denna situation upplever anhöriga att de behöver ta hand 

om sin närstående och ta på sig olika roller fast det kan leda till psykisk ohälsa. 

Ett krav som närhetsetiken har är att personen ska göra det som är bäst för den 

andra, men vad det bästa är för personen är upp till var och en. Det ska vara bäst 

för personen just nu och inte tänka långsiktigt (Sandman & Kjellström, 2018). För 

anhöriga innebär detta att deras upplevelser kan bero på närhetsetiken i och med 

att de upplever att de behöver anta olika roller beroende vad som är bäst för deras 

närstående och inte tänker på hur de själva kan få psykisk ohälsa av att behöva 

anta dessa roller. Sjuksköterskan behöver därför se till att både stärka anhöriga att 

kunna ta emot hjälp och finnas tillgängliga för de anhöriga, men ändå kunna sätta 

personen med alzheimers sjukdom i första hand och ge bra vård till personen. För 

sjuksköterskan kan detta bli en krävande sak då anhöriga kanske inte vill eller 

vågar lägga över ansvaret på vårdpersonal och därför hellre tar olika roller. För 

sjuksköterskan innebär detta att lägga mer tid på att den anhöriga till patienten ska 

få information, kunskap och tillit till vården. Detta kan även samhället hjälpa till 

med. Genom att lämna ut information, utbilda och se till så de resurser som krävs 

finns. Exempelvis genom att se till så det finns stöd genom samtalskontakt och 

anhörigträffar.  

 Hållbar utveckling har en dimension som handlar om att förse personer med mat 

och värme, men även om deras liv och hälsa (Sandman & Kjellström, 2018). 
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Dimensionen handlar även om att de ska ha en möjlighet att kunna få ett gott liv, 

exempelvis att de får stöd ifall de behöver det, men även att de får möjlighet att 

söka vård ifall de skulle behöva och det är den sociala dimensionen (Förenta 

nationerna, u.å). När sjuksköterskan arbetar utifrån den sociala dimensionen ska 

de tänka på jämställdheten, vänlighet, uppmärksamma och skydda integriteten. 

För sjuksköterskan som kommer i kontakt med den anhöriga är det viktigt att 

arbete hållbart för att kunna främja framtida hälsa hos personen.  

När sjuksköterskan då träffar på anhöriga som upplever att de behöver ta på sig 

flera olika roller behöver de tänka på att uppmärksamma den anhöriga, bemöta 

den anhöriga med vänlighet och att sjuksköterskan ska vara lyhörd (Leppänen et 

al,2021), som i sin tur hjälper sjuksköterskan att både arbeta hållbart och 

personcentrerat. 

Ett begrepp inom Ekmans modell är partnerskap, vilket är viktigt för att främja 

den anhörigas situation och se till att stötta om det skulle krävas. Partnerskap 

handlar även om att dela information och kunskap till anhöriga och patienter om 

tillgängliga stödgrupper och framförallt förmedla kunskap om sjukdomen. 

Anhöriga och patienter måste även få en chans att berätta hur de ser på sjukdomen 

och hur de upplever stödet och de olika rollerna (Ekman et al, 2011a). För att 

anhöriga ska uppleva att de kan berätta sina upplevelse om att ha flera roller måste 

relationen bygga på tillit och förtroende (Ekman et al, 2011a). Exempelvis är när 

sjuksköterskan möter anhöriga som upplever att de behöver anta olika roller för 

deras närstående är det viktigt att sjuksköterskan arbetar utifrån Ekmans modell. 

För att anhöriga ska anse att de får bli hörda och få ett tillfälle att kunna berätta. 

Genom att sjuksköterskan arbetar utifrån begreppet partnerskap så kan det bli ett 

bättre samspel mellan anhöriga och sjuksköterska, vilket kan förbättra anhörigas 

hälsa längre fram och bygga på en bättre relation till patienten. För sjuksköterskor 

är det viktigt att förstå och lyssna på anhörigas och personen med Alzheimers 

berättelse för att kunna utföra en god omvårdnad. Anhörigas berättelse kan vara 

till stor vikt att det byggs en relation mellan sjuksköterskor och anhöriga. Till de 

att det ökar förståelsen imellan både parterna, men även att anhöriga känner 

förtroende till att våga berätta hur de uppfattar situationen med att ha olika roller. 
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Samtidigt kan ett ökat förtroende kan leda till att anhöriga berättar hur vården kan 

bli bättre och hur liknande situationer i framtiden kan förbättras.  

Slutsats 

Resultatet från studien visar att vara anhörig till en person med Alzheimers 

sjukdom kan vara en utmaning. Mycket i livet blir förändrat för den anhöriga när 

deras närstående får diagnosen Alzheimers. Upplevelsen är dock liknande 

oberoende på om anhöriga är make eller barn till personen med alzheimer. 

Anhöriga upplevde ofta att de kände sig ensamma, men även att deras egna tid för 

sig själva minskade. Dock fanns det även många positiva upplevelser med att ha 

en närstående med Alzheimers sjukdom. Många anhöriga tyckte att diagnosen 

förde samman familjen och gjorde att de arbetade mer som ett team än mot 

varandra. Att lära sig att samarbeta och att tillsammans ta reda på lösningar till 

svåra problem förde familjerna samman. Studien har utgått ifrån hur anhöriga 

upplever situationen med en närstående som har alzheimers sjukdom. Anhörigas 

perspektiv brukar sällan tas upp, men i situationer där närstående har alzheimers 

kan anhörigas perspektiv vara det viktigaste. Då den närstående med alzheimer 

inte alltid vet vad som är bäst för sig själv och inte alltid kan redogöra för sina 

behov. 

Framtida forskning som är bra för ämnet är att ta reda på om det finns en koppling 

till anhöriga som vårdar sin närstående och psykisk ohälsa för att kunna främja 

anhörigas hälsa i ett tidigare stadie. Vidare forskning som också kan vara 

användbart i framtiden är hur anhöriga påverkas av sjuksköterskors bemötande till 

både patient och anhörig. Med hjälp av forskning angående anhöriga och den 

psykiska kopplingen och hur bemötandet påverkar anhöriga kan det öka 

tryggheten och att fler vågar söka hjälp.  
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: Cinahl 

Datum: 22-04-11 

Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelse av att ha en närstående med Alzheimers 

sjukdom. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Alzheimers sjukdom Alzheimer’s disease [MH] OR 

”Alzheimer disease*” [fritext] OR 

Alzheimer [fritext] OR 

”Alzheimer dementia*” [Fritext] 

 

49 176  

2. Anhöriga Extended family[MH] OR 

Relative* [fritext] OR 

Family [fritext] 

 

609 560  

3.Upplevelser Qualitative studies [MH] OR 

”Qualitative studie*” [fritext] OR 

Perspective* [fritext] OR 

Experience  [fritext] OR 

Interview* [fritext] OR 

Attitude* [fritext] OR 

Phenomenology [fritext] 

813 039 

 

 

4. S1 AND S2 AND S3  1 566 

 

 

Begränsningar Peer-reviewed, Engelskspråkig, Publicerad efter 

2017-01-01 

 

360 9 
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Databas: Psychinfo 

Datum: 2022-04-11 

Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelse av att ha en närstående med Alzheimers 

sjukdom 

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Alzheimers “Alzheimer’s disease” [MS] OR 

Alzheimer [fritext] OR 

“Alzheimer dementia” [fritext] OR 

“Alzheimer’s disease”[fritext] 

77 930  

2. Anhöriga  “Family” [MS] OR 

Relative* [fritext] OR 

“Extended family” [fritext] 

480 291  

3. Upplevelser  Phenomenology [MS] OR 

Interview* [fritext] OR 

“Qualitative studie*” [fritext] OR 

Attitude* [fritext] OR 

Perspective* [fritext OR  

Experience [fritext]  

1 712 167  

4. S1 AND S2 AND S3  1 950  

Begränsningar Peer-reviewed. Engelskspråkig. Publicerad 

efter 2017-01-01 

353 1 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

 
Författare 

Titel  

Land,år 

Syfte Urval  

Datainsamling  

Genomförande  

Analys  

Resultat Kvalitet 

Al-Zyoud, E et al  

 

Family experiences of 

caregiving to patients with 
Alzheimer  

 

Jordanien 

 

2021 

 

Syftet är att beskriva och 

förstå familjens 

upplevelse av att ta hand 

om sina närstående med 
Alzheimer och att 

utforska effekten av vård 

på familjens vårdgivares 

välbefinnande. 

Målinriktat urval 

Inklusionskritering:  

-Minst ett år erfarenhet av att 

vårda person med Alzheimers 
sjukdom 

 

Till en början är det 10 

deltagare.  

Bortfall är 2 
 

Semistrukturerade intervjuer 
 

Deltagarna hittades på en 

neurologisk klinik. 

Genomfördes i deras hem 

 
Intervjuerna varade ca 1 timme  

Öppna frågor ställdes, Frågorna 

var inte med  

 

Transkriberades och analyserades 
genom en tematisk analys. 

 

Ingen förförståelse  

 

Mer än en person vid analysen 

Huvudresultat:  

-Anhöriga upplever en känsla av 

somatisk smärta, utmattade, ensamhet 

över att behöva ta hand om sina 
närstående.  

  

-Upplevde minskad tid till sig själv 

och en plikt att vårda sin närstående 

med Alzheimer. 

 

Tillförlitlighet:  

Stärks: Svarar på sitt syfte 

 

Verifierbarhet: 

Stärks: Väl beskriven analys, 

med flera medverkande 

författare 

Sänks: Inga intervjufrågor finns 

nedskrivna 
 

Pålitlighet: 

Stärks: Fler personer vid 

analysen 

Sänks: Ingen förförståelse  
 

Överförbarheten: 

Stärks: tydligt beskriven kontext 

Esandi, N et al  
 

Keeping things in balance: 

family experiences of living 

with Alzheimer’s diseases 

 
Spain 

 

2017 

 

Syftet är att utveckla en 
mer nyanserad förståelse 

för hur personer med 

Alzheimer 
och deras familjer 

upplever  sina liv och hur 
påverkan har på 

strukturen och dynamik,  
familjeenheten och hur 

de reagerar på 

utmaningarna 
Alzheimer  poserar över 

tid. 

 

Målinriktad och teoretisk 
urval.  

Inklusionskriterier: För 

anhöriga  

- Levde i närheten av 

någon med Alzheimer.  
- Stöttade en person med 

Alzheimer i sitt egna 

hem.  
För patient:  

Över 65 år,Bor hemma, 

Tidigt stadie av sin 
Alzheimer, Diagnoserad 

med Alzheimer  
 
 7 olika familjer var med 

  

Semistrukturerade intervjuer 

Rekryterades genom minnesenhet. 
Insamling av material- 18 

månader. Intervjuades i grupp och 

enskilt. Varade mellan 35-90 

minuter.  

Skedde hemma. Intervjufrågor 
finns.  

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Kodade med 

nyckelord. Sedan jämfördes det 

mellan författarna. Analys 
fortsattes till inget nytt kom fram.  

 

Grounded theory (GT) 

 

Ingen förförståelse finns 
nedskriven 

Huvudresultat:  
- Anhöriga upplevde svårigheter att 

motivera, tog på sig fler roller. 

Utmanade och låga nivåer av 

tillfredställande, upplevde sig 

ensamma och övergivna.  
-Hos andra upplevdes det mindre 

smärtsamt, förde samman de. 

Hoppfullhet och positivt genom att de 

fann meningen. 

 

Tillförlitlighet:  
Stärks: Svarar på sitt syfte 

 

Verifierbarhet: 

Sänks: Inga intervjufrågor finns 

nedskrivna 
 

Pålitlighet: 

Stärks: Fler personer vid 

analysen 

Sänks: Ingen förförståelse  
 

Överförbarheten: 

Stärks: Alla som vårdar en 

person med tidig stadie av 

alzheimer,  
Sänks: Bara till tidigt stadie av 

alzheimer hos patienten 
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Esandi, N et al 

Family dynamics and the 

Alzheimer’s disease experience  

Spanien 

2021 

 

Syftet är att studera hur familjer 

ser på Alzheimers sjukdom i 

tidigt stadie. 

 

Målinriktat urval  

Inklusionskriterier: 

- Över 65 år  

- Hemmaboende med 

misstänk eller tidigt stadie 

av Alzheimer  

- Familjemedlemmar som 

stöttade de hemma.  

Intervjuade 12 

familjemedlemmar 

Semistrukturerade intervjuer 

Rekryterades av personal för en 

kognitiv träningsenhet samt 

anhörigförening  

Intervjuades tre eller fler gånger 

under en period på 18 månader. 

Intervjuerna varade mellan 35-

90 minuter. Intervjuades både 

enskilt och i grupp.  

Intervjuerna transkiberades data 
analyserades. Jämförande analys  

 

Grounded theory (GT) 

 

Saknar förförståelse 

Skriftlig samtycke finns 

Huvudresultat:  

 

- Upplevde att det var 

utmanande  
 

- Känslomässigt 

sammankopplade  

 

- Upplevelse som överväldigad 
 

 

Tillförlitlighet 

Stärks: Svarar på syfte 

 

Verifierbarheten 
Stärks: bra beskriven analys 

 

Pålitlighet 

Stärks: Skriftligt samtycke av 

deltagarna 
Sänks: Ingen förförståelse 

 

Överförbarhet 

Stärks: tydlig 

kontextbeskrivning 

Hosseini, L et al  

Hardiness in Family Caregivers 

During Caring From Persons 

With Alzheimer's Disease: A 

Deductive Content Analysis 

Study 

Iran 

2022 

 

Syftet är att förstå 
erfarenheterna av 

familjevårdares värdighet när 

det gäller att ta hand om 

personer med Alzheimers 

sjukdom i Iran baserat på 

Kobasa-härdighetsmodellen 

 

Snöbolls urval  

9 st var döttrar, 2 var söner och 3 

var maka.  

Medelåldern på deltagarna var 

54  

Semistrukturerade intervjuer 

 

rekryterades genom 

neurologikliniken  

intervjuades personligt eller via 

skype  

Intervjun tog 30-90 min 

Intervjuerna transkriberades  

Analys innehöll 3 faser. 

Förberedelsefas, 

organisationsfas och 

rapporteringsfas 

Saknar förförståelse 

Huvudresultat: 
- Upplevde det som en moralisk 

plikt/släkt plikt. 

 

- Upplevde att med rätt personer 

runt sig kunde få motivation och 
ökad förmåga att hantera 

situationer.  

 

-Upplevde att de blev 

viljestarka, tålmodiga.  
 

- Fick ny lärdom 

Tillförlitlighet 
Sänks: stor skillnad i 

intervjulängderna 

 

Verifierbarhet 

Stärks: Metoden är tydligt 
beskriven 

 

Pålitligheten  

Stärks: analysen genomfördes 

av alla författare. 
Sänks: saknar förförståelse 

 

Överförbarhet: 

Stärks: Speglas från olika kön. 
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Kokorelias, K et al. 

 

A Qualitative exploration of 
how gender and relationship 

shape family caregivers’ 

experiences across the 

Alzheimer’s diseases trajectory. 

 
Kanada  

 

2021 

 

Syftet med studien är att 

utforska män och kvinnors 

upplevelse som vårdar en person 

med Alzheimers sjukdom. 

Målinriktat urval 

 

Inklusionskriterier: 
-Vara en vårdgivare till en 

närstående med Alzheimers 

sjukdom 

-Varit det minst ett år 

-Tala flytande engelska 
-Hjälpa till med minst en 

aktivitet i det dagliga livet 

(ADL) en gång i vecka 

 

20 makar intervjuades, varav 10 
fruar och 10 män.  

20 vuxna barn intervjuades, 10 

döttrar och 10 söner. 
 

Exklusionskriterier:  
-Varit utbildad vårdgivare  

 

Semistrukturerade intervjuer, 

De som blev intervjuade 

hittades via organisationer, 

sociala medier och via rykte. 
 

Intervjuerna varade i 43-133 

minuter. 

 

Intervjuerna bandades för att 
sedan transkriberas ord för ord. 

 

Ramanalys 

 

Grounded theory (GT) 

Citat finns med 

 

Huvudresultat:  

 

-Både män och kvinnor 
upplevde en oro över att vårda 

en person med Alzheimers 

sjukdom.  

 

- Ökad vårdbehov ledde till att 
de ansåg att de blev mindre 

fysisk och känslomässigt 

intimitet. 

Tillförlitlighet  

Stärks: citat från intervjuerna 

finns. 
Sänks; stor skillnad på 

intervjulängderna 

 

Verifierbarhet  

Stärks: Bra beskriven metod 
grounded Theory 

 

Pålitligheten: 

Stärks: Deltagande har ingen 

relation till forskarna och 
flertalet forskare har deltagit i 

analysen 

Sänks: Ingen förförståelse finns 

beskriven  

 
Överförbarhet 

Stärks: Tydlig 

kontextbeskrivning finns + 

tydliga kategorier i resultatet 

Komjakraphan. P & 
Karuncharernpanit. S 

 

Experience of communication 

with older adults with 

Alzheimer’s diseases: A 
phenomenological study of 

family caregivers 

Thailand  

2020 

 

Syftet med studien var att Att 
utforska, tolka och beskriva 

thailändska familjevårdares 

upplevda erfarenheter av deras 

kommunikation med sina äldre 

vuxna släktingar med Alzheimer 

 

Målinriktad urval 

Inklusionskriterier:  

Huvudvårdare för sina äldre 

släktingar med Alzheimer få 

poäng på 14-23 poäng på mini 

mental test  minst 6 månader 

innan intervjun 

Inte förväntade sig några pengar  

Kommunicera på thailändska  

Vilja vara med i studien 

 10 deltagare 

Semistrukturerade intervjuer 

Rekryterades genom flygblad 

Intervjuerna skedde hemma hos 

personerna ansikte mot ansikte. 

Intervjuerna varade mellan 45-

60 minuter. De spelades in på 

ljud  

Transkriberades analyserades 

sedan separat. 

Tematisk analys i 3 steg 

Kom fram till nyckelord, 

arbetade med nyckelord som var 

gemensamma 

Huvudresultat:  
 

- Anhöriga upplevde att det 

fanns svårigheter med 

kommunikationen r.t Alzheimer 

ledde till konflikter  
 

-Upplevde frustation när deras 

närstående inte ville samma sak 

som anhöriga.  
 

-Upplevde det svårt att relatera 

till varandra. 

Tillförlitlighet,  
Stärks: resultatet svarar tydligt 

på studiens syfte. 

 

Verifierbarhet  

Stärks: då de är en tydligt 
beskriven metod. 

 

Pålitligheten 

Sänks: Ingen förförståelse  
 

Överförbarheten 

Sänks: mest hur thailändska 

personer upplever det 
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Lövenmark, A et al. 

That mr. Alzheimer… you 

never know what he’s up to, but 
what about me? A discourse 

analysis of how Swedish spouse 

caregivers can make their 

subject positions understandable 

and meaningful 

Sverige  

2018 

 

Syftet med denna studie är att 

beskriva hur vårdande makar 

kan konstruera sig själva som 
subjekt när de lever med och 

vårdar sin make med demens 

9 makar deltog vid intervjun, 

varav 4 var män och 5 var 

kvinnor i åldrarna 65-94 och 
varit vårdgivare för deras 

partner i 2-8 år. Paren bodde 

tillsammans i hus i mellan stora 

städer 

Intervjuerna varade i ca 1 timme 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Deltagarna rekryterades från ett 

lokalt demenscentrum 

Materialet kategoriserades och 

delades upp efter svar 

Detta ledde senare till 4 

huvudkategorier i resultatet 

Ingen förförståelse finns. 

Huvudresultat: 

- Upplevde att de förlorade sig 

själva och sin egen tid.  

- Upplevde att de behöver vara 

någon annan. 

- Anhöriga upplevde att de 

behövde ljuga  

- Upplevde att de behövde vara 
föräldrar. Upplevde att de 

behövde vara experter 

- Anhöriga upplevde att de 

saknade sina “vanliga” 

närstående. 

Tillförlitlighet 

Stärks: långa intervjuer 

Verifierbarhet 

Sänks: något svag beskriven 

analys 

 

Pålitlighet 

Sänks: Ingen förförståelse 

 

Överförbarhet 

Stärks: tydlig 

kontextbeskrivning 

Miller-ott, A et al 

Just a Heads Up, My Father Has 

Alzheimer’s”: Changes in 

Communication and Identity of 

Adult Children of Parents with 

Alzheimer’s Disease 

USA 

2020 

 

Syftet är att förstå genom linsen 

av identitet och identitetsarbete 

hur vuxna   barn till föräldrar 

med Alzheimer uppfattade att 

deras kommunikation  med och 

om föräldrarna förändrades 

Bekvämlighets och snöbolls 

urval 

Inklusionskriterier:  

-Hade eller haft en förälder som 

hade Alzheimer 

 Exlusionskriterier:  

-Under 18 år 

12 vuxna barn intervjuades, 6 

kvinnor och 6 män. Åldrarna på 

barnen var 21- 73 

Semistrukturerade intervjuer 

11 av 12 intervjuades via 

telefon, medan 1 intervjuades 

personligen. Intervjuerna tog 

genomsnittligen 50 min  Digitalt 

inspelade.  

Transkriberades sedan.  

Tematisk analys 

Analyserades i 5 steg 

Bra beskriven metid och analys  

Ingen förförståelse 

 

 

Huvudresultat:    

- Barnen fick identitetskriser.  

- Olika känslor, konstigt 

osäkerhet, sorg, obekvämt 

 

Tillförlitlighet 

Sänks: olika intervjumetoder, 

både telefon och personligen  

Verifierbarhet 

Stärks: Bra beskriven metod och 

analys. Tematisk analys 

Pålitlighet  

Stärks: ingen förförståelse.  

 

Överförbarhet 

Sänks: Bara barnen till 

närstående med Alzheimers 

sjukdom  

Stärks: både kvinnor och män 
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Nguyen, H et al 

It was confused about how to 

take care of mom because this 
diseases is different everyday: 

vietnamese american caregivers’ 

understanding of Alzheimer’s 

diseases 

USA 

2020 

 

Studien syfte  var att utforska 

hur 
Vietnamesiska amerikanska 
vårdgivare förstår och ger vård 

till familjemedlemmar med 

Alzheimers sjukdom. 

Snöbollsurval  

Inklusionskriterier: 

- 18 år eller äldre  

- Har en familjemedlem 

som har/haft Alzheimer.  

- Talar vietnamesiska eller 

engelska  

- Har inga betydande 

kommunikationsbrist  

20 st personer rekryterades. 

 Semistrukturerade intervjuer 

Rekryterades via flygblad. 

Intervjuerna skedde hemma hos 

personerna och ansikte mot 

ansikte. De ljudinspelades.  

Sedan transkiberades det 

Kodningsträd för att få fram 

teman. Kodningen granskades 

sedan.  

Tematisk analys 

Deltagarna fick 50 euro för att 

vara med 

Huvudresultat:  

-Anhöriga upplevde sig 

chockade och förvåning när 

deras närstående fick diagnosen.  

-Upplevde frustation, att de fick 

höga krav på sig, tröttsamhet, 

alltid behövde ha koll och 

kontroll, svårt att hantera, sorg, 
störd sömn, försämrad förmåga 

att uföra dagliga aktiviteter, 

utmattning. uppoffringar.   

-Vissa upplevde det som 

erfarenheter, lärde sig läxor. 

Tillförlitlighet 

Sänks: står ej hur länge 

intervjuerna varade. Stärks 

svarar på sitt syfte. 

Verifierbarhet 

Stärks: Metoden väl beskriven 

Pålitlighet 

Sänks: Deltagarna fick 50 euro 

efter studien 

Överförbarhet  

Stärks: bra beskriven kontext 

 

Santos da Silva, M.I. et al 

Alzheimer’s disease: 

biopsycosocial repercussions in 

the life of the family caregiver 

2018 

Brasilien 

 

Syftet är att kategorisera 

svårigheterna som familjer möts 

av när de vårdar äldre med 

Alzheimers sjukdom, under vård 

processen. 

 

Bekvämlighets urval 

 

 Inklutionskriterier: 

- Vårdar äldre 

människor med 

Alzheimers sjukdom 
- Vara “första” 

vårdgivare 
- Över 18 år 
- Tagit hand om 

personen i över 6 

månader 

10 familjemedlemmar 

intervjuades 

Intervjuerna skedde mellan juni 
och september 2017 och tog ca 

40 min 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna transkriberades och 

dubbelkollades 

Analyserades med en två stegs 

metod 

Varje deltagare blev kodad 

Citat finns 

Ingen förförståelse 

Huvudresultat: 

- Brist på hjälp från andra 

familjemedlemmar och 

vårdarbetare i de vardagliga 

behoven 

- Krävande för den vårdande att 

ta hand om sin anhöriga 

- Upplever välmående när de får 

hjälpa sin anhöriga 

- De vårdande anhöriga 

upplever att de ej hinner ta hand 

om sig själva 

Tillförlitlighet 

Stärks: resultat svarar på syftet, 

svarar bara på syftet 

Flera personer intervjuades 
Inklusionskriterier finns med 

Verifierbarhet 

Stärks: intervjufrågorna finns 

nedskrivna 

Sänks: Något svag beskriven 
analys 

 

Pålitlighet 

Sänks: saknar förförståelse 

Deltagarna blev kodade 

 

Överförbarhet 

Sänks: något svag kontext. Bara 

för de som vårdar sin 
närstående, mest till Alzheimer. 

Stärks:Sammanhang är 

beskrivet kan överföras till 

liknande sammanhang,   
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