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Sammanfattning 

Alzheimers sjukdom ökar stadigt och beräknas ha stigit till det dubbla år 2050. När en 
närstående drabbas utav Alzheimers sjukdom förändras även livet för den anhörige. 
Som sjuksköterska är det av stor vikt att ha kännedom om det för att på bästa sätt ge 
den anhörige den information och det stöd som krävs. Att involvera den anhörige i 
den sjukes vård är av stor vikt för att få en så optimal vård som möjligt. Syftet var att 
belysa anhörigas upplevelse av att leva med en person med Alzheimers sjukdom. 
Studien genomfördes som en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar 
kvalitetsgranskades, analyserades och kodades. Kodningen resulterade i sex olika 
kategorier. Resultatet visar på att den anhöriges liv vänds upp och ner när en 
närstående drabbas av Alzheimers sjukdom. Behovet av information gällande 
Alzheimers sjukdom och stöd i form av olika vårdinsatser under hela 
sjukdomsprocessen är stort. Sjuksköterskan efterlyser fler verktyg och mer kunskap 
om Alzheimers sjukdom för att kunna ge en optimal vård. Det här styrktes av att de 
anhöriga kände sig dåligt förberedda på att ge vård på grund av kunskapsbristen. 
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Abstract   

Alzheimer's disease is growing steadily and is expected to have risen to double by 
2050. When a loved one is affected by Alzheimer's disease it also changes the lives of 
the relative. As a nurse, it is very important to be aware of this to be able to give the 
relative information and the necessary support in the best way. Involving the relative 
in the care of the loved one`s health is very important to get as optimal care possible. 
The aim was to highlight the relatives experience of living with a person with 
Alzheimer's disease. The study was conducted as a literature review of ten scientific 
articles, the articles were reviewed, analyzed and coded. The coding resulted in six 
different categories. The results show that the relative's life is turned upside down 
when a loved one is suffering from Alzheimer's disease. The need of information 
about Alzheimer's disease and support of various health care initiatives throughout the 
disease process is big. The nurse calls for more tools and more knowledge about 
Alzheimer's disease in order to provide optimal care. This was strengthened when the 
relatives felt ill-prepared to provide care because the lack of knowledge. 
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Inledning 
I världen lever cirka 47.5 miljoner människor med demens. Av dessa har 60-70% 
Alzheimers sjukdom (WHO, 2016). I Sverige lider cirka 100. 000 personer av 
Alzheimers sjukdom som är den vanligaste formen av demenssjukdom, cirka 10.000 
personer av dessa är under 65 år (NE, 2017). Det beräknas att antalet 
alzheimerspatienter kommer att öka till nästan det dubbla fram till år 2050 (Ekman, 
Fratiglioni, Graff, Jansson, Eriksdotter Jönhagen, Kivipelto & Wahlund, 2011).  

Idag anses Alzheimers sjukdom vara ett samlingsnamn för flera olika men liknande 
symtom och förändringar i nervsystemet (NE, 2017). Dock skiljer de sig gällande 
bland annat ärftlighet och andra faktorer som kan påverka att vissa personer drabbas. 
Alzheimers sjukdom drabbar hjärnan och eftersom det idag inte finns något som botar 
sjukdomen så leder den till kroniska och långvariga försämringar av hjärnans 
psykiska funktioner (NE, 2017). Det finns heller ingen fastställd orsak till varför vissa 
personer drabbas av Alzheimers sjukdom, dock pågår det mycket forskning i världen 
och att ålder och ärftlighet är viktiga faktorer har konstaterats (Ragneskog, 2013). 

Som anhörig till en person som fått diagnosen Alzheimers sjukdom påverkas livet 
drastiskt. Både privatliv och arbetsliv påverkas då den anhörige upplever en känsla av 
att alltid behöva vara tillgänglig för den sjuke. Förändringar som dessa kan leda till att 
den anhöriga blir deprimerad då livet tar en annan vändning än förväntat 
(Samuelsson, Annerstedt, Elmståhl, Samuelsson & Grafström, 2001). Enligt 
Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari och Sourtzi (2007) så finns det ett 
samband mellan den personliga påfrestningen som det innebär att vara anhörig och 
risken att drabbas av depression. Litteraturstudien kan skapa en bättre förståelse för 
den anhörige som lever tillsammans med en person med Alzheimers sjukdom. Även 
hälso- och sjukvårdspersonal och omgivningen runt om personen med Alzheimers 
sjukdom kan få en bredare kunskap och uppfattning om den anhöriges känslor och 
upplevelser. 

I den här litteraturstudien kommer personen med Alzheimers sjukdom att benämnas 
som den sjuke. 

Bakgrund  
Alzheimers sjukdom 
Alzheimers sjukdom är uppkallad efter Alois Alzheimer, en tysk psykiatriker och 
patolog som år 1906 beskrev sjukdomen Alzheimers sjukdom. Han kom i kontakt 
med en patient som led av bland annat minnesstörningar och hade gjort det under en 
längre tid. När patienten senare avled gjordes en undersökning av patientens hjärna 
där Alois Alzheimer hittade förändringar i hjärnbarken som vi ännu idag känner till 
som de typiska förändringarna som diagnostiserar Alzheimers sjukdom (Ekman et al., 
2011).  
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Det första som oftast drabbas när en person visar symtom på Alzheimers sjukdom är 
närminnet. Det inträffar då nervcellsdöd i tinningloben uppstår och det sker i den del 
som styr närminnet. Nervcellernas funktion i hjärnan verkar allt sämre och leder till 
slut till nervcellsdöd. Det leder i sin tur till sämre minnes- och tankeförmåga (Ekman 
et al., 2011; NE, 2017).  

Alzheimers sjukdom delas in i tre stadier; lätt, måttlig och svår. Sjukdomen har 
vanligtvis ett smygande och långsamt förlopp (Ragneskog, 2013). Det första stadiet; 
lätt Alzheimers sjukdom, innebär att minnet påverkas och den som är sjuk glömmer 
mer än vanligt och förmågan att utföra eller komma ihåg flera saker samtidigt blir 
svårt (Ragneskog, 2013). Den anhörige kan upptäcka små ovanliga förändringar i 
vardagen som med tiden blir fler och fler. Detta skapar en oro och en känsla av att 
något inte är som det ska (Teel & Carson, 2003). Vissa språkstörningar kan även 
tillkomma, till exempel att inte hitta rätt ord i ett samtal (Ragneskog, 2013).  

I det andra stadiet; måttlig Alzheimers sjukdom, fortskrider sjukdomen och minnet 
försämras allt mer. Eftersom det vanligtvis är närminnet som drabbas så glöms inte 
barndomsminnen bort och heller inte andra händelser som har skett långt tillbaka i 
tiden (Ragneskog, 2013). Sinnena kan även försämras och det leder till en påverkan 
på hela vardagen då aptiten blir sämre och syn- och hörselhallucinationer kan uppstå. 
Det kan bli en försämrad relation mellan den anhörige och personen med Alzheimers 
sjukdom på grund av dessa svårigheter (Loukissa, Farran och Graham, 1999). Att 
skilja mellan natt och dag kan också bli ett problem vilket i sin tur kan leda till 
sömnlöshet (Ragneskog, 2013). Språkstörningarna som sker i första stadiet försämras 
i andra stadiet. Förutom språkproblem tillkommer även svårigheter med att läsa och 
skriva. I det här stadiet är behovet av hjälp för att klara av vardagen ökat och det är 
även vanligt att det blir aktuellt med flytt till särskilt boende (Ragneskog, 2013).  

Det tredje stadiet; svår Alzheimers sjukdom, är ett stadie som innebär att den sjuke är 
helt beroende av andra. Ingenting av det dagliga arbetet kan genomföras och 
förmågan att använda och förstå språket är borta (Ragneskog, 2013), alltså är alla 
verbala förmågor förlorade (Rose & Lopez, 2012). Personens förmåga att sköta sina 
toalettbesök är försämrad och personen kan även bli inkontinent (Ragneskog, 2013). 
Att klara av att svälja försämras och sväljförmågan upphör till slut helt. Till slut blir 
den sjuke sängliggande och riskerar att drabbas av följdsjukdomar som trycksår och 
lunginflammation, detta måste hållas i beaktande. Den sjuke blir i det här stadiet 
okontaktbar men det är mycket viktigt att inte glömma bort att den sjuke fortfarande 
kan uppfatta röster och beröring. Det kan kännas onödigt att prata med en person som 
är okontaktbar men det är oerhört viktigt för den sjuke (Ragneskog, 2013). Detta 
skede kan vara mycket slitsamt för de anhöriga och då den sjuke inte längre kan föra 
sin egen talan så läggs ansvaret över på de anhöriga och detta kan upplevas som 
väldigt påfrestande (Rose & Lopez, 2012). 
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Att vara anhörig 
När en person blir sjuk och behöver vård är det den person som står närmst i det 
vardagliga livet som anges som anhörig. Först och främst definieras anhörig som den 
direkta familjen och andra närstående personer. Exempel på dessa personer är maka, 
barn, partner, partnerns barn, syskon samt mor- och farföräldrar (Ziegert, 2005; 
Socialstyrelsen, 2016). I vissa fall kan även en nära vän definieras som anhörig om 
närmre personer i livet saknas (Ziegert, 2005). En individ till en person med långvarig 
psykisk eller fysisk sjukdom omfattas av begreppet anhörig (Socialstyrelsen, 2016). 

När en person drabbas av Alzheimers sjukdom kan det skapa en känsla av förlust för 
de anhöriga. Relationen mellan dem förändras och blir aldrig sig lik igen (Loukissa et 
al., 1999). Den anhörige kan uppleva ett ansvar över den sjuke som inte fanns innan 
och det skapar en vårdrelation istället för en familjerelation (Samuelsson et al., 2001). 
Det finns en oförutsägbarhet i sjukdomens förlopp som gör att den anhörige aldrig 
kan vara säker på hur den sjuke mår (Loukissa et al., 1999).   

När de anhöriga känner att allt inte står rätt till så infinner sig en känsla av oro och 
osäkerhet (Teel & Carson, 2003). De första symtomen som de anhöriga 
uppmärksammar är att personligheten hos den sjuke förändras, sidor som de anhöriga 
inte upplevt förut framkommer och den sjuke kan upplevas som känslokall och kylig 
(Samuelsson et al., 2001). När de anhöriga väl valde att uppsöka en läkare för att få 
sina misstankar om Alzheimers sjukdom bekräftade upplevde de att läkaren inte 
vågade eller ville ställa diagnosen Alzheimers sjukdom på grund av osäkerhet (Teel & 
Carson, 2003). Läkaren själv sa att diagnos inte ställdes då den säkrast ställs vid 
obduktion. Läkaren menade istället på att det var en naturlig del av åldrandet och att 
glömska hörde till. En stor del av de anhöriga väntade upp emot tre år innan 
diagnosen Alzheimers sjukdom fastställdes (Teel & Carson, 2003). När den första 
chocken hade lagt sig och diagnosen var ett faktum ville den anhörige lära sig så 
mycket som möjligt om sjukdomen för att kunna hjälpa den sjuke på bästa sätt. Det 
kunde vara allt ifrån informationsblad till stödgrupper. Det hjälpte de anhöriga att 
bearbeta och hantera den nya situationen. Vissa anhöriga angav att informationen 
också var till stor hjälp för att veta vad den sjuke har att vänta sig i sin sjukdom 
(Loukissa et al., 1999). 

Sjuksköterskans kunskapsbehov 
Personer med Alzheimers sjukdom kan ha svårt att behärska sin ilska och sitt humör 
som en följd av den förändrade personligheten. Som sjuksköterska är det viktigt att ha 
kännedom om det för att kunna hantera det på bästa sätt och för att ha en förståelse för 
den sjuke (Yektatalab, Sharif, Hossein Kaveh, Fallahi Khoshknab & Petramfar, 
2013). Duxbury, Pulsford, Hadi och Sykes (2012) skriver om olika triggers som sägs 
framkalla det aggressiva beteendet hos den sjuke, en utav dessa är den mänskliga 
kontakten som sjuksköterskan har till den sjuke. Om ett närmande mot den sjuke sker 
på fel sätt kan det utlösa ett aggressivt beteende, det menar både hälso- och 
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sjukvårdspersonal och anhöriga (Duxbury et al., 2012). Som sjuksköterska är det av 
stor vikt att känna av situationen och när det är läge att backa, att argumentera med en 
person som är alzheimerssjuk är inte alltid till en fördel. Att istället agera lugnt och 
sansat kan vara till stor hjälp och på så sätt undvika ett aggressivt beteende (Duxbury 
et al., 2012). Duxbury et al. (2012) menar på att det är viktigt att som sjuksköterska se 
den sjuke som en person istället för att bara se sjukdomen och lära känna den sjuke 
för den individ den är.  

Det framkommer att rätt information, utbildning och kunskap till de anhöriga ger en 
känsla av bättre kontroll på situationen och en vetskap om hur framtiden ska planeras 
(Rose & Lopez, 2012). Sjuksköterskor uttrycker en vilja om att få mer information 
angående Alzheimers sjukdom för att kunna förmedla den på bästa sätt till de 
anhöriga. Idag upplevs en brist på kunskap och verktyg för detta (Yektatalab et al., 
2013). Sjuksköterskor kan spela en viktig roll för de anhöriga, speciellt i ett palliativt 
skede. Då den sjuke inte längre är kapabel att framföra sin vilja och sina önskemål 
hamnar ansvaret på de anhöriga. Detta kan vara en påfrestande del och orsaka en 
intensiv stress för de anhöriga. Det gäller inte bara i det palliativa skedet utan följer 
från diagnos till livets slutskede (Rose & Lopez, 2012). Om familjen involveras i 
vården blir den sjuke lugn och även om den sjuke inte kommer ihåg besöket så har det 
visat sig ge en lugnande effekt av besök från familjen (Yektatalab et al, 2013). Att få 
med familjen och involvera dem i vårdens alla delar visar sig ge tydliga förbättringar 
på både upplevelse och utfall av vårdens resultat. Det här är något som de flesta 
sjuksköterskor är medvetna om och för att den familjecentrerade vården ska 
bibehållas är det av stor vikt att sjuksköterskan har en god bakgrundskunskap om den 
sjuke (Duxbury et al., 2012).  

Tidig upptäckt av sjukdomen förespråkas och likaså tidig behandling och planering 
inför sjukdomsförloppet. För att veta hur den sjuke vill ha det när verbal 
kommunikation inte längre är möjlig är det viktigt att som sjuksköterska i ett tidigt 
skede ha en öppen och ärlig kommunikation med de anhöriga och se hur de ställer sig 
till sin nya roll. Det är bra information som gör att de anhöriga kan förbereda sig så 
mycket som möjligt. Därför efterlyser sjuksköterskor fler verktyg i vägledning av de 
anhöriga då de har sett hur viktigt det är (Rose & Lopez, 2012). 

Problemformulering 
Att vara anhörig till en person som har drabbats av Alzheimers sjukdom påverkar hela 
livet. Att förstå vad sjukdomen gör med personen kan underlätta situationen för den 
anhörige. Det är därför viktigt att utforska anhörigas upplevelser av att leva med en 
person med Alzheimers sjukdom för att som sjuksköterska kunna erhålla kunskap om 
hur dom ska bemöta de anhöriga. Denna kunskap är viktig att ha då de anhöriga också 
involveras i vården. 
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Syfte 
Syftet var att belysa anhörigas upplevelse av att leva med en person med Alzheimers 
sjukdom 

Metod 
Litteraturstudien genomfördes enligt Friberg (2012) för hur en litteraturstudie ska 
utformas. Syftet med en litteraturbaserad studie är att få ökad förståelse och fördjupad 
kunskap för det valda omvårdnadsområdet (Friberg, 2012).  

Datainsamling 
Databaserna som användes i sökningen av resultatartiklar var Cinahl, PubMed och 
PsycInfo. Databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo användes då de är 
omvårdnadsinriktade databaser (Forsberg & Wengström, 2013). Sökorden har 
redovisats i Bilaga A, tabell 1. 

En inledande sökning i databasen Cinahl genomfördes för att se ämnets och områdets 
bredd. När Alzheimer´s disease skrevs in resulterade det i 18.478 träffar. För att 
avgränsa urvalet av artiklar användes olika fritextord och begränsningar. När 
relevanta fritextord och begränsningar valts ut användes dessa i alla databaser så en 
inledande sökning i övriga databaser behövdes ej upprepas. 

Inklusionskriterierna som tillämpades vid alla sökningar var publiceringsåren 2007- 
2017, skriva på engelska samt vara ”peer reviewed”. Artiklarna skulle även belysa 
anhöriga som lever med en person som är drabbad av Alzheimers sjukdom då det 
motsvarar studiens syfte. Vid vissa sökningar har ”peer reviewed” och ”english 
language” förvalts och i andra sökningar har det kontrollerats vid valda artiklar.  

Sökord för anhörig har använts som relative och vid sökning efter de anhörigas 
upplevelse användes ordet experience. Huvudsökordet i alla sökningar var 
Alzheimer ́s disease. Sökorden som har använts har kombinerats på varierande sätt för 
att få en så vid sökning som möjligt. 

Artikelsökning i Cinahl 

En inledande litteratursökning genomfördes i Cinahl för att få fram relevanta artiklar 
som motsvarade syftet. Major Headings och trunkering användes för att få en så bred 
sökträff som möjligt. Vid sökningarna användes och kombinerades booleska 
söktekniska ord som AND för att få fram mer specifika resultat och OR för att få ett 
bredare och mer omfattande resultat (Friberg, 2012). Sökord för anhörig har använts 
både enskilt som relative men även tillsammans med synonymen next of kin. Vid 
sökning efter de anhörigas upplevelse användes experience och vid ett försök till en 
mer specifik sökning av de anhörigas känslor söktes det i två former på engelska; 
feeling AND emotion.  
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I den första sökningen som gjordes användes Alzheimer´s disease som Major Heading 
och kombinerades med relative AND experience som fritextord och dessa ord 
trunkerades. Sökningen resulterade i totalt 37 träffar. Samtliga titlar lästes igenom och 
abstract med titlar som inte motsvarade syftet valdes bort. Totalt lästes 22 abstracts 
igenom, utifrån dessa valdes tio artiklar ut och lästes i fulltext då de motsvarade 
studiens syfte. De artiklar som valdes att ta fram i fulltext lästes igenom individuellt 
och diskuterades gemensamt. För att få en ökad förståelse för resultatet översattes alla 
artiklarna till svenska och lästes återigen igenom individuellt och diskuterades sedan 
gemensamt. Efter noga diskussion och eftertanke valdes tre artiklar ut som granskades 
enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. Av dessa 
granskade artiklar valdes en kvalitativ artikel ut som resultatartikel då den höll hög 
vetenskaplig kvalitet.  

I den andra sökningen som gjordes användes Alzheimer´s disease som Major Heading 
och kombinerades med relative AND experience AND feeling OR emotion som 
fritextord och dessa ord trunkerades. Sökningen resulterade i totalt fem träffar. 
Samtliga titlar och abstracts lästes igenom och lästes i fulltext. Samtliga artiklar lästes 
igenom individuellt och diskuterades gemensamt. För att få en ökad förståelse för 
resultatet översattes alla artiklarna till svenska och lästes återigen igenom individuellt 
och diskuterades sedan gemensamt. Efter noga diskussion och eftertanke valdes en 
artikel ut som granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 
kvalitativa studier. Denna granskade artikel valdes ut som resultatartikel då den höll 
hög vetenskaplig kvalitet.  

I den tredje sökningen som gjordes användes Alzheimer´s disease som Major Heading 
och kombinerades med experience AND relativ OR next of kin som fritextord och alla 
ord utom next of kin trunkerades. Sökningen resulterade i totalt 32 träffar. Samtliga 
titlar lästes men titlar som inte motsvarade syftet valdes bort. Totalt lästes 21 abstracts 
och utifrån dessa valdes 12 artiklar ut och lästes i fulltext då de motsvarade studiens 
syftei. De artiklar som valdes att ta fram i fulltext lästes igenom individuellt och 
diskuterades gemensamt. För att få en ökad förståelse för resultatet översattes alla 
artiklarna till svenska och lästes återigen igenom individuellt och diskuterades sedan 
gemensamt. Efter noga diskussion och eftertanke valdes fyra artiklar ut som 
granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 
Av dessa granskade artiklar valdes två kvalitativa artiklar ut som resultatartiklar då de 
motsvarade studiens syfte och höll hög vetenskaplig kvalitet. Flera av artiklarna i 
sökningarna var dubbletter från tidigare sökningar, dubbletterna redovisas inte. 
Fullständig redovisning av sökhistoriken finns som Bilaga B, tabell 2. 

Artikelsökning i PubMed  

En litteratursökning gjordes i PubMed för att få fram fler relevanta artiklar. I 
sökningen användes och kombinerades Alzheimer´s disease AND relative AND 
experience som fritextord. Sökningen resulterade i totalt 143 träffar. Samtliga titlar 
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lästes men titlar som inte motsvarade syftet valdes bort. Totalt lästes 57 abstracts och 
utifrån dessa valdes 25 artiklar ut och lästes i fulltext då de motsvarade studiens syfte. 
De artiklar som valdes att ta fram i fulltext lästes igenom individuellt och diskuterades 
gemensamt. För att få en ökad förståelse för resultatet översattes alla artiklarna till 
svenska och lästes återigen igenom individuellt och diskuterades sedan gemensamt. 
Efter noga diskussion och eftertanke valdes fyra artiklar ut som granskades enligt 
Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. Av dessa 
granskade artiklar valdes alla fyra artiklarna ut som resultatartiklar då de höll hög 
vetenskaplig kvalitet. Fullständig redovisning av sökhistoriken finns som Bilaga B, 
tabell 2. Flera av artiklarna i sökningen var dubbletter från tidigare sökningar, 
dubbletterna redovisas inte. 

Artikelsökning i Psycinfo 

En sökning genomfördes i PsycInfo i ett försök att hitta fler artiklar till resultatet. 
Thesaurus användes för att få en så bred sökträff som möjligt. I sökningen användes 
och kombinerades Alzheimer´s disease som Thesaurus och relative AND experience 
som fritextord. Sökningen resulterade i totalt 45 träffar. Samtliga titlar lästes men 
titlar som inte motsvarade syftet valdes bort. Totalt lästes 23 abtracts och utifrån dessa 
valdes sju artiklar ut och lästes i fulltext då de motsvarade studiens syfte. De artiklar 
som valdes att ta fram i fulltext lästes igenom individuellt och diskuterades 
gemensamt. För att få en ökad förståelse för resultatet översattes alla artiklarna till 
svenska och lästes återigen igenom individuellt och diskuterades sedan gemensamt. 
Efter noga diskussion och eftertanke valdes två artiklar ut som granskades enligt 
Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. Båda artiklarna 
valdes ut som resultatartiklar då de höll hög vetenskaplig kvalitet. Fullständig 
redovisning av sökhistoriken finns som Bilaga B, tabell 2. Flera av artiklarna i 
sökningen var dubbletter från tidigare sökningar, dubbletterna redovisas inte. 

Databearbetning 
Databearbetningen har genomförts med hjälp av Friberg (2012). Efter att innehåll i 
artiklarnas resultat identifierats och bearbetats fördes det samman utefter likheter och 
skillnader och delas därefter in i olika kategorier enligt Friberg (2012). De artiklar 
från respektive sökning som var av grad I och II och som svarade på syftet lästes 
igenom och summerades i en artikelöversikt (Se bilaga C, tabell 3). Artiklarnas 
resultat lästes därefter noggrant igenom åtskilliga gånger och stycken som svarade på 
litteraturstudiens syfte underströks. Det som låg i fokus under granskningen av 
artiklarna var de anhörigas upplevelse av att leva med en person med Alzheimers 
sjukdom då det var syftet. De bearbetade artiklarnas resultat diskuterades därefter 
gemensamt för att urskilja skillnader och likheter i det som strukits under i texten. 
Relevanta stycken skrevs ner i ett fristående dokument artikel för artikel för att sedan 
sättas samman till koder utifrån liknande innehåll. Kodningen av de relevanta 
styckena resulterade i sex kategorier: upplevelsen av en förändrad livssituation, 
upplevelsen av stöd, upplevelsen av delaktighet i vården, upplevelsen av oro, 
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känslomässiga reaktioner och copingstrategier. Slutligen lästes texten igenom ett 
flertal gånger för eventuell korrigering. 

Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiken finns till för att värna om människors rättigheter och grundläggande 
värde (Henricson, 2012). Det handlar också om ett självbestämmande där det är 
viktigt att den medverkande vet om sina rättigheter och att deltagaren själv kan ta 
beslut om att avsluta studien när som helst. Det bygger på respekt för den enskilda 
individen och att bli tagen på allvar (Henricson, 2012; World Medical Association, 
2013). Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460) är avsikten vid forskning att skydda 
varje enskild individ, dess personuppgifter och att respektera varje människas värde. 
Lagarna menar på att forskning endast får bedrivas om varje individs värde 
respekteras. Grundläggande friheter, mänskliga rättigheter, hälsa, personlig integritet 
och säkerhet skall också tas i beaktande (SFS 1998:204; SFS 2003:460). 

Belmontrapporten från år 1978 innefattar tre etiska principer: att göra gott, respekt för 
individen och rättviseprincipen. I beaktning till autonomiprincipen, som innebär 
respekt för individens självbestämmande och att skydda dem med begränsad 
autonomi (Belmontrapporten, 1978). Den här rapporten har haft stor betydelse för 
forskningen då den fungerar som en etisk plattform och ramverk som vägledning för 
etiska problem som uppstår (Henricson, 2012). 

Vid forskning bör artiklar som har tillstånd från en etisk kommitté inkluderas då det 
vetenskapliga värdet ökar (Henricson, 2012). Enligt Helsingforsdeklarationen ska 
forskning som innefattar människor lämna in sitt försöksprotokoll innan studiens 
början till en etisk kommitté för bedömning och godkännande (World Medical 
Association, 2013). Om inte tillstånd från en kommitté finns så ska det i alla fall ha 
gjorts noggranna etiska överväganden (Henricson, 2012). Helsingforsdeklarationen 
säger även att en individ som deltar i en studie och kan lämna informerat samtycke 
ska veta att forskningsdeltagandet är frivilligt, deltagarna måste också få all 
information om studiens alla delar och även studiens slutliga resultat och utfall 
(World Medical Association, 2013). I litteraturstudien gav alla deltagare i 
resultatartiklarna sitt informerade samtycke. Samtliga artiklar var antingen godkända 
av en etisk kommitté eller hade ett etiskt godkännande från organisationer och lokala 
myndigheter som var anknutna till studien.  

Resultat 
Resultatet kategoriserades i sex olika kategorier: upplevelsen av en förändrad 
livssituation, upplevelsen av stöd, upplevelsen av delaktighet i vården, upplevelsen av 
oro, känslomässiga reaktioner och copingstrategier. Kategorierna belyser upplevelsen 
från anhöriga av att leva med en person med Alzheimers sjukdom.  
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Upplevelsen av en förändrad livssituation 
Som anhörig till en person med Alzheimers sjukdom upplevdes en känsla av att 
behöva omorganisera sitt liv och släppa saker som tidigare tog upp ens tid. Jobb, 
familj och hobbys prioriterades bort för att istället lägga sin tid på att vårda den sjuke 
(Tan & Schneider, 2009; Skaalvik, Norberg, Normann, Fjelltun & Asplund, 2014). 
Trots att de anhöriga var tvungna att prioritera bort saker som betydde mycket så 
menade de att den sjuke alltid hade högsta prioritet (Tan & Schneider, 2009; 
Cachioni, Lima-Silva, Ordonez, Galo-Tiago, Alves, Suzuki & Da Sivla Falcao, 2011; 
Skaalvik et al., 2014).  

Den anhörige upplevde en form av rollomvändning, att de inte längre är barn till sina 
föräldrar utan istället förälder till sin egen mamma eller pappa (Tan & Schneider, 
2009). Förutom att ta hand om sin egen förälder krävdes det att kunna handskas med 
ansvarsområdena som detta innebar på ett sätt som var tillfredställande för den 
anhörige (Tan & Schneider, 2009). Så snart den anhörige tog på sig rollen som 
vårdare påverkades deras livssituation. Alla de nya kraven som det innebar att vara 
vårdare åt en närstående som blivit sjuk påverkade deras livssituation (Carpentier, 
Ducharme, Kergoat, & Bergman, 2008; Lethin, Rahm Hallberg, Karlsson, & Janlöv, 
2016) och den anhörige fick helt plötsligt ta på sig uppgifter som att handla, städa och 
laga mat (Lethin et al., 2016). Detta i sin tur innebar att den anhöriges liv sattes åt 
sidan (Lethin et al., 2016; Skaalvik et al., 2014). Det fanns anhöriga som såg 
vårdandet av den sjuke som en familjär tradition och en självklarhet. Det sågs även 
som något som förväntades utan att det skulle ifrågasättas (Yamashita & Amagai, 
2008; Cachioni et al., 2011). En roll antogs av den anhörige för att hålla ihop 
familjen, i och med den anhörigas uppoffring sågs denne som en förebild och fick då 
respekt av resten av familjen (Yamashita & Amagai, 2008). Den anhörige som inte 
stod den sjuke lika nära som till exempel en dotter eller son gör, uppvisade däremot 
en motvilligt accepterad roll som upplevdes problematisk (Yamashita & Amagai, 
2008). Ett exempel kunde vara eliminering vid toalettbesök, det kan vara en intim och 
svår situation som upplevs som obekväm för den anhörige. Att ändå finnas kvar vid 
den sjukes sida och göra det som förväntades var övervägande och de personliga 
känslorna sattes åt sidan (Yamashita & Amagai, 2008). 

Att ta sin maka eller make till ett vårdhem upplevdes som svårt för de anhöriga. Efter 
många år av äktenskap och samliv var det svårt att bara ge upp det (Yamashita & 
Amagai, 2008; Kelsey, Laditka & Laditka, 2010). Vissa anhöriga hade en tanke om 
att den sjuke hade bott på ett och samma ställe hela sitt liv och skulle då inte behöva 
avsluta det på ett nytt, okänt ställe (Yamashita & Amagai, 2008). 

Den sjukes förändrade personlighet blev ett problem i relationen och var något som de 
anhöriga lyfte som det primära problemet (Yamashita & Amagai, 2008). Det var en 
förändring som inte kändes igen och ett språk som i vanliga fall inte skulle accepteras. 
Den anhörige riskerade att ta påhopp personligt trots att det var den sjuke i sin 



 

 10 

sjukdom som sa opassande saker och inte personen som var innan. Trots denna 
vetskap var det svårt att släppa då orden och handlingarna fortfarande kom från den 
sjuke. Det upplevdes kränkande och den anhörige blev upprörd. Dock tydde en 
tidigare bra relation till den sjuke på att kränkande språk förbisågs då en större 
förståelse fanns till beteendet (Yamashita & Amagai, 2008).  

Upplevelsen av stöd 
När de anhöriga kom till ett stadie då de inte längre kunde lämna den sjuke ensam 
hemma på grund av bland annat olycksrisk eller rymningsförsök kände de ett stort 
behov av stöd utifrån i form av vårdinsatser (Lethin et al., 2016; Yamashita & 
Amagai, 2008; Kelsey et al., 2010). Hjälp i form av vårdinsatser blev en avlastning 
för den anhörige som gjorde att de kunde slappna av och känna en lättnad och frihet. 
Den anhörige kände även ett stort stöd genom att kommunicera med människor som 
befann sig i samma situation, detta genom kontakt i olika demensföreningar (Lethin et 
al., 2016; Carpentier et al., 2008; Kelsey et al., 2010). När de anhöriga kände att 
situationen var ohållbar och orken till att vårda på egen hand försvann söktes hjälp av 
den formella vården. En del menade på att den formella vården var tillmötesgående 
och till stor hjälp med information och liknande. Andra upplevde att de fick utbilda 
sig själva och inte alls fick den stöttning som de var i behov av (Lethin et al., 2016; 
Cachioni et al., 2011; Kelsey et al., 2010). Kunskapen hos de anhöriga om vilka 
behjälpliga tjänster som fanns tillgängliga var låg. De kände sig inte upplysta om vart 
de skulle vända sig och var hjälpen fanns att få. De anhöriga kände sig dåligt 
förberedda på att ge vård (Ducharme, Lévesque, Lachance, Kergoat & Coulombe, 
2011; Navab, Negarandeh & Peyrovi, 2012; Carpentier et al., 2008; Kelsey et al., 
2010). Enligt Cachioni et al., (2011) sökte en stor del av de anhöriga även stöd och 
hjälp hos övriga familjemedlemmar och andra närstående när det kändes jobbigt. 

Att delta i stödgrupper och gå på möten tillsammans med den sjuke har visat sig vara 
till stor hjälp för vissa anhöriga (Yamashita & Amagai, 2008). Om den sjuke skulle 
börja bete sig illa i mitten av ett möte, så skulle den anhörige inte behöva vara 
obekväm då alla hade förståelse och var i samma situation. Detta var något som har 
upplevts som väldigt givande av många anhöriga och som den största källan till stöd 
(Yamashita & Amagai, 2008).  

Många anhöriga upplevde att det fanns en brist på stöd från övriga familjen och andra 
närstående i sitt vårdande av den sjuke (Yamashita & Amagai, 2008; Ducharme et al., 
2011). När den anhörige tvivlade på sig själv och sin roll i vårdandet var det inte det 
uteblivna stödet utifrån som var påfrestande, utan det stöd som uteblev från övriga 
familjen och andra närstående. Detta skapade konflikter inom familjen hos vissa 
anhöriga (Yamashita & Amagai, 2008). Den anhörige kunde uppleva känslor som att 
vara isolerad och ensam. Vänner och släktingar tog avstånd vilket gjorde att den 
anhörige kände ett behov av att skaffa en bekantskapskrets som passade in i deras nya 
livssituation och som kunde ge stöd till varandra (Lethin et al., 2016). 
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Upplevelsen av delaktighet i vården 
När den sjuke fick sin alzheimersdiagnos påbörjade den anhöriges samarbete med den 
formella vården. Den anhörige var i stort behov av all den kunskap och information 
som sjukvården kunde erbjuda, detta för att vara väl förberedd och för att kunna vårda 
den sjuke så länge denne fortfarande bor hemma (Lethin et al., 2016).  

När den alzheimersdrabbade blev svårt sjuk och tvungen att flytta till ett vårdhem var 
det av stor vikt att den anhörige hade en god kommunikation med personalen på 
vårdhemmet och fick vara delaktig i den sjukes vårdplanering och vård (Lethin et al., 
2016). Flytten till en vårdavdelning upplevdes av den anhörige som en svår tid där de 
kände en separation från den sjuke. Genom att få vara delaktig i vården och bli 
tillfrågad efter råd utav vårdpersonalen förde detta med sig en förtroendefull relation 
mellan den anhörige och vårdpersonalen. Att känna sig involverad i den sjukes vård 
gav en känsla av förtroende till vårdpersonalen och att personalen var intresserad av 
att ge den bästa vården för den sjuke (Lethin et al., 2016). Det fanns dock de anhöriga 
som kände att de inte blev sedda och hörda av vårdpersonalen. Läkare som saknade 
behörighet att sätta diagnos tog inte ärendet vidare utan avvisade istället den sjuke. 
Läkarna kunde även säga att de inte hade tid i sitt schema och gav ingen senare tid för 
möte heller och det gjorde att de anhöriga som försökte skaffa hjälp kände sig 
maktlösa och förbisedda (Carpentier et al., 2008). 

Upplevelsen av oro 
När barn var anhöriga upplevdes inte bara en oro över den föräldern som var drabbad 
av Alzheimers sjukdom utan även för den friske föräldern som var den primära 
vårdaren till sin make eller maka. De kände ett ansvar att ta med den primära vårdaren 
ut ur hemmet och bort från den sjuke för en stunds avlastning (Tan & Schneider, 
2009). Även en tydlig rädsla över att själv drabbas av Alzheimers sjukdom i 
framtiden fanns hos barnen. Efter att ha bevittnat på nära håll hur ens närstående 
succesivt glömde mer och mer och gick från att vara en frisk person till att behöva 
ständig uppsikt så blev det tydligt vad sjukdomen gjorde med personen och det 
skapades en oro och rädsla för att eventuellt hamna där själv i framtiden (Navab et al., 
2012). 

Det fanns en uttalad oro hos de anhöriga om hur den sjuke skulle må i sjukdomens 
senare skede (Navab et al., 2012; Skaalvik et al., 2014). En vetskap om att det 
kommer att bli sämre gjorde att en oro byggdes upp över hur länge och i vilken 
utsträckning den anhörige kunde ha den sjuke hemma och själv ge vården. Även den 
oförutsägbara utvecklingen blev en oro då den anhörige inte visste från dag till dag 
om den sjuke hade försämrats eller till exempel tappat förmågan att tala (Navab et al., 
2012).  

När oron blev för stor och säkerheten inte längre kunde garanteras så kände den 
anhörige ett behov av att få hjälp (Kelsey et al., 2010). När den sjuke klädde på sig 
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mitt i natten och var på väg att lämna huset för att åka till jobbet trots att den sjuke 
inte hade haft ett arbete på mycket länge så blev det till slut ohållbart för den anhörige 
att handskas med det på egen hand. Att ta beslutet om att placera den sjuke på ett 
vårdhem upplevdes som svårt och påfrestande men behövligt då oron blev övermäktig 
för den anhörige (Kelsey et al., 2010).  
 
Känslomässiga reaktioner  
När en närstående blev drabbad av Alzheimers sjukdom sattes familjen på prov 
(Carpentier et al., 2008). Om familjen hade en bakgrundshistoria med långvariga 
problem blev situationen mer pressad än om familjenätverket var bra. När familjen 
inte hade en tydlig kommunikation, var öppna med varandra och visade sina känslor 
skapades en negativ spiral. Familjen försvann in i en värld av tystnad och den sjuke 
fick inte den hjälp som krävdes (Carpentier et al., 2008) 

När den sjuke förändrades psykiskt och fysiskt på grund av sin sjukdom uppstod 
känslomässiga reaktioner som sorg, skuld (Werner, Goldstein & Buchbinder, 2010; 
Skaalvik et al., 2014), avsky, skam och medkänsla hos den anhörige (Werner et al., 
2010). Den anhörige kände sig förödmjukad och skamsen i situationer med andra 
människor då den sjuke uppförde sig på ett sätt som inte var acceptabelt och valde då 
hellre att stanna hemma istället för att gå ut (Werner et al., 2010). Anhöriga upplevde 
även att den sjuke slutade att sköta om sig själv och sin hygien. Den anhörige kände 
då en slags avsky på grund av det orena utseendet hos den sjuke. Även känslor som 
skuld uppstod hos den anhörige för att inte ha hjälpt till med klädsel och hygien 
(Werner et al., 2010). Medkänsla från den anhörige uppstod då den sjuke som tidigare 
varit väldigt mån om sitt utseende helt plötsligt inte alls ansträngde sig längre, den 
anhörige ville då skydda den sjuke genom att inte exponera denne för omgivningen 
(Werner et al., 2010). De anhöriga kände att personer utifrån upplevde en rädsla inför 
mötet med den sjuke, rädsla för sjukdomen och även en rädsla för att bli smittade, 
detta i sin tur gjorde att utomstående tog avstånd och undvek att träffa den sjuke. 
Dessa farhågor relateras troligtvis till en stor brist i kunskap om sjukdomen (Werner 
et al., 2010). 

Copingstrategier 
För att kunna hantera rollen som vårdare till den sjuke var användning av 
copingstrategier av stor vikt (Tan & Schneider, 2009; Ducharme et al., 2011). Vissa 
av de anhöriga såg vårdandet som en naturlig och normal del av familjens utvecklig 
då alla blir äldre och trots sjukdom eller ej så krävdes mer tid och assistans. De 
uppgav att en bra grund i en redan formad tidigare relation gjorde att det inte var 
några problem att fortsätta på samma bana även efter alzheimersdiagnosen. En 
anhörig såg inte de nya vårdande rutinerna som något ovanligt då det bara sågs som 
en vanlig vardag med lite mer behov av omsorg. Att se vårdandet som en naturlig del 
av livet kunde vara en copingstrategi för att inte se det som något negativt och som ett 
måste (Yamashita & Amagai, 2008). 
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Flera anhöriga engagerade sig i den sjukes sjukdom och hittade på kreativa lösningar 
på problem som uppstod. Som till exempel vid ett nattvandrande beteende sattes larm 
upp på insidan av dörren för att väcka den anhörige om den sjuke skulle försöka 
lämna huset. De anhöriga som hade en positiv inställning till sin nya vårdande roll 
hade en problemlösande förmåga (Yamashita & Amagai, 2008). De sökte aktivt på 
egen hand efter nödvändig information och sökte upp lokala ideella organisationer för 
att få så bred kunskap och information som möjligt (Yamashita & Amagai, 2008; 
Carpentier et al., 2008). 

Något som uppmärksammades och som upplevdes fungera som en copingstrategi var 
humor (Tan & Schneider, 2009; Skaalvik et al., 2014). Dock så var det viktigt att 
känna av när det var läge för att använda humor i sitt vårdande, både vad gäller 
tidpunkt och timing. I vissa situationer var det inte läge att vara humoristisk medan i 
andra fall fungerade humorn för att lätta upp stämningen mellan hälso- och 
sjukvårdspersonalen och den sjuke (Tan & Schneider, 2009). Humor för att lätta upp 
stämningen mellan den sjuke och den anhörige kunde vara saker som minnen från förr 
och händelser då något roligt hade skett och som de tillsammans kunde le och skratta 
åt. Dock var det viktigt att humorn aldrig skedde på bekostnad av den sjuke då en 
känsla av olust kunde uppstå och att det ledde till något negativ istället för positivt 
(Tan & Schneider, 2009). En insikt om att även hälso- och sjukvårdspersonalen kunde 
använda sig av humor framkom hos de anhöriga, detta för att skapa en så god relation 
som möjligt mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och den sjuke (Tan & Schneider, 
2009). Humor som en copingstrategi kunde leda till en positiv upplevelse istället för 
en negativ (Tan & Schneider, 2009). En dominerande negativ inställning till 
vårdandet av den sjuke kunde leda till depression hos den anhörige i det långa loppet 
(Tan & Schneider, 2009; Navab et al., 2012; Skaalvik et al., 2014). En optimistisk syn 
på det hela tillsammans med en humoristisk inställning kunde leda till att negativa 
konsekvenser som till exempel depression undveks (Tan & Schneider, 2009). 
Fördelar som framkom med hjälp av humorn var en känsla av att fly från verkligheten 
och sin roll som vårdare för en stund. De bekymmer som kunde upplevas över den 
sjuke glömdes bort och gav istället ett tillfälle för att skratta och ha roligt tillsammans 
(Tan & Schneider, 2009). Att få skratta tillsammans gav en lättnande känsla vilket 
minskade belastningen och stressen som uppstod i vårdandet av den sjuke. 
Användandet av humor som en copingstrategi för den anhörige kan vara en viktig del 
och även en hjälp i att förhindra depression och utbrändhet (Tan & Schneider, 2009). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
I databasen Cinahl användes sökorden emotion, feeling och next of kin för att 
undersöka om fler relevanta och mer specifika artiklar framkom. Då det inte 
genererade mer specifika sökresultat utan tvärtom, mer begränsade, användes inte de 
sökorden i de andra databaserna. I sökningarna användes identiska sökord i alla 
databaser då sökningarna blir mer systematiska och det är enligt Forsberg och 
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Wengström (2013) en styrka och ökar litteraturstudiens trovärdighet. I sökningarna 
översattes ordet anhörig till engelskans relative och next of kin, hade även ordet 
family använts kan det möjligtvis ha resulterat i fler relevanta sökresultat. Sökningen i 
PubMed genererade 143 träffar, titlar som inte motsvarade syftet valdes bort. De 57 
abstract som motsvarade syftet lästes igenom i fulltext. Det kan ha påverkat studiens 
pålitlighet negativt då relevanta artiklar kan ha missats. I databaserna Cinahl och 
PsycInfo användes ämnesord men det användes inte i databasen PubMed. I databasen 
Cinahl användes även trunkering vilket inte användes i de andra databaserna. Detta 
kan ses som en svaghet i studien då användning av ämnesord i PubMed och 
trunkering i PubMed och PsycInfo hade kunnat generera fler och bättre 
resultatartiklar.  

Åtskilliga gånger lästes resultatartiklarna noggrant igenom först enskilt och sedan 
gemensamt vilket enligt Henricson (2012) stärker studiens pålitlighet. Skillnader och 
likheter som förekom i artiklarna noterades och de sex resultatkategorierna skapades. 
Sammanställningen av resultatet skedde gemensamt vilket även det stärker 
pålitligheten (Henricson, 2012). Resultatartiklarna kom från USA, Brasilien, Iran, 
Kanada, Sverige, Norge, Israel och Japan. Ett likartat resultat från flera olika länder i 
världen stärker studiens överförbarhet till svenska förhållanden (Henricson, 2012). 
Kvalitetsgranskningen av artiklarna enligt Carlsson och Eimans (2013) 
granskningsmall genomfördes enskilt. Det kan vara en svaghet och påverka 
trovärdigheten negativt då poängsättningen vid graden av artikelns vetenskapliga 
kvalitet blir subjektiv och tidigare kunskap i kvalitetsgranskning saknas.   

Resultatartiklarna som valdes ut bestod enbart av kvalitativ forskning. Kvantitativ 
forskning var inget som exkluderades. Dock svarade kvalitativ forskning bäst mot 
syftet som var den anhöriges subjektiva upplevelse av att leva med en person med 
Alzheimers sjukdom. Efter att valda artiklar granskats med hjälp av Carlsson och 
Eimans (2013) granskningsmall valdes endast artiklar med grad I eller grad II ut att 
användas för att hålla en god vetenskaplig kvalitet och detta stärker även artiklarnas 
trovärdighet (Henricson, 2012). Granskade artiklar med grad III valdes därför bort. 
Dubbletter uppstod i flera av sökningarna vilket sågs som en styrka, att sökningarna 
gav återkommande träffar i de olika databaserna (Henricson, 2012). Alla valda 
resultatartiklar lästes och diskuterades gemensamt vilket ökar litteraturstudiens 
tillförlitlighet (Henricson, 2012). En tidsbegränsning på litteraturstudien fanns vilket 
gjorde att sökningarna var tvungna att begränsas. Det kan ses som en svaghet då 
ytterligare sökningar med fler sökord kunde ha genererat fler relevanta artiklar.  

För att få fram aktuell forskning valdes tio år som ett inklusionskriterie. En sökning 
på fem år som begränsning genomfördes i en inledande sökning men det genererade 
inte tillräckligt med artiklar så årtalen utökades till tio år. Det ses dock inte som en 
svaghet och minskar likaså inte överförbarheten till idag då upplevelser bedöms vara 
likvärdiga idag som för tio år sedan.  
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Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens resultat belyser de anhörigas upplevelser av att leva med en person 
med Alzheimers sjukdom. I resultatet framkom sex kategorier där upplevelsen av att 
vara anhörig och leva med en person med Alzheimers sjukdom presenterades. Utifrån 
resultaten av de vetenskapliga artiklarna skapades det en tydligare förståelse över 
individers upplevelser och erfarenheter i bemötandet inom sjukvården gällande att 
vara anhörig. 

Förändrad personlighet 

En förändrad personlighet är ett av de första symtomen som de anhöriga 
uppmärksammar hos den sjuke (Samuelsson et al., 2001). Detta menade även 
Yamashita och Amagai (2008) som nämnde att den sjukes förändrade personlighet 
blev ett problem i relationen och var något som de anhöriga lyfte som det primära 
problemet. Enligt Loukissa et al. (1999) skapas en känsla av förlust hos den anhörige 
när en närstående drabbas av Alzheimers sjukdom och relationen dem mellan 
förändras och blir aldrig densamma igen (Loukissa et al., 1999). Sidor som den sjuke 
inte visat förut framkommer (Samuelsson et al., 2001). Detta nämnde även Yamashita 
och Amagai då den sjuke använde ett språk som den anhörige inte kände igen och det 
fanns en risk att den anhörige tog det personligt trots att det var personen i sin 
sjukdom som sa det (Yamashita & Amagai, 2008). Trots många års skillnad mellan 
upplevelserna från de anhöriga så består känslor och uppfattningar om den sjukes 
beteende och relationen dem emellan. Detta visar på att nutida forskning stämmer 
överens med tidigare forskning.  

Omprioriteringar  

Att leva med en person med Alzheimers sjukdom innebar som anhörig att saker som 
tidigare tog upp tid som jobb, familj och hobbys prioriteras bort och all tid läggs 
istället på den som är sjuk (Tan & Schneider, 2009; Skaalvik et a., 2014). Det sker en 
omorganisering av livet och den anhörige fick släppa saker som var av betydelse. 
Trots detta menade den anhörige att den sjuke alltid hade högsta prioritet (Tan & 
Schneider, 2009; Cachioni et al., 2011; Skaalvik et al., 2014). Redan 2001 beskrev 
Socialstyrelsen (2001) att det alltid blir krävande livsomställningar och svåra 
påfrestningar när en närstående drabbas av Alzheimers sjukdom. Det är en 
omställning både för den sjuke och den anhörige. Även Ekman et al. (2011) bekräftar 
att det finns olika anledningar att som anhörig ta på sig rollen som vårdare. En 
anledning kan vara att vardagen bara fortsätter som vanligt och att rollen som vårdare 
bara blir till, utan vidare eftertanke. En annan anledning kan vara en dotter som 
känner att det finns ett skäl att ge tillbaka eftersom den sjuke föräldern har gett så 
mycket under barndomen. Att det känns bra att få ge tillbaka nu i vuxen ålder (Ekman 
et al., 2011). Att som sjuksköterska känna till hur de anhöriga tar på sig rollen som 
vårdare kan skapa en större förståelse för bland annat de anhörigas reaktioner i 
vårdsituationer som rör den sjuke.   
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Stöd av vården 

I början av Alzheimers sjukdom påverkas minnet hos den sjuke och det blir svårt att 
komma ihåg saker eller göra flera saker samtidigt. En oro hos den anhörige skapas 
och en känsla av att något inte är som det ska uppstår (Teel & Carson, 2003). Detta 
styrktes även i resultatet då det till en början var hanterbart för den anhörige att vårda 
den sjuke i hemmet men när den sjuke nådde stadiet i sin sjukdom då den anhörige 
inte längre orkade med, krävdes stöd utifrån i form av vårdinsatser (Lethin et al., 
2016; Yamashita & Amagai, 2008; Kelsey et al., 2010). Ekman et al. (2011) menar 
också på av de vårdinsatser som erbjuds utifrån kan den sjuke bo kvar längre i 
hemmet. Dock så är den anhörige i de flesta fall den bärande delen till att vården kan 
fortsätta i hemmet och att kontinuiteten i vården kan bevaras (Ekman et al., 2011). 
Även att de anhöriga upplevde flytten av den sjuke från hemmet till vårdhem som 
något jobbigt då samlivet upphörde betonas i resultatet (Yamashita & Amagai, 2008; 
Kelsey et al., 2010). Ny forskning belyser att sjuksköterskor uttrycker att de gör allt 
de kan för att vården skulle kunna ske i hemmet så länge som möjligt så att den sjuke 
ska få ha en tillfredsställande vardag så länge det bara går (Björnsdóttir, 2014). Om 
vården med bättre stöd från sjuksköterskan kan fortsätta ske i hemmet under en längre 
tid så behöver inte samlivet mellan den anhöriga och den sjuke brytas lika tidigt.  

Humor och minnen från förr  

Det konstateras i resultatet att humor var en copingstrategi som de anhöriga upplevde 
fungera tillsammans med den sjuke (Tan & Schneider, 2009; Skaalvik et al., 2014). 
Genom att ta upp minnen från förr kunde den anhörige och den sjuke skratta och le 
tillsammans under svåra stunder för att lätta upp stämningen. Även vårdpersonalen 
kunde dra fördel av humorn som en copingstrategi för att skapa en god relation till 
den sjuke (Tan & Schneider, 2009). Detta styrks även av Stevens (2012) som nämner 
att genom att använda humor för att få fram goda effekter som ökad kommunikation, 
minnesförbättringar, förbättrad inlärningsförmåga och ökad sällskaplighet har visat 
sig ha positiva effekter. Studien kan ses som en startpunkt för framtida forskning på 
området (Stevens, 2012). Även Ekman et al. (2011) framhäver att för personer med 
Alzheimers sjukdom är det viktigt för personer med Alzheimers sjukdom att 
återkoppla till minnen från förr, detta för att det ger en upplevelse av att de 
fortfarande är samma person som innan sjukdomen (Ekman et al., 2011). Det blir 
uppmärksammat att minnen från förr visar sig ha betydelse för alla inblandade parter 
och användning av humor hos personer med Alzheimers sjukdom visar sig vara 
positivt och är något som kan vara passande att forska vidare på i framtiden. Detta 
kan även vara användbart för sjuksköterskor i sin yrkesroll.   

Brist på kunskap 

Om de anhöriga får bra information så underlättar det för att kunna förbereda sig för 
det framtida vårdandet (Rose & Lopez, 2012). Sjuksköterskor har vetskap om hur 
viktig informationen är för de anhöriga och tycker att bristen är stor på verktyg och 
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kunskap hos sjuksköterskorna för att kunna ge information på bästa sätt (Yektatalab et 
al., 2013; Rose & Lopez, 2012). Finns det en brist på kunskap hos sjuksköterskorna så 
kan det påverka bemötandet som de anhöriga får inom den formella vården. Lethin et 
al. (2016); Cachioni et al. (2011); Kelsey et al., (2010) tog upp att den formella 
vården upplevdes olika av anhöriga när det kom till information. Vissa anhöriga 
uppgav att de fick hjälp med information och fick ett gott bemötande medan andra 
upplevde att de inte alls fick stöttning och att de fick utbilda sig själva. Ducharme et 
al. (2011); Navab et al. (2012); Carpentier et al. (2008); Kelsey et al. (2010) belyste 
även att kunskapen var låg hos de anhöriga om vart hjälpen fanns att få och vilka 
behjälpliga tjänster som fanns tillgängliga. Att känna sig oförberedd på att ge vård var 
också något som framkom. Werner et al. (2010) beskrev att anhöriga upplevde att 
utomstående personer kände en rädsla att bli smittad av Alzheimers sjukdom vid ett 
möte med den sjuke. Rädslor som dessa grundar sig troligtvis i stor brist på kunskap 
om sjukdomen (Werner et al., 2010). Bristen på kunskap som sjuksköterskor upplever 
samt bristen på information och kunskap som anhöriga upplever kan därför ligga till 
grund för den låga kunskap som personer utifrån verkar besitta.  

Konklusion och Implikation 
Att vara anhörig till en person som drabbas av Alzheimers sjukdom innebär en 
förändring i livet. Att få information är viktigt och anhöriga upplevde en brist på 
information i samband med att deras närstående drabbats. Bemötandet av hälso- och 
sjukvården skiljde sig, vissa anhöriga tyckte sig bli bra bemötta medan andra 
upplevde det motsatta. När familj och vänner inte fanns där när den anhörige behövde 
stöd kunde det vara skönt att istället träffa andra som var i samma situation. Trots att 
det innebar en förändrad livssituation för de anhöriga så prioriterades alltid den som 
blivit sjuk och vårdandet kändes inte som ett tvång utan var en självklarhet. En 
relation där den sjuke och den anhörige kunde skratta åt gamla minnen ihop var 
mycket betydelsefull både för båda parter.  

Forskningsresultatet kan implementeras i den kliniska verksamheten genom att bygga 
upp en förståelse hos sjuksköterskor över hur anhöriga upplever hur det är att leva 
med en person med Alzheimers sjukdom. Förekomsten av Alzheimers sjukdom ökar 
stadigt, i och med detta även antalet anhörigvårdare. Detta innebär att sjuksköterskor i 
större utsträckning kommer att möta denna patientgrupp och de anhöriga. Genom 
ytterligare forskning kan mer kunskap kring anhörigas upplevelse ges till 
sjuksköterskor. För en så god personcentrerad omvårdnad som möjligt krävs en 
förståelse och uppfattning om hur bemötandet av dessa anhöriga sker på bästa sätt. 
Det är av stor vikt att sjuksköterskan ser både till den sjukes och den anhöriges behov 
för att skapa en god vårdrelation. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycInfo 

Alzheimers sjukdom Alzheimer`s disease Alzheimer`s disease Alzheimer`s disease 

Anhörig Relative*/next of kin Relative Relative 

Upplevelser Experience* Experience Experience 

Känslor Emotion*/Feeling*   



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

6/3 2017 Cinahl 

(MH ”Alzheimer´s Disease”) AND 
relative* AND experience*. 
Limits: 2007-2017, peer-reviewed 37 22 3 1 

6/3 2017 Cinahl 

(MH ”Alzheimer´s Disease”) AND 
relative* AND experience* AND 
feeling* OR emotion*. Limits: 
2007-2017, peer-reviewed, English 
language  5 5 1 1 

13/3 2017 Cinahl 

(MH ”Alzheimer´s Disease”) AND 
experience AND relative* OR next 
of kin. Limits: 2007-2017, peer-
reviewed, English language 32 21 4 2 

14/3 2017 PubMed 

Alzheimer´s disease AND relative 
AND experience. Limits: 2007-
2017 143 57 4 4 

15/3 2017 PsycInfo 

(SU.EXACT "Alzheimer's 
Disease") AND relative AND 
experience Limits: peer reviewed, 
english language, 2007-2017 45 23 2 2 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 
 

 

 

 

Referens Cachioni, M., Lima-Silva, T. B., Ordonez, T. N., Galo-Tiago, J., Alves, A. R., Suzuki, M. Y., & 
Da Sivla Falcao, D. V. (2011). Eldery patients with Alzheimer´s disease and their family 
relationships, caregiver perspectives. Dement Neuropsychol, 5(2), 114-122 

Land  
Databas 

Brasilien 
PsycInfo 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka sambanden mellan familj/vårdgivare och den 
alzheimerssjuke genom institutioner som tillhandahåller stödprogram för 
familjemedlemmar/vårdgivare. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Halvstrukturerade frågeformulär om familjerelationer. 

Urval 16 anhöriga/vårdgivare till alzheimerspatienter. 

Datainsamling 16 familjemedlemmar till en alzheimerssjuk svarade på semistrukturerade frågeformulär med både 
öppna och slutna frågor. 

Dataanalys Frekvenstabeller innehållande kategorier som kön, skolgång, personlig inkomst och nuvarande 
sysselsättning analyserades och sammanställdes. Barden´s analys teori användes för att analysera 
innehållet av deltagarnas svar. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Att vara vårdgivare till en alzheimerssjuk innebär en ständig utmaning i livet, detta på grund av de 
stora förändringarna som sker i familjen. De anhöriga upplevde att det fanns stöd hos övriga 
familjemedlemmar när vårdandet blev en för stor belastning. Många av de anhöriga menade att det 
hjälper dem psykiskt att ha kontakt med olika institutioner som tillhandahåller stödprogram, det 
minskar stressen som lätt kan uppstå både för vårdgivaren och den alzheimerssjuke. Dock fanns 
det delade meningar om hur behjälplig den formella vården var. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1: 83.3% 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Carpentier, N., Ducharme, F., Kergoat, M-J., & Bergman, H. (2008).  Social representations of 
barriers to care early in the careers of caregivers of persons with Alzheimer’s Disease. Research 
on Aging, 30(3), 334-357.  

Land  
Databas 

Kanada 
Cinahl 

Syfte Det fanns två syften med studien. Det första var att analysera hur hinder i användandet av sociala 
hjälpmedel är representerade. Det andra var att diskutera teoretiska överväganden i relation till 
förekomsten av socialt nätverkande vårdgivare.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerad intervjustudie. 

Urval 52 vårdgivare till personer med Alzheimers sjukdom valdes ut från två kognitionskliniker i 
Montreal. Vårdgivarna var tvungna att vara den primära vårdgivaren av den alzheimerssjuke 
personen och den sjuke var tvungen att vara över 65år. Vårdgivarna var tvungen att vara i det 
inledande skedet av vårdsituationen, alltså de första månaderna efter diagnos.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes vid två tillfällen i vårdgivarnas hem. Det mätinstrument 
som användes omfattade åtta sektioner men i denna studie beskrivs endast tre av dem då det var 
dem som genererade de data som användes i denna studie.  

Dataanalys Processen delades upp i tre etapper. Först gick författarna igenom litteratur och hittade 50 
servicesanvändande hinder. Sen definierade de varje hinder och angav dess gränser och 
omfattning. Sist skapades ett kodsystem för att kartlägga resultatet av intervjuerna efter en 
innehållsanalys.    

Bortfall Redovisas ej.  

Slutsats Socialt nätverkande upplevdes av de anhöriga som mycket givande, både genom olika 
demensföreningar och genom att få kontakt med andra personer i samma situation. Många 
vårdgivare upplevde både en brist på kunskap om hur och var nätverkande tjänster och hjälp från 
sjukvården finns tillgänglig och en brist i bemötande av läkare. De anhöriga kände sig förbisedda i 
sin kontakt med läkare och maktlösa i sitt vårdande. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1: 89.5% 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Ducharme, F., Lévesque, L., Lachance, L., Kergoat, M-J., & Coulombe, R. (2011). Challenges 
associated with transition to caregiver role following diagnostic disclosure of Alzheimer disease: 
A descriptive study. International Journal of Nursing Studies 48(9), 1109-1119. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.02.011 

Land  
Databas 

Kanada 
Cinahl 

Syfte Det fanns två syften med studien. Det första var att dokumentera egenskaperna hos den 
vårdgivande anhörige under perioden när diagnosen Alzheimers sjukdom ställs. Det andra var att 
jämföra vårdgivarnas kön och relation till personen med demens.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
En beskrivande design användes.  

Urval 122 personer valdes ut från två storstadsregioner och från fyra kliniker där demensdiagnoser ställs. 
Vårdgivarna skulle vara maka eller barn och själv definieras som huvudansvarig för personen med 
Alzheimers sjukdom. Den alzheimerssjuke skulle vara 65år eller äldre (medelåldern var 80år).  

Datainsamling Pågick under nio månader. Vårdgivarna fick ett frågeformulär som fylldes i och deltog sedan i en 
intervju baserat på frågeformuläret.  

Dataanalys Resultatet av intervjuerna sammanställdes i olika kategorier som analyserades enligt olika skalor.  

Bortfall 35 personer (22%) Det främsta skälet som angavs var tidsbrist.  

Slutsats Utmaningarna som vårdgivarna upplevde i perioden när den alzheimerssjuke fick sin diagnos och 
tiden som följde var känsligheten till omvårdnadsåtgärder och bristen på stöd från övriga familjen 
och andra närstående. De efterfrågade förebyggande åtgärder som tidig bedömning av behov av 
stöd hos vårdgivaren. Även tidiga insatser av psykologisk utbildning kände vårdgivarna var viktigt 
för att främja en positiv anda i vårdgivarnas nya utmanande roll.   

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad 1: 87.5% 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Kelsey, S. G. Laditka, S. B. & Laditka, J. N. (2010). Caregiver Perspectives on Transitions to 
Assisted Living and Memory Care. American journal of Alzhemier´s disease & other dementias, 
25(3), 255-264. doi: http://dx.doi.org/10.1177/1533317509357737 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Syftet med denna studie var att beskriva den primära anhörigvårdarens beslut och erfarenhet av att 
flytta sin alzheimerssjuke närstående till boende och sedan vidare till en minnes-vårdenhet. Även 
om skillnader fanns mellan kvinnor, män, makar och vuxna barns upplevelser undersöktes. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ intervjustudie.  
Öppna, semistrukturerade frågor formulerades. Djupintervjuer genomfördes och deltagarna 
citerades ordagrant. 

Urval 15 vårdgivare valdes ut och deltog i studien. 

Datainsamling Frågorna i intervjuerna ställdes för att uppmuntra vårdgivaren att svara med långa och utförliga 
svar. Alla intervjuer spelades in med vårdgivarens medgivande. Frågorna utformades av en 
professionell vårdgivare och en före detta anhörigvårdare. 

Dataanalys De inspelade intervjuerna lyssnades igenom och skrevs ned ordagrant i ett word-dokument. För att 
säkerställa att intervjuerna blivit exakt citerade så lyssnades de igenom en gång till och 
kontrollerades. De nedskriva intervjuerna skrevs ut och lästes och kodades för tematisk analys. 
Kodningen användes för att hitta likheter som senare resulterar i gemensamma teman. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Att vårda en alzheimerssjuk i hemmet blev till slut ohållbart. De flesta vårdgivare accepterade att 
behovet av framtida vård på ett boende kommer att bli aktuellt men kände inte att de hade fått 
tillräcklig information om det. Dock upplevde de ett behov av avlastning och detta gjorde att en 
kontakt med ett boende upplevdes vara bra. De anhöriga kände att stödet vid flytten till de olika 
boendena kan förbättras genom utbildning om fördelarna med det och information om själva 
överflytten.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1: 83.3% 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Lethin, C., Rahm Hallberg, I., Karlsson, S., & Janlöv, A-C. (2016). Family caregivers experiences 
of formal care when caring for persons with dementia through the process of the disease, Nordic 
College of Caring Science, 30(3), 526-534.  doi: 10.1111/scs.12275 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Studiens syfte var att undersöka anhörigas erfarenheter av formell vård när den anhöriga vårdar en 
person med demens, genom de olika stadierna av sjukdomen. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Studien genomfördes med hjälp av intervjuer i fokusgrupper. 

Urval Ett strategiskt urval av 23 makar och vuxna barn till personer med demens av olika ålder och kön 
deltog i studien. 

Datainsamling Data samlades in under oktober 2011 genom fokusgruppsintervjuer, i utvalda kommuner i Sverige 
deltog en fokusgrupp per kommun med fyra till sju deltagare per grupp. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades med hjälp av en innehållsanalys som beskrivs av Graneheim och 
Lundman. Intervjuerna lästes och granskades vid upprepade tillfällen av författarna. Med tanke på 
förförståelsens påverkan så satte sig författarna in i vårdgivarnas situation vid tolkning av texten. 
Resultatet av intervjuerna delades in i koder som sedan sammanställdes i teman.  

Bortfall Redovisas ej.   

Slutsats Livet för den anhörige förändras och sätts åt sidan då fokus blir på den sjuke. För att uppnå en så 
bra omvårdnad som möjligt krävdes det att de anhöriga hade någon form av kontakt med 
sjukvården för att få stöd och få den individuella hjälp de behöver beroende på var i 
sjukdomsförloppet den sjuke befinner sig. Insatserna ska rikta in sig på att underlätta för den 
anhörige och kunskap ska finnas hos vårdpersonalen för att upptäcka och ge hjälp vid t.ex. ångest 
och depression. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1: 83.3% 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Navab, E., Negarandeh, R., & Peyrovi, H. (2012). Lived experiences of Iranian family member 
caregivers of persons with Alzheimer's disease: caring as 'captured in the whirlpool of 
time'. Journal Of Clinical Nursing, 21(7/8), 1078-1086. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03960.x 

Land  
Databas 

Iran 
PubMed 

Syfte Studiens syftade till att få förståelse för iranska familjers upplevelser av att vara vårdgivare till en 
anhörig med Alzheimers sjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Studien genomfördes med hjälp av Heideggerian hermeneutiska fenomenologi 

Urval Åtta iranska vårdgivarfamiljer intervjuades 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes, spelades in och översattes.  

Dataanalys Intervjuerna analyserades med hjälp av Van Manens metodologi 

Bortfall Redovisas ej.  

Slutsats Resultatet av studien visade att förståelsen för de anhörigas behov och känslor är viktig och kan 
leda till minskad stress då de hittar strategier för att hantera situationen. Studien visade även att 
det var viktigt att ge fortlöpande utbildning och stöd till anhörigvårdare för människor med 
Alzheimers sjukdom. Utbildning och stöd till den anhörige behövs dessutom för att minska oro 
och framtida problem som kan uppkomma till följd av påfrestningen som det innebär att vara 
anhörig.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1: 89.6% 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Skaalvik, M. W., Norberg, A., Normann, K., Fjelltun, A., & Asplund, K. (2014). The experience 
of self and threats to sense of self among relatives caring for people with Alzheimer’s 
disease. Dementia (14713012), 15(4), 467-480. doi:  
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1177/1471301214523438 

Land  
Databas 

Norge 
Cinahl 

Syfte Denna studie undersökte hur aspekter av självet påverkades bland nära släktingar till människor 
med Alzheimers sjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Longitudinell kontrollerad metod 

Urval Två anhöriga per 10 alzheimerssjuka personer valdes ut (Totalt 20 personer).  

Datainsamling Datainsamlingen pågick mellan år 2009 till år 2011. Två intervjuer genomfördes med varje 
anhörig under 6 månader.   

Dataanalys Intervjuerna delades in i innehållsområden. Sedan hittades likheter och skillnader. Intervjuerna 
delades sedan in i teman. För att säkerställa stabiliteten kontrollerade och diskuterade 
medförfattarna för att nå konsensus.  

Bortfall Tre familjer till alzheimerssjuka personer valde efter urvalet att inte delta i studien. 

Slutsats Studien visade att självkänslan hos anhöriga till alzheimerssjuka människor påverkades. De 
genomgick en process av att kontinuerligt anpassa sig och hitta sätt att bevara sin självkänsla, trots 
upplevelse av motstridiga känslor. Det som de anhöriga upplevde gjorde att relationen till den 
sjuke förändrades. Trots förändringarna gjorde de anhöriga det bästa av situationen för den sjukes 
skull. Resultatet visade att självkänslan hos den anhörige påverkades, de anhöriga ville bevara sin 
självkänsla samtidigt som de försökte anpassa sig till den nya situationen.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 93.7% 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Tan, T., & Schneider, M.A. (2009). Humor as a coping strategy for adult-child caregivers of 
individuals with Alzheimers`s disease. Geriatric Nursing 30(6), 397-408. Doi: 
10.101/j.gerinurse.2009.09.004. 

Land  
Databas 

Kanada 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka användningen av humor som en copingstrategi hos vuxna 
och barn som vårdar anhöriga med Alzheimers sjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Studien genomfördes med hjälp av intervjuer i fokusgrupper. 

Urval Deltagarna i intervjuerna var barn till någon med Alzheimers sjukdom, mellan 30-60 år och 
genomförde någon form av vård till den anhörige minst 2 gånger per vecka. 6 personer deltog i 
studien varav fem var kvinnor och en var man. 

Datainsamling Ett bakgrundsformulär fylldes i utav varje deltagare via mail, därefter genomfördes en intervju 
med varje deltagare. 

Dataanalys En innehållsanalys av intervjuerna, anteckningarna och bakgrundsformulär genomfördes med 
hjälp av Patton’s method of phenomenological analys. 

Bortfall Redovisas ej.  

Slutsats Det upplevs som en stor omställning för den anhörige när rollen som vårdare antas. Studien visade 
att humor är effektivt för att hjälpa unga anhöriga i vårdandet till sina föräldrar med Alzheimers 
sjukdom. Det visades även att vårdaren inte behöver vara en humoristisk person till naturen för att 
använda detta som en strategi.  Studien ger en bra utgångspunkt för framtida forskning att 
undersöka fördelarna med att använda humor i sitt vårdande till en alzheimerssjuk. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2: 77% 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Werner, P., Goldstein, D., & Buchbinder. (2010). Subjective experience of family stigma as 
reported by children of Alzheimer's disease patients. Qualitative Health Research 20(2), 159-169. 
doi:  http://dx.doi.org/10.1177/1049732309358330 

Land  
Databas 

Israel 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka den subjektiva upplevelsen av förutfattade meningar hos 
anhöriga som vårdar en närstående med Alzheimers sjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Djupgående, semistrukturerade intervjuer genomfördes i deltagarnas hem 

Urval 10 anhöriga till alzheimerssjuka personer. Åtta av de deltagarna var kvinnor och 2 var män. 
Medelåldern på de deltagande var 52.9 år. 

Datainsamling Intervjuer som genomfördes spelades in digitalt, transkriberades och analyserades. 

Dataanalys Varje intervju granskades, analyserades och delades därefter in i kategorier. Kategorierna 
jämfördes med varandra och kodades efter innehåll och sammanhang. Och därefter 
sammanställdes kategorierna och koderna som bildade ett resultat. 

Bortfall Redovisas ej.  

Slutsats Att leva som vårdare till en alzheimerssjuk för med sig en del förutfattade meningar och 
föreställningar som t.ex. en rädsla för att bli smittad av Alzheimers sjukdom av en person som har 
det. Med tanke på att en stor del människor i framtiden kommer ta hand om någon med 
Alzheimers sjukdom så krävs det kunskap hos dessa människor för att undvika känslor som skuld 
och skam. Arbetet för att hantera dessa föreställningar kan ske genom utbildning. 
Branschorganisationer och medier kan spela en stor roll för att minska tabubelagda Alzheimers 
sjukdom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2: 79.1% 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Yamashita, M., & Amagai, M. (2008). Family caregiving in dementia in Japan. Applied Nursing 
Research, 21(4), 227-231. doi:  http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2007.01.009 

Land  
Databas 

Japan 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka erfarenheter av hur det var att vara anhörig och ta hand om 
personer med Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk metod. 

Urval 12 anhöriga valdes ut som antingen hade varit eller fortfarande var vårdare för den demenssjuke. 
De anhöriga skulle ha vårdat under minst 2år.  

Datainsamling Intervjuer genomfördes i de anhörigas hem och varade mellan en till tre timmar. De anhöriga 
skulle ha vårdat sin alzheimerssjuke närstående under minst 2år.  

Dataanalys Redovisas ej.  

Bortfall Redovisas ej.  

Slutsats Att vara vårdgivare till en närstående är en omvälvande upplevelse som kan göra att de inblandade 
kan hitta meningen med livet genom att upptäcka sig själv på nytt i den nya situationen. Den nya 
vårdrollen som den anhöriga antog kunde både ses som en naturlig roll samtidigt som det kunde 
ses som en påtvingad och obekväm roll. Stöd från familj och vänner är något som den 
vårdgivande anhörige eftersöker och att delta i stödgrupper har visat sig ha positiva effekter för 
den anhörige.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2: 70.8% 
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