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Sammanfattning: Befolkningen i västvärlden blir äldre och förekomsten av demens-

sjukdomar ökar med stigande ålder. Demenssjukdomar är ett sam-
lingsnamn för en grupp symtom där olika hjärnfunktioner har för-
sämrats. Relationen mellan anhöriga till personer med demens-
sjukdom som vårdas på särskilt boende och vårdpersonal är sällan 
fri från konflikter. Syftet med denna litteraturstudie var att beskri-
va upplevelsen av interaktionen mellan anhöriga till personer med 
demenssjukdom och sjuksköterskan/vårdpersonal. Litteraturstudi-
en är baserad på 24 artiklar. Resultatet visade både positiva och 
negativa interaktioner mellan anhöriga och vårdpersonal. Olika 
demensformer och stadier av demenssjukdomen kräver differentie-
rad omvårdnad av personen med demenssjukdom och dennes an-
höriga, därför bör vårdpersonalen vara flexibel och specialiserad. 
Vid pressade arbetsförhållanden i form av tidsbrist och hög perso-
nalomsättning upplevde anhöriga brister i bemötande, information 
och kommunikation. Ökad kunskap om sjukdomen demens och 
utbildning skulle kunna underlätta rekrytering och bevarande av 
vårdpersonal. Fler aktiviteter för de demenssjuka efterfrågades av 
anhöriga. Konflikter mellan anhöriga och vårdpersonal uppstår 
ofta till följd av olika synsätt på omvårdnaden av den demenssjuke 
personen varför specifik kunskap om demens är betydelsefull. An-
höriga behöver också mer kunskap om sjukdomen demens. Beslu-
tet av att flytta den demente till ett vårdhem är fyllt med skuld och 
andra känslor och dessa känslor finns fortfarande kvar långt efter 
flytten. Det är viktigt att belysa sämre fungerande interaktioner så 
att dessa i förlängningen kan leda till goda relationer. Dåliga inter-
aktioner kan orsaka stress och andra psykiska problem hos anhöri-
ga. Vidare forskning behövs för att få djupare kunskap om varför 
en del anhöriga uppger att interaktionen inte fungerar tillfredsstäl-
lande.   
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Abstract The population in the western world is getting older and there is a 

connection between old persons and dementia. Dementia is a dis-
ease caused by different brain injuries with many different symp-
toms. Relations between the next of kin of a person with dementia 
living in nursing homes/long term care and nursing staff are sel-
dom free from conflicts. The aim of this review of literature was to 
investigate the experience of the interaction between the next of 
kin of a person with dementia and the nursing staff. This review is 
based on 24 articles. There were differences about the way how the 
interaction was experienced. The treatment of the person with de-
mentia and the next of kin ought to be flexible and specialized re-
lated to the degree of the disease and to the process of the disease. 
It does not work to treat all for one for there are different stages 
and forms of the disease. At lack of time because of shortage of 
staff and high turnovers of nursing staff the next of kin experi-
enced poor information and communication. The nursing staff 
needs to get accurate education regarding the disease dementia. 
Even the next of kin of a person with dementia needs this educa-
tion and information from the nursing staff. One source of irrita-
tion among next of kin is the lack of activities for the person with 
dementia. Conflicts often arise because of differences in views of 
care why having thorough and specific knowledge of dementia is 
important.  It is even important to highlight the interactions and 
make them turn out into good relations in the caring context. Poor 
interactions may cause stress and other psychical disturbances to 
the next of kin. More research on the subject of interaction be-
tween the next of kin and the nursing staff is needed - research fo-
cusing on why some next of kin do not experience satisfaction in 
information and communication from nursing staff.   
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Inledning 
 
”Du säger dement, 
läkarn säger Alzheimers sjukdom, 
vi säger Britta” (Skog & Grafström, 2003, s. 69). 
 
Enligt Socialstyrelsen (2005) är Alzheimers sjukdom den vanligaste demenssjukdomen i Sve-
rige och Europa, den utgör 50 – 60 procent av demensfallen. Det finns ett starkt samband mel-
lan andelen personer med demenssjukdom i en befolkning och ålder/livslängd. Demenssjuk-
domarna verkar inte ha ökat över tid. Den stora ökningen av personer med dessa sjukdomar 
beror istället på ökningen av andelen äldre personer i befolkningen. År 2000 fanns det ca 
130 000 personer med demenssjukdom i Sverige. Varje år beräknas 25 000 – 30 000 personer 
insjukna i demens i Sverige.   
 
Samhällets kostnader (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006) för demens-
sjukdom är höga, cirka fyrtio miljarder kronor årligen (år 2001) i Sverige. Kommunerna står 
för den största delen av kostnaderna, mer än 80 procent, i form av kostnader för särskilt boen-
de och vårdinsatser i hemmet. Omkring hälften av alla demenssjuka (Skog & Grafström, 
2003) bor i särskilda boenden. När den äldre, som har vårdats i hemmet, flyttas till särskilt 
boende beror det oftast på att den anhörige inte längre har möjlighet att klara vården.  
 
Relationen mellan anhörig och vårdpersonal är sällan fri från konflikter (Sand, 2002). Olika 
uppfattningar om hur omvårdnaden ska utföras kan ligga till grund för dessa konflikter. Det 
finns olika föreställningar om hur anhörig respektive vårdpersonal ska agera i förhållande till 
vårdtagaren. Problemen som kan uppstå i mötet mellan anhöriga och vårdpersonal är viktiga 
att lyfta fram för att försöka förstå att konflikter finns. Genom att göra detta belyses interak-
tionen, samspelet, mellan anhörig och vårdpersonal.  
 
Bakgrund 
 
Demenssjukdom 
 
Intresset för demenssjukdomar ökar bland annat genom att massmedia ofta tar upp ämnet 
(Melin & Olsen, 2004). Demens kommer av latinets demens och betyder utan själ. Demens är 
en progressiv sjukdom och ger svåra psykiska och sociala handikapp (Larsson & Rundgren, 
2003).  
 
Förekomsten av demens ökar med stigande ålder (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 
2003). Enligt Melin och Olsen (2004) är en viktig orsak till att det idag finns så många de-
menta att det föddes många barn mellan 1890-talet och det första världskriget. Prevalensen 
(förekomsten av en viss sjukdom vid ett visst givet tillfälle inom ett visst område) för måttlig 
till svår demens är i genomsnitt sex procent för gruppen som är mer än 65 år och äldre.  
 
Abrahamsson (2003) visar att befolkningen i Sverige har en mycket hög medellivslängd jäm-
fört med flera andra länder och sjukdomstillstånd som beror på ålder och åldersförändringar är 
därför vanligt förekommande. Enligt Norberg, Zingmark och Nilsson (1994) drabbar dock 
demenssjukdomar inte bara äldre personer. I den medicinska litteraturen delas begreppet de-
mens upp i presenil demens, före ålderdomen, och senil demens som tillhör ålderdomen.  
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Demenssjukdomar (Abrahamsson, 2003) är ett samlingsnamn för en grupp symtom och alltså 
inte bara ett sjukdomstillstånd. Symtomen tyder på att olika hjärnfunktioner har försämrats. 
En demensutredning med ett antal läkarundersökningar och utredningar måste göras för att 
diagnosen demens ska kunna fastställas. Genom utredningen kan orsaken fastställas och vil-
ken typ av demens det är. Efter en utredning kan det också konstateras om personens symtom 
beror på andra orsaker än demens. Enligt ICD-10 (International Classification of Diseases) 
som är Världshälsoorganisationens (WHO) diagnosförteckning ska vissa kognitiva funktioner 
vara påverkade innan diagnosen demens får användas. Minnesfunktionen liksom tankeförmå-
gan hör till dessa funktioner. Förändringar i tankeförmågan kan till exempel innebära att per-
sonen har svårigheter att tänka abstrakt och/eller har svårt med omdömen och bedömningar. 
Förutom störningar i dessa två intellektuella funktioner, det vill säga minnet och tänkandet 
krävs ett av följande symtom avseende emotionella förmågor: känslomässig instabilitet, apati 
eller förgrovat socialt uppförande. Personens medvetande ska däremot vara opåverkat för att 
demenssjukdomen ska kunna skiljas från exempelvis olika tillstånd av konfusion (förvirring). 
Enligt Socialstyrelsen (2005) ska förlusten av intellektuella (kognitiva) och emotionella för-
mågor vara av sådan svårighetsgrad att det påverkar den dagliga funktionen och livskvalite-
ten. Därtill kommer (Melin & Olsen, 2004) att symtomen ska ha funnits i mera än sex måna-
der för att diagnosen demens ska få fastställas. Demens är således en beteckning för en rad 
symtom som har vitt skilda orsaker. Ofta behandlas dock alla personer med demenssjukdom, 
oavsett demenssjukdom, lika. Okunskap om demenssjukdomar resulterar ofta i en pessimis-
tisk attityd, resignation, till behandling av personen med demenssjukdom.      
 
Demensformer 
 
De flesta demenstillstånd i Sverige (Armanius Björlin et al., 2004) och västvärlden i övrigt 
orsakas av primärdegenerativa demenssjukdomar. Dessa sjukdomar, sjukdomsprocesser i 
hjärnvävnaden, angriper i första hand centrala nervsystemet och har okänd orsak. De primär-
degenerativa demenssjukdomarna brukar indelas efter den del av hjärnan som är skadad. En-
ligt Melin och Olsen (2004) drabbas den bakersta delen av hjärnbarken vid kortikal demens 
(kortikal = i hjärnbarken). När detta område skadas ses störningar i språk och tal (afasi), in-
lärda handlingar fungerar inte exempelvis på- och avklädning, sinnesintryck tolkas och upp-
fattas inte korrekt (agnosi), orienteringsförmågan är nedsatt och tempoökning förmås inte. Till 
detta kommer även hallucinationer och vanföreställningar. Den allra vanligaste demenssjuk-
domen i detta område är Alzheimers sjukdom. När det gäller frontal demens eller pannlobs-
demens påverkas planläggning och viljekraft. Impulsiva handlingar, taktlöshet och avsaknad 
av hämningar är karaktäristiska symtom. Personer med frontallobsdemens väcker uppmärk-
samhet, de avviker klart från andra, och har svårt att anpassa sig till normer som exempelvis 
gäller i äldreboende. Den sjuke/sjuka genomgår en personlighetsförändring, har nedsatt inle-
velseförmåga och dålig anpassningsförmåga samt saknar medkänsla för andra personer. Sub-
kortikal demens (subkortikal =under hjärnbarken), i detta område finns känslor, instinkter, 
aggressivitet och områden som medverkar vid styrning av musklerna. Parkinsons sjukdom 
med demens är exempel på sjukdom som primärt drabbar dessa områden.  
 
Vaskulära demenssjukdomar (Larsson & Rundgren, 2003) orsakas av kärlskador, förkalk-
ningar i hjärnans blodkärl, som gör att blodförsörjningen till hjärnan är störd exempelvis efter 
hjärninfarkt eller hjärnblödning. Denna demenssjukdom brukar delas in utifrån vilka delar i 
hjärnan som är skadade. Multi Infarkt Demens (MID) är den vanligaste när det gäller de va-
skulära demenssjukdomarna och debuterar i samband med stroke eller TIA-attack. Den vanli-
gaste orsaken är blodproppar eller blödningar i de kärl som försörjer hjärnbarken. Symtom är 
afasi och förlamningar. Personligheten behöver inte förändras förrän senare i sjukdomsför-
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loppet däremot är blödighet och konfusion vanliga. Depression förekommer ofta liksom psy-
kotiska episoder, vanföreställningar. Så småningom utvecklas även andra psykiska symtom 
såsom omdömeslöshet, distanslöshet och bristande insikt.  
 
Sekundära demenssjukdomar är hjärnskador till följd av somatisk sjukdom som orsakats av 
exempelvis B12-brist eller alkoholskada (Larsson & Rundgren, 2003).         
 
Anhörigas/närståendes sjukdom 
 
Demens kallas även de anhörigas/närståendes sjukdom (Jeppsson Grassman, 2003) och be-
lastningen på och bördan hos de anhöriga/närstående är stor. Alla är anhöriga eller närstående 
på ett eller annat sätt, till makar, sambor, föräldrar, barn, syskon andra släktingar, nära vänner, 
grannar och arbetskamrater. Med begreppet anhörig menas personer inom familjen eller släk-
ten där relationen är baserad på blodsband och/eller juridiska band. Begreppet närstående 
innefattar i regel även andra än familj och släktkrets exempelvis grannar och vänner. Begrep-
pen anhörig och närstående används även synonymt. I denna studie kommer begreppet anhö-
rig att användas.  
 
SOS-syndromet är ett begrepp (Abrahamsson, 2003) som beskriver anhörigas upplevelser och 
bokstäverna står för Sorg, Oro och Samvetsförebråelser. Sorgen kan vara att livet tillsammans 
slutar så tragiskt och att planerna tillsammans inte kan förverkligas. Dessutom förloras en 
person genom personlighetsförändring, inte genom döden, så anhöriga tillåts inte att sörja. 
Oron exempelvis över att personen inte ska klara sig, inte äta eller dricka tillräckligt eller att 
vårdpersonalen är ovänlig mot den sjuke/sjuka. Samvetsförebråelserna kan bestå av att den 
anhörige skrikit till den sjuke/sjuka på grund av okunskap om sjukdomen. Vidare förekommer 
förebråelser för att den anhörige inte har upptäckt sjukdomen tidigare och att inte längre orka 
bo tillsammans med den sjuke/sjuka eller att inte orka försöka lite till. Anhöriga har också 
samvetsförebråelser för att de inte orkar besöka personen med demenssjukdomen oftare. En-
ligt Cullberg (2006) hamnar anhöriga ofta i någon form av kris, stress eller psykiska påfrest-
ningar eftersom demenssjukdomen medför en förändrad livssituation, denna situation kan ses 
som en krisreaktion. Vid oväntade, svåra yttre påfrestningar benämns detta som en traumatisk 
kris som delas in i fyra faser chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienter-
ingsfasen. De anhöriga (Almberg & Jansson, 2003) har ofta en lång och mödosam tid framför 
sig när en familjemedlem får diagnosen demens.  
 
Abrahamsson (2003) beskriver att många anhöriga känner sig rådvilla och vet inte hur de ska 
hantera de situationer som uppkommer. Enligt Albinsson och Strang (2003) är risken för 
stress, mental och fysisk ohälsa, social isolering och ekonomiska problem större hos anhöriga 
till dementa jämfört med familjer som inte drabbats av demenssjukdom.               
 
Särskilt boende 
 
Under 1980-talet (Skog & Grafström, 2003) ändrades synen på vård och omsorg genom den 
ökande gruppen av äldre människor. Den institutionsvård som växte sig stor under 1950- och 
1960-talen då kvinnorna började yrkesarbeta ifrågasattes under 1980-talet på grund av huma-
nitära och ekonomiska skäl. Politiker började åter betrakta familj/närstående som en resurs 
och mot denna bakgrund skulle den äldre ges möjlighet att om möjligt bo kvar i sitt eget hem. 
Familjens roll i vården blev tydligare liksom behovet av kompletterande stödinsatser till när-
stående/anhöriga. Enligt Bäsén (2004) är det idag svårt att få plats på särkskilda boenden och 
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de demenssjuka som medges inträde är allt sjukare. Efter flytten från hemmet till ett särskilt 
boende (Nolan & Dellasega, 1999) kan anhöriga, trots skuldkänslor på grund av svek, känna 
lättnad och minskad oro i vetskap om att det finns personal dygnet runt som sköter omvård-
naden. Anhörigas arbetsbörda minskar och de kan ägna mer tid åt sig själva.    
 
Bemötande/Interaktion 
 
Bemötande handlar om mänsklig kommunikation (SOU 1996:134), om att möta förväntningar 
och krav. Om kommunikation och bemötande upplevs som tillfredsställande och adekvat be-
ror till stor del på hur parterna uppfyller varandras förväntningar avseende på hur mötet ut-
formas i en given situation. Sjuksköterskeyrket är gammalt (Croona, 2003), men trots yrkets 
långa traditioner kan det nu finnas tecken på att yrket befinner sig i en kris där tilliten till vår-
den sviktar. Mycket av den kritik av bemötandet, som framförs är också riktad mot sjukskö-
terskor. Den kritik av dåligt bemötande i vården som presenteras i media handlar om brister 
som berör allt ifrån nonchalans till allvarliga kränkningar och övergrepp. Medierna menar 
bland annat att problematiken beror på avsaknad av medmänsklighet och engagemang från 
vårdgivarnas sida samt att pressade arbetsförhållanden bidrar till brister i bemötandet. Andra 
orsaker till problemen är bland annat att det finns en ökad medvetenhet om rättigheter. Enligt 
Armanius Björlin, et al. (2004) är ett gott bemötande grunden till att kunna handskas med 
dessa svåra etiska ställningstaganden och för detta krävs att kommunikationen fungerar bra. 
Interaktionen sker med hjälp av kommunikationen som är en komplicerad process. Kommu-
nikationen har olika dimensioner nämligen allt ifrån upplevelser (icke-verbal kommunikation) 
till ord (verbal kommunikation) och konkreta handlingar. Bemötandet handlar om mellan-
mänsklig kommunikation, en relation där intryck och uttryck möts.      
 
Med större öppenhet och ökade kunskaper om demenssjukdomen (SBU, 2006) kan attityderna 
till denna sjukdom bli mindre negativa. Det finns stora skillnader i vården av demenssjuka 
mellan olika kommuner och landsting. Skog och Grafström (2003) belyser forskning som har 
visat att outbildad vårdpersonal inom vården av demenssjuka inte har ett tydligt människovär-
desperspektiv. Den demente upplevs inte som en unik människa med en skadad hjärna. Pati-
enter med demenssjukdom betraktas på samma sätt utan förståelse för att demens omfattar en 
rad olika och allvarliga sjukdomstillstånd.  
 
Enligt Melin och Olsen (2004) är det viktigt att de anhöriga tillsammans med vårdpersonal ser 
till att dementas integritet inte kränks eftersom den dementa människan inte kan klara att utta-
la sin egen vilja. Integriteten måste värnas och respekteras. Det kan innebära problem för fa-
milj och vårdpersonal att avgöra hur mycket den sjuke/sjuka kan bestämma själv.  
 
Bengtsson (2004) menar att relationen mellan vårdtagare/anhörig och vårdpersonal är grunden 
och förutsättningen för omvårdnaden. Genom relationen som uppstår genom möten sker nå-
gon form av interaktion (samspel).  
 
Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av interaktionen mellan anhöriga till 
personer med demenssjukdom som vårdas på särskilt boende och sjuksköters-
kan/vårdpersonalen. 
 
Följande frågeställningar ställdes för att belysa syftet: 
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• Vilka erfarenheter av bemötande från sjuksköterska/vårdpersonal har anhöriga till per-
soner med demenssjukdom? 

• Vilka känslor finns hos anhöriga till personer med demenssjukdom i vårdpersonalens 
vård? 

• Hur ser kommunikationen ut mellan anhöriga till personer med demenssjukdom och 
sjuksköterska/vårdpersonal? 

 
Metod 
 
Studien har genomförts som en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att vetenskapliga 
publikationer, som har studerat ett specifikt problem, granskas och bearbetas på ett systema-
tiskt sätt för att beskriva det aktuella forskningsläget (Segesten, 2006).  
 
Datainsamling 
 
Artiklar söktes i de elektroniska databaserna Cinahl och PubMed. Utifrån studiens syfte och 
problemformulering skapades relevanta sökord som därefter omvandlades till Cinahls thesau-
rus och PubMeds Mesh termer, se tabell 1.  
 
Tabell 1. Sökord omvandlade till thesaurus och Mesh termer 
 
Sökord enligt problemformulering Cinahls thesau-

rus 
PubMed Mesh Fritext sök-

ord 
Demens Dementia Dementia  
Alzheimers sjukdom Dementia, senile Alzheimer Dise-

ase 
 

Omvårdnad  Nursing  
Särskilt boende (vårdhem/sjukhem) Nursing Homes Nursing Homes  
Särskilt boende (långtids-
vård/långtidssjukvård/långvård 

Long Term Care Long-Term Care  

Anhöriga   Next of kin 
or family or 
relatives or 
spouses 

Kommunikation Communication Communication  
Attityder Attitude Attitude  
Erfarenhet   Experience 
Interaktion  Interpersonal 

Relations 
Interaction 

Personal-familjerelationer Professional-
Family Relations

Professional-
Family Relations 

 

Känslor Emotions Emotions  
 
Dessa sökord kombinerades olika för att få fram ett varierat resultat. Den söktekniska funk-
tionen trunkering användes avseende relatives och spouses. Sökvägen och kombinationerna 
till de artiklar som användes i resultatet presenteras i Tabell 2. Sökhistorik (bilaga 1).  
 
Inklusionskriterier för artiklarna var att:  
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• De skulle svara till studiens syfte. 
• De skulle vara vetenskapliga, refereegranskade. 
• Studierna skulle vara utförda i Västvärlden (I-länder). 
• De skulle vara skrivna på engelska. 
• De skulle vara publicerade mellan år 2000 – 2007. 

 
Exklusionskriterier för artiklarna var: 

• Review artiklar 
Totalt lästes 144 abstracts och utifrån dessa gjordes ett första urval av artiklar. Detta urval 
baserades på abstractens relevans till studiens syfte. Det första urvalet resulterade i 59 artiklar 
som skrevs ut i fulltext eller beställdes i fulltext via högskolebiblioteket. De anhörigas upple-
velse av interaktionen med vårdpersonal skulle belysas. Dessutom skulle känslor hos anhöriga 
till personer med demenssjukdom, som vårdas på särskilt boende finnas beskrivna. Även 
kommunikation mellan anhöriga och vårdpersonal skulle belysas. Samtliga artiklar i urval 1 
granskades och värderades angående den vetenskapliga kvaliteten utifrån bedömningsmall för 
studier med kvalitativ och/eller kvantitativ metod. Bedömningsmallarna är ett instrument för 
att bedöma kvalitativa och kvantitativa artiklars vetenskaplighet. Varje bedömd artikel får en 
total poängsumma, max 48 poäng, i förhållande till hur den uppfyller kriterierna. Poängsum-
man kan sedan räknas om i procent av den totala poängsumman. Därefter delades artiklarna in 
i en tregradig procentskala för att bedöma deras vetenskaplighet. Bedömningskriterierna var 
grad I 80-100 procent, grad II 70-79 procent och grad III 60-69 procent (Carlsson & Eiman, 
2003). Artiklar med bra eller medel kvalitet användes och totalt resulterade detta urval 2 i 24 
artiklar, som resultatet är uppbyggt på.  
 
Databearbetning 
 
Databearbetningen skedde enligt Fribergs (2006) beskrivning. De valda artiklarna, studierna, 
lästes noggrant igenom flera gånger för att få en känsla av vad de handlade om. Även en sam-
manfattning skrevs på svenska för att lättare kunna bearbeta materialet. Resultatinnehållet i 
artiklarna bearbetades utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar och likheter och 
olikheter identifierades. Innehåll som handlade om samma fenomen samlades som svar på 
frågeställningarna. I resultatet presenteras frågeställningarna, som påståenden och utgör te-
man. Svaren på frågeställningarna utgör kategorier under dessa teman. Dessa kategorier stäm-
des av mot innehållet i artiklarnas resultat. Under temat anhörigas till personer med demens-
sjukdom erfarenheter av bemötande från sjuksköterska/vårdpersonal bildades tre kategorier, 
under temat känslor hos anhöriga till personer med demenssjukdom i personalens vård bilda-
des sex kategorier och under temat kommunikationen mellan anhöriga till personer med de-
menssjukdom och vårdpersonal framlades tre kategorier. 
 
Anhörigas erfarenheter av bemötande från sjuksköterska/vårdpersonal: 

• Svårigheter i relationen 
• Vårdpersonalens arbetsmiljö och interaktionen 
• Utvecklande av bra relationer 

 
Känslor hos anhöriga i vårdpersonalens vård: 

• Sorg 
• Oro 
• Samvetsförebråelser 
• Skuldkänslor 
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• Isolering och ensamhet 
• Glädje och tillfredsställelse  

 
Kommunikationen mellan anhöriga och sjuksköterska/vårdpersonal: 

• Informationsproblem  
• Kommunikationsproblem 
• Öppen kommunikation 

 
Resultat 
 
Anhörigas erfarenheter av bemötande från sjuksköters-
ka/vårdpersonal 
 
Svårigheter i relationen 
 
Anhöriga upplevde svårigheter i interaktionen med vårdpersonalen (Aggarwal, Vass, Minardi, 
Ward, Garfield & Cybyk, 2003; Almberg, Grafström, Kirchbaum & Winblad, 2000a; Garity, 
2006; Gilmour, 2002; Hertzberg & Ekman, 2000; Hertzberg, Ekman & Axelsson, 2001; 
Ward-Griffin, Bol, Hay & Dashnay, 2003). Utbrändhet och stress kunde upplevas av anhöriga 
när interaktionen med vårdpersonalen inte fungerade. Anhöriga kände då svårigheter att låta 
vårdpersonal ta över omvårdnaden och anhöriga klagade också över vårdpersonalens sätt att 
sköta omvårdnaden (Almberg et al., 2000a). De anhöriga kände att de inte kunde lita på vård-
personalen och var kritiska mot dem (Hertzberg & Ekman, 2000; Ward-Griffin et al., 2003). I 
detta sammanhang behövde de anhöriga tala om för vårdpersonal hur den sjukes omvårdnad 
skulle vara och även påminna vårdpersonal att göra saker i omvårdnaden. Istället för en integ-
rerande part måste anhöriga finnas till som en aktiv bakgrund (Almberg et al., 2000a). Anhö-
riga upplevde exempelvis att viss irritation hade kunnat undvikas om vårdpersonalen hade 
förklarat sina handlingar i förväg innan olika planer sattes i verket (Hertzberg & Ekman, 
2000). Anhörigas åsikter togs inte på allvar av vårdpersonalen vilket gjorde att de anhöriga 
ofta kände sig utanför, ignorerade och uteslutna från att delta i vården av den sjuke (Caron, 
Griffith & Arcand, 2005a; Caron, Griffith & Arcand, 2005b; Garity, 2006; Gilmour, 2002; 
Hertzberg & Ekman, 2000; Hertzberg et al., 2001; Strang, Koop, Dupuis-Blanchard, Nord-
strom & Thompson, 2006; Ward-Griffin et al., 2003). Vid omvårdnadsbeslut accepterade an-
höriga vårdpersonalens sätt att tänka (Caron et al., 2005a; Caron et al., 2005b). Känslan av att 
bli utesluten från beslutstagande var dock stressande för anhöriga (Almberg et al., 2000a).    
 
McCarty och Drebing (2003) menade att svårigheter i interaktionen i sin tur kunde bero på att 
anhöriga aldrig upplevdes som nöjda. Sjuksköterskor kunde till exempel känna frustration 
över att vårdpersonalen arbetade så hårt med personen med demenssjukdom och anhöriga såg 
det inte. Anhöriga accepterade helt enkelt inte att personen var demenssjuk och befann sig på 
vårdhemmet. Kanske berodde detta på att de anhöriga förnekade eller förträngde sjukdomen 
och personlighetsförändringen hos den sjuke. Sjuksköterskorna kände då att de utan iver ut-
förde sitt arbete och slentrianmässigt besvarade frågor och gav information. Enligt Albinsson 
och Strang (2002) ville vårdpersonalen etablera en bra relation med anhöriga och att ge dem 
stöd ansågs vara en del av vårdpersonalens arbete. Vårdpersonalen hade många tankar rörande 
relationen mellan den sjuke och den anhörige. Många anhöriga besökte personen med de-
menssjukdom ofta och med dessa hade vårdpersonalen i regel bra kontakt medan andra anhö-
riga nästan aldrig kom på besök. Vårdpersonalen funderade på hur och om de skulle kunna 
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närma sig dessa anhöriga. Dessutom spekulerade vårdpersonalen i orsakerna till att vissa an-
höriga upplevdes som besvärliga. De besvärliga anhöriga kunde av vårdpersonalen upplevas 
som att å ena sidan inte förstå någonting om den sjukdom personen med demenssjukdom hade 
och försökte rätta till allt så att det skulle vara som innan sjukdomen bröt ut. Anhöriga fokuse-
rade å andra sidan även sin irritation på vårdpersonalen. Vårdpersonalen trodde att anhörigas 
ängslan berodde på att de inte hade styrkan att se de sjuka så dementa.  
 
Tornatore och Grant (2004) menade att anhörigas tillfredsställelse med vården dessutom kun-
de undermineras på grund av att så få vårdhem hade något att erbjuda avseende aktiviteter och 
program för de svårast sjuka. Schneider och Camp (2002) visade att de svårast demenssjuka 
kunde delta i Montessoribaserade aktiviteter. Både anhöriga och personer med demenssjuk-
dom hade stort utbyte av denna aktivitet.    
 
 
Vårdpersonalens arbetsmiljö och interaktionen 
 
Flera studier (Caron et al., 2005b; Forbes, Bern-Klug & Gessert, 2000; Hertzberg & Ekman, 
2000; Strang et al., 2006) visade att omställningen blev stor för anhöriga vid hög personalom-
sättning. När anhöriga var tvungna att inleda ytterligare en ny relation med vårdpersonal be-
skrevs känslor av utmattning. Anhöriga gjorde nämligen stora ansträngningar i att få interak-
tionen (samspelet) att fungera bra men osäkerheten ökade hos anhöriga när vårdpersonal hade 
bristfällig kunskap om personen med demenssjukdom och dennes anhöriga. Vid tidsbrist och 
hög personalomsättning upplevde anhöriga brister i information och kommunikation. Enligt 
Hertzberg och Ekman (2000) föreföll det dock inte som att vårdpersonal önskade någon dju-
pare kontakt med anhöriga när vårdpersonal hade bra sammanhållning i arbetsgruppen vilket 
också var orsak till att anhöriga ibland kände sig utelämnade och försummade. Några anhöri-
ga hade i sin tur begränsat intresse av att lära känna vårdpersonal.  
 
Det framkom även att chefens roll hade stor betydelse. I vissa fall ansåg chefer att anhöriga 
endast var besvärliga och att vårdpersonalen inklusive chefer skulle stå på tå för dem. Denna 
åsikt kunde även smitta av sig till de anställda på vårdhemmet (Train, Nurock, Kitchen, Ma-
nela & Livingston, 2005). Vagt och inadekvat ledarskap (Albinsson & Strang, 2002) kunde 
upplevas av anställda på dementboende. Chefer kunde upplevas som oskickliga eller ointres-
serade av demensvården. I bästa fall träffade vårdpersonalen sin chef en till två timmar per 
vecka. Styrkan av att vara involverad i omvårdnaden var bristande hos ledare och budgeten 
hade alltid högsta prioritet. När vårdpersonal hamnade i svåra situationer i arbetet fick de ing-
et stöd av chefen. Bara ett fåtal vårdhem hade klart formulerade målsättningar och reguljära 
möten för vårdplanering saknades. Dåligt ledarskap avspeglade sig i relationen mellan anhö-
riga och vårdpersonal.  
 
Utvecklande av bra relationer 
 
Anhöriga kände (Ward-Griffin et al., 2003) att de kunde samarbeta med vårdpersonal avseen-
de många uppgifter vilket innebar att de tog del av varandras idéer. De försökte dessutom 
hitta gemensamma lösningar på problem som uppstod när det gällde personen med demens-
sjukdom. Anhöriga kände följaktligen (Gilmour, 2002; Hertzberg & Ekman, 2000) att deras 
åsikter togs på allvar. Enligt Tornatore och Grant (2004) och Ward-Griffin, et al. (2003) ansåg 
de anhöriga att bra relationer mellan anhöriga och vårdpersonal var en fördel för den sjuke. 
Positiva reaktioner (Gilmour, 2002; Hertzberg & Ekman, 2000) fick de anhöriga att känna sig 
delaktiga i vården. I Tornatores och Grants (2004) studie kunde anhöriga bistå sjuksköters-
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korna med värdefull information om personen med demenssjukdom, vilket gav de anhöriga 
en känsla av att personen med demenssjukdom mer sågs som en människa än som en sjuk-
dom. Enligt Hertzberg och Ekman (2000) kände anhöriga sig till exempel delaktiga när vård-
personal lät dem delta i små uppgifter på avdelningen. Till detta kom att om anhöriga kände 
att de kunde lita på vårdpersonalen så kunde ansvaret för vården lämnas över till dessa. I fyra 
studier (Caron et al., 2005a; Caron et al., 2005b; Hertzberg & Ekman, 2000; Tornatore & 
Grant, 2004) visades att anhöriga upplevde att deltagandet var naturligt och önskvärt och de 
ville bli mera involverade i beslut och interventioner. De uppskattade när deras åsikter togs 
med eftersom det försäkrade dem om att personens med demenssjukdom individuella behov 
uppmärksammades. De upplevde att deltagandet bidrog till bättre insikt och förberedelse för 
utvecklingen i sjukdomsförloppet.  
 
Vidare präglades vistelsen på avdelningen i en positiv riktning om sjuksköterskan kom fram 
och mötte de anhöriga när de kom (Gilmour, 2002). Vårdpersonal som hälsade och kände till 
de anhöriga vid namn värdesattes av de anhöriga (Hertzberg & Ekman, 2000; Strang et al., 
2006). Att bli uppmärksammad av vårdpersonal och mötas av medkänsla värderades högt av 
de anhöriga (Ward-Griffin et al., 2003). De anhöriga upplevde då att vårdpersonalen brydde 
sig om både dem och personen med demenssjukdom (Gilmour, 2002; Ward-Griffin et al., 
2003). Enligt Hertzberg och Ekman (2000) och Strang, et al. (2006) beundrades vårdpersonal 
som hade en vänlig attityd till de boende, och även visade tålamod och uthållighet i sitt arbete, 
av anhöriga. De anhöriga gjorde jämförelser med sig själva och upplevde att vårdpersonalen 
var fantastisk som orkade. När anhöriga (Caron et al., 2005a; Caron et al., 2005b) kände tillit 
till vårdpersonalens kompetens och visste att det bästa gjordes för deras anhörige blev det 
lättare att lämna över beslut och ansvar.    
 
En del av personalen (Train et al., 2005) var skickliga och lugna medan andra var mera tving-
ande. Viss vårdpersonal kunde uttrycka osäkerhet medan andra menade att de var tränade och 
för dem var det lätt, de förstod att vissa uppföranden hos personen med demenssjukdom var 
en del av sjukdomen. Vårdpersonalens kunskapsnivå och skicklighet blev inadekvata när per-
soner med demenssjukdom uppvisade mer ohanterligt uppförande, jämfört med tidigare. Ofta 
stannade äldre personal kvar länge medan yngre slutade efter kort tid. Många nyanställda kom 
och trodde att det var ett verkligt lätt arbete men blev chockade och slutade. De menade att 
omvårdnaden var för ansträngande och påfrestande. Albinsson och Strang (2002) visade på 
olika uppfattningar när det gällde om personer med demenssjukdomar skulle stanna kvar på 
samma vårdhem resten av livet. Det fanns önskemål om att flytta personer med demenssjuk-
dom till mer specialiserade vårdhem allteftersom omvårdnaden av denne blev mer krävande.  
 
Genom att ingå i stödgrupper med andra anhöriga och vårdpersonal fick den anhörige också 
stöd genom möjligheten att få dela erfarenheter och kunskaper (Garity, 2006).     
 
Det fanns variationer när det gällde interaktionen mellan vårdpersonal och anhöriga, insatser-
na för personer med demenssjukdom och deras anhöriga var ojämnt utvecklade. Dessa olikhe-
ter förekom till och med på samma vårdhem (Tornatore & Grant, 2004). Vårdformen hade 
betydelse, mest positivt såg anhöriga på omvårdnaden och relationerna i särskilda boenden 
som hade en känsla av hematmosfär. Sjukhus och sjukhem ansågs av anhöriga som de sämsta 
när det gällde omvårdnaden av de demenssjuka och relationerna mellan vårdpersonal och an-
höriga (Train et al., 2005).    
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Känslor hos anhöriga i vårdpersonalens vård 
 
Sorg 
 
Anhöriga berättade att de gråtit mycket under alla dessa år, tillsammans med personen med 
demenssjukdom, och beskrev sorgen som hjärtskärande. De anhöriga berättade också att de 
sörjde förlusten av sina älskade före döden, trots att dessa fortfarande levde (Almberg, Graf-
ström & Winblad, 2000b; Sanders & Corley, 2003). En anhörig berättade att hon hade kom-
mit till en punkt då hon upplevde att hon inte längre kunde gråta, därför att hon hade gråtit så 
mycket, troligen ett helt hav. Sorgen kunde ibland bero på otillräcklig information och stöd 
från vårdpersonal och att information och stöd var svårtillgängligt. Detta ledde till att anhöri-
ga måste uthärda enorma fysiska och psykiska smärtor (Aggarwal et al., 2003).  Sorgen var så 
svår att de kämpade med att klara av det dagliga livet och visste inte vad de skulle göra med 
sorgen. En anhörig berättade om sin dagliga sorg över fruns alla förluster, fysiska, psykiska 
och sociala. Han menade att vid döden sörjs ett tag men livet fortsätter ändå. Känslan av sorg 
förstärktes däremot av att se sin älskade dö varje dag i flera års tid. Han önskade att han hade 
tagit livet av sin fru och sig själv för att få det hela snabbt undanstökat (Sanders & Corley, 
2003).  
 
Anhöriga kände stor sorg över att den demensdrabbade personen förändrades, förlusten av 
personligheten, och de önskade att denne kunde vara som han/hon varit innan sjukdomen bröt 
ut. Anhöriga längtade efter sitt tidigare liv. Sorgen upplevdes starkt då anhöriga reflekterade 
över en framtida förlust av sin partner (Almberg et al., 2000b; Butcher, Holkup & Buckwal-
ter, 2001; Sanders & Corley, 2003). Att se personlighetsförändringen var ofta nästan lika trau-
matiskt som att inte bli igenkänd av personen med demenssjukdom (Aggarwal et al., 2003; 
Almberg et al., 2000b). Paun (2003) beskrev den stora sorg som makan till en make med de-
menssjukdom kände när hon tänkte tillbaka på hur hennes man varit innan sjukdomen drab-
bade honom. Han hade varit vital, produktiv och intelligent. Det kändes sorgligt att se honom 
i detta tillstånd och makan uttryckte avsky över att se maken förlora sin identitet.   
 
De anhöriga beskrev hur de hade känt sorg under alla år som anhörigvårdare och vetskapen 
om att den sjuke bara skulle bli sämre och sämre gjorde att sorgen växte (Almberg et al., 
2000b, Garity, 2006). Den demenssjuke personens minnesförlust upplevdes som en stor på-
frestning av de anhöriga, att inte kunna kommunicera på grund av den sjukes minnes- och 
språkförluster. Förlusten förstärktes alltså genom att ha en make/maka med vilken anhöriga 
inte kunde njuta av en diskussion och inte längre dela gemensamma minnen med (Almberg et 
al., 2000b). Att inte kunna kommunicera med varandra beskrevs som en stor förlust eftersom 
anhöriga och personer med demenssjukdom som inte kunde kommunicera förlorade kontak-
ten (Almberg et al., 2000b; Forbes et al., 2000; Garity, 2006; Paun, 2003). Förlusten av inti-
miteten var ett av de starkaste områden av sorg som den anhörige upplevde. Många av de an-
höriga kände sig svikna av sjukdomsprocessen (Butcher et al., 2001; Sanders & Corley, 2003) 
och att se personen som de hade känt så länge, som fortfarande fysiskt var samma person men 
ändå så annorlunda, kändes orättvist och overkligt. Fysiskt var personen med demenssjukdom 
som tidigare, men krävde vård som ett litet barn. För anhöriga innebar sjukdomen att livssti-
len, den egna rollen och attityden till den sjuke förändrades (Butcher et al., 2001). Känslan att 
bli legal förmyndare för sin partner upplevdes som ansträngande (Sanders & Corley, 2003). 
 
Påfrestningarna på anhöriga, sorgen, tog inte slut när de sjuka togs in på ett vårdhem. Istället 
fördjupades känslorna på grund av negativ interaktion mellan anhöriga och vårdpersonal. 
Denna negativa interaktion hade betydande negativ inverkan på anhörigas stress och välmå-
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ende. Sorgen bestod också av att rollerna förändrades vid intaget på vårdhemmet. Överflytt-
ningen av personer med demenssjukdom associerades av anhöriga som känslor av utbrändhet 
(Almberg et al., 2000a). Lieberman och Fisher (2001) visade att makars och kvinnliga anhöri-
gas hälsa och välmående försämrades mer än manligas vid överflyttningen av personen med 
demenssjukdom till ett vårdhem. Det fanns ingen skillnad avseende anhörigas hälsa vare sig 
om den sjuke befann sig på ett vårdhem eller exempelvis i hemmet. Anhöriga kände att de 
måste få mera information om vad som hände efter placeringen för att kunna känna tillförsikt. 
 
I sista stadiet av demenssjukdomen beskrev anhöriga att de upplevde att det försämrade till-
ståndet gjorde att den demenssjuke personen inte längre hade ett riktigt liv och hölls vid liv 
trots avsaknad av livskvalitet. De anhöriga ville inte att den sjuke skulle lida i onödan utan 
önskade att denne hade det bekvämt och inte kände någon smärta (Caron et al., 2005b; Forbes 
et al., 2000). Slutligen önskade anhöriga en naturlig död som att personen med demenssjuk-
dom bara skulle somna in, samtidigt kände de att det var svårt att tänka på att det bästa vore 
om patienten fick dö (Caron et al., 2005b; Forbes et al., 2000; Garity, 2006).   
 
Oro 
 
De anhöriga rapporterade att de oroade sig för den demenssjuke och dennes vård. Känslor av 
oro, hjälplöshet, frustration, ilska, skuld, depression, utbrändhet och ensamhet liksom extraor-
dinär stress upplevdes av de anhöriga. De prövades hårt både emotionellt, psykiskt, fysiskt, 
socialt och ekonomiskt. Det kändes svårt att finna och få den hjälp som behövdes (Almberg et 
al., 2000b; Butcher et al., 2001). Tillgängligheten av hjälp föreföll vara viktig i lindringen av 
oron. Anhöriga ansåg att det var viktigt att ha någon att tala med, någon som lyssnade och 
förstod. Tillgång till professionell hjälp var betydelsefull och det var ofta värdefullt när det 
erbjöds (Aggarwal et al., 2003; Almberg et al., 2000b; Butcher et al., 2001).  
 
Samvetsförebråelser 
 
Anhöriga kunde få dåligt samvete då de ansåg att de inte gjort tillräckligt för personen med 
demenssjukdom (Almberg et al., 2000b). De anhöriga upplevde det svårt och utmanande att 
lämna över vården till vårdhemmen och se andra ta hand om den sjuke (Caron et al., 2005a; 
Strang et al., 2006). Smärta beskrevs av anhöriga bland annat när de såg att den sjuke ville 
hem och alla dörrar och fönster var låsta (Forbes et al., 2000).    
 
Skuldkänslor 
 
Skuldbördor tyngde de anhöriga eftersom de tagit beslutet att flytta den demenssjuke till äld-
reboendet. De anhöriga upplevde skuld över att inte ha fullgjort sina plikter. Det var känslor 
av kränkning och svek att inte kunna vårda den sjuke hemma (Forbes et al., 2000; Garity, 
2006) men det upplevdes ändå som viktigt att släppa taget för att inte bli utmattad. Det var 
emellertid svårt att gå vidare i den nya situationen efter flytten av den sjuke till äldreboendet 
(Hertzberg & Ekman, 2000; Garity, 2006). Skuldkänslor fanns kvar hos de anhöriga lång tid 
efter flytten, vilket upplevdes med obehag. Därför kände de anhöriga skyldighet att göra be-
sök på äldreboendet och upplevde skuld när de inte gjorde tillräckligt många besök (Forbes et 
al., 2000; Strang et al., 2006). En del anhöriga kunde trots allt uppleva att livet inte längre 
styrdes av vårdandet. Efter att ha lämnat över ansvaret till vårdhemmet ökade friheten och 
livet blev lättare, de hade hittat lindring i sin emotionella börda (Garity, 2006).   
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De anhöriga kunde känna skuld över att inte vara tillräckligt delaktiga i den sjukes vård. De 
kände att de skulle ha hjälpt vårdpersonalen oftare såsom att gå ut på promenader (Strang et 
al., 2006).   
 
Uttryck för sorgen visades inte bara genom tårar och ledsamhet utan också genom negativa 
känslor i form av skuld, frustration, ilska och depression. Dessa känslor tog ibland bort lusten 
för att vilja leva vidare. Tankar om självmord var vanliga hos dessa anhöriga, sorgen uttryck-
tes som en överhängande känsla av desperation (Butcher et al., 2001; Sanders & Corley, 
2003). 
 
Isolering och ensamhet 
 
När en person utvecklade demens hade det ofta en märkbar påverkan på familjemedlemmar-
nas liv, känslor av ensamhet och social isolering var vanliga upplevelser speciellt hos makar 
till personer med demens (Aggarwal et al., 2003). När den sjuke vårdades på äldreboende var 
det svårt för de nära anhöriga att räcka till i vardagen. De försökte balansera sina egna, famil-
jens och den sjukes behov (Forbes et al., 2000; Garity, 2006). Många anhöriga kände känslor 
av isolering och utanförskap då de inte kunde eller hade möjlighet till samma sociala liv som 
tidigare, exempelvis arbete, fritidsaktiviteter och andra sociala aktiviteter (Almberg et al., 
2000b). I Pauns (2003) studie kände en av döttrarna till en person med demenssjukdom att 
hon aldrig hade tid för sig själv. Hon kände sig instängd och isolerad eftersom hon både arbe-
tade heltid och tog hand om sin mamma. Även hustrun i en annan familj kände sig ensam och 
isolerad trots att hon fick hjälp av sina barn. Hon insåg att hon inte hade möjlighet till semest-
rar och kände sorg över att exempelvis inte kunna resa för att träffa sin syster (Paun, 2003). 
Dessutom var det vanligt förekommande att anhöriga kände sig utanför och negligerade efter 
att den sjuke tagits in på ett vårdhem. De anhöriga kände att sjuksköterskorna på vårdhemmen 
inte lyssnade på dem, anhöriga kände sig ensamma och isolerade i sin situation. Eftersom de 
anhöriga upplevde att de inte fick delta i vården kände de sig åsidosatta och att ingen hade tid 
för dem (Hertzberg & Ekman, 2000).    
 
Glädje och tillfredsställelse 
 
När de anhöriga blev medvetna om att den sjuke hade drabbats av Alzheimers sjukdom så 
kunde de så småningom lära sig att acceptera detta och att göra så gott de kunde av situatio-
nen. Insikt och accepterande kunde ses som en del av bearbetningsfasen i ett kristillstånd 
(Paun, 2003). Positiva känslor hos anhöriga framhölls även bland alla svårigheter. De beskrev 
att de kände kärlek och trygghet när de vårdade den sjuke, de talade om att de upplevt fina 
minnen tillsammans. Tiden med den sjuke upplevdes som perioder av både sorg och glädje. 
Sorgen bestod av vetskapen om att något i livet hade förändrats oåterkalleligt (Almberg et al., 
2000b; Butcher et al., 2001). Pauns (2003) studie visade en maka till en person med demens-
sjukdom som kände tacksamhet över att maken fortfarande hade kvar funktioner som var 
opåverkade av sjukdomen. I ett annat fall beskrevs hur makan kände ett starkt band till ma-
ken. Maken hade varit både elak och alkoholiserad innan sjukdomen men när maken drabba-
des av Alzheimers sjukdom kände makan att hon fick mer ansvar och kontroll. Detta gav hen-
ne en viss känsla av frihet (Paun, 2003).      
 
Anhöriga kunde uppleva att de genom att vårda en person med demenssjukdom hade utveck-
lat nya dimensioner i livet och i sin personlighet, som de tidigare varit omedvetna om. Många 
upplevde att de hade växt som människor (Sanders & Corley, 2003). Studier visade att anhö-
riga försökte fokusera på en dag i taget. Om de kunde ägna tid åt aktiviteter, gamla eller nya, 
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och försökte tänka positivt så kunde de känna en lindring i situationen (Forbes et al., 2000; 
Strang et al., 2006). Garity (2006) visade att anhöriga kunde hantera situationen bättre när 
relationen till den demenssjuke var bra. Besöken på vårdhemmet kändes bättre när den sjuke 
gav positiv respons till exempel när den anhörige blev igenkänd eller när den sjuke blev glad 
över besöket. Genom nya relationer till andra patienter på vårdhemmet gjordes även besöken 
lättare trots att personen med demenssjukdom försämrades i kommunikationsförmågan (Gari-
ty, 2006). 
 
Livskvaliteten för personen med demenssjukdom var det viktigaste och hade en avgörande 
betydelse när de anhöriga skulle fatta beslut om omvårdnaden (Caron et al., 2005a; Caron et 
al., 2005b). Under tiden på vårdhemmet upplevde de många gånger att den sjuke verkade ha 
bra livskvalitet trots sjukdomen (Caron et al., 2005b; Forbes et al., 2000). Dessutom hade de 
anhöriga som vårdat en demenssjuk familjemedlem hemma förståelse för vad vården innebar 
och hade därmed realistiska förväntningar på vårdhemmet. De som vårdat en demenssjuk per-
son länge i hemmet, innan placeringen på vårdhemmet, kände högre tillfredsställelse efteråt. 
Vidare kände de som besökte sin familjemedlem ofta högre tillfredsställelse, dels för att 
skuldkänslorna minskade och dels för att anhöriga fick en god relation med vårdpersonalen 
vilket i sin tur skapade ett förtroende. De anhöriga med hög ålder och låg inkomst hade dock 
sämre tillfredsställelse och yrkesarbete, heltid, gjorde att anhöriga hamnade i en rollkonflikt 
vilket begränsade tillfredsställelsen (Tornatore & Grant, 2004). Finnema, de Lange, Dröes, 
Ribbe & van Tilburg (2001) visade på hög tillfredsställelse med vården vilket kunde förklaras 
med att anhöriga vet vad det betyder att vårda en person med demens och kan därmed visa 
erkänsla för vårdpersonal som gjorde detta professionellt. De anhöriga antog en passiv roll 
gentemot vårdpersonalen vilka betraktades som experter. Denna aspekt kunde resultera i posi-
tiv värdering oavsett kvaliteten på omvårdnaden.       
 
Kommunikation mellan anhöriga och sjuksköterska/vårdpersonal 
 
Informationsproblem 
 
Anhöriga beskrev att de saknade information om sjukdomen demens och att de behövde den-
na kunskap för att kunna förankra den i verkligheten och möta den sjukes behov (Aggarwal et 
al., 2003; Almberg et al., 2000b; Butcher et al., 2001). Bred kunskap om sjukdomen var till 
stor hjälp för de anhöriga för att de skulle kunna finna en mening med situationen (Paun, 
2003). Information och stöd var speciellt viktigt vid inskrivningen på ett vårdhem eftersom 
detta ofta var en väldigt traumatisk upplevelse för de anhöriga (Aggarwal et al., 2003; Alm-
berg et al., 2000b). Bristfällig eller felaktig information från vårdpersonalen kunde leda till att 
de anhöriga kände sig vilseledda till att ta felaktiga beslut för dem själva eller den sjuke. In-
formationsbrist upplevdes av anhöriga avseende den demenssjukes dagliga liv (Hertzberg & 
Ekman, 2000). Ett forskningsteam (Rosen, Mittal, Mulsant, Degenholts, Castle & Fox, 2003) 
belyste vikten av anhörigas förståelse för vårdpersonalens syn på omvårdnad och dess fördel-
ning inom organisationen på vårdhemmet. Datorstyrd undervisning visade sig ha god effekt 
och ökade anhörigas kunskap dels om sjukdomen demens och dels avseende det mest väsent-
liga i omvårdnaden av demenssjuka. Undervisningen var praktisk och mindre kostsam än 
konventionell undervisning. Även vårdpersonalen kunde ta del av undervisningen vilket gjor-
de att de formella och informella vårdgivarna förenades. Kommunikationen mellan anhöriga 
och vårdpersonalen förbättrades.  
 
För att ge mening och höjd livskvalitet var det viktigt för anhöriga att den sjuke, för att bevara 
förmågan, fick utföra aktiviteter som fortfarande klarades av och som den sjuke tyckte om 
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(Butcher et al., 2001). De anhöriga blev tvungna att själva vara aktiva och ta initiativ för att få 
information eftersom vårdpersonal inte självmant gav information (Almberg et al., 2000a; 
Almberg et al. 2000b; Hertzberg & Ekman, 2000; Hertzberg et al., 2001, Paun, 2003). Att 
hålla anhöriga informerade ansågs av anhöriga som ett viktigt stöd för dem och information 
om beslutstagande skulle ges utan att anhöriga skulle behöva be om detta (Almberg et al., 
2000a).    
 
Enligt Forbes, et al. (2000) upplevde anhöriga att det i slutstadiet av sjukdomen var svårt att 
föreställa sig framtiden och sjukdomsprocessen. De ansåg inte alltid att personens med de-
menssjukdom tillstånd var ett palliativt tillstånd och därför upplevdes döden som avlägsen. 
Att ta beslut i omvårdnaden och diskutera döden upplevdes som svårt. Dessutom upplevde 
anhöriga att det var svårt att ta till sig all information varför omvårdnadsbeslut gjordes med 
begränsade kunskaper. Beslut kopplades inte samman med döden utan gjordes för stunden. 
Anhöriga kände sålunda att de hade begränsade kunskaper om slutstadiet (Caron et al., 2005b; 
Forbes et al., 2000) och att omvårdnadsbesluten inte alltid blev de rätta. De förväntade sig att 
läkaren skulle ha informerat om slutstadiet och de hade velat få svar på frågor. Vidare hade de 
velat veta vad som hände avseende deras eget lidande.  
 
Kommunikationsproblem 
 
Kommunikationen mellan anhöriga och vårdpersonal fungerade inte alltid tillfredsställande 
(Gilmour, 2002; Hertzberg & Ekman, 2000; Hertzberg et al., 2001; Train et al., 2005) och då 
kunde de anhöriga känna att de behövde besöka personen med demenssjukdom regelbundet 
eftersom anhöriga blev bekymrade över den sjukes välbefinnande (Gilmour, 2002). Att ge 
upp andra aktiviteter för att besöka vårdhemmet upplevdes stressande och besvärligt (Alm-
berg et al., 2000a). Eftersom kommunikationen var dålig kände anhöriga bara till det som de 
själva upplevde vid besöken (Hertzberg & Ekman, 2000). Bristande kommunikation gjorde 
det svårt för de anhöriga att veta var i sjukdomsförloppet personen med demenssjukdom be-
fann sig (Forbes et al., 2000; Hertzberg & Ekman, 2000). Vid dåligt kommunicerade förvänt-
ningar eller när anhöriga kontrollerade vården uppstod svårigheter som kunde bestå i att kon-
flikter uppstod mellan anhöriga och vårdpersonal (Ward-Griffin et al., 2003). Rädsla för att 
framstå som kritiska gjorde att de anhöriga sällan tog upp en kritisk fråga med vårdpersonalen 
och de kände även oro över hur deras kritik skulle påverka personen med demenssjukdom 
eller dem själva (Hertzberg & Ekman, 2000). Vid vårdplanering på boendet kände många 
anhöriga att beslut redan hade fattats utan deras medverkan (Gilmour, 2002) och anhöriga 
kände att det behövdes förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och anhöriga för att 
förstå varandras synpunkter (Train et al., 2005).  
 
Till stor del togs kontakten med vårdpersonal på anhörigas initiativ och ett hinder för kontakt 
var att vårdpersonalen var svår att få tag i (Hertzberg et al., 2001). Studier beskrev vårdperso-
nal som stressade i sin arbetssituation (Gilmour, 2002; Hertzberg & Ekman, 2000; Hertzberg 
et al., 2001; Ward-Griffin et al., 2003) vilket gjorde att anhöriga ifrågasatte om det var lämp-
ligt att hindra vårdpersonalen med frågor (Hertzberg et al., 2001). Anhöriga upplevde kontak-
ten med undersköterskor mer avslappnad och dessa gav mer information än högre utbildad 
vårdpersonal (Forbes et al., 2000; Hertzberg & Ekman, 2000).  
 
Gilmour beskrev å ena sidan att en del anhöriga inte hade blivit utfrågade om personens med 
demenssjukdom livshistoria och vanor (Gilmour, 2002). Anhöriga som blivit utfrågade hade å 
andra sidan svårt att se i vilken utsträckning viss personal tog del av information som lämna-
des av de anhöriga (Gilmour, 2002; Hertzberg & Ekman, 2000; Hertzberg et al., 2001). Fin-
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nema, et al. (2001) visade att trots hög tillfredsställelse med omvårdnaden om personen med 
demenssjukdom behandlades anhöriga som ”outsiders”. Kommunikationen mellan anhöriga 
och vårdpersonalen fick sämsta betyg i denna studie. Anhöriga ansåg att det var viktigt att de 
fick information om sjukdomen demens och om den sjukes dagliga liv för att kunna fatta rätt 
beslut. 
 
Öppen kommunikation 
 
En studie visade att öppen kommunikation rådde mellan vårdpersonal och anhöriga. Samtalen 
handlade dock ofta om ämnen som inte var kontroversiella, närmare bestämt ämnen som inte 
handlade om känsliga frågor som kunde ge upphov till stridigheter (Ward-Griffin et al., 
2003). Om det fanns nära relationer mellan anhöriga och vårdpersonal förbättrades kontinuite-
ten gällande information/kommunikation. Anhöriga värdesatte när de fick specifik informa-
tion om den demenssjuke och kände då att den sjuke blev sedd och visades omtanke (Hertz-
berg et al., 2001). Följaktligen kände de anhöriga att vårdpersonalen kunde sköta den sjuke på 
ett bra sätt om vårdpersonal ställde frågor om den demenssjuke (Gilmour, 2002). När anhöri-
ga fick information om den sjukes vårdbehov upplevde de att de kände tillit till vårdpersona-
len (Caron et al., 2005a; Caron et al., 2005b). Negativ kommunikation och interaktion kunde 
vara ett problem (Gaugler, Anderson, Zarit & Pearlin, 2004), en källa till stress hos anhöriga, 
men frekventa besök kunde dock ge anhöriga effektivare interagerande med vårdpersonal. 
Anhöriga kunde se hur omvårdnaden av den sjuke fungerade och kunde följa den sjukes häl-
sostatus. Genom att byta från en vårdgivande roll till en rådgivande roll kunde anhöriga se 
sina besök som upplevelser av ökad makt och tillfredsställelse och inte som källor till emotio-
nell stress. Besöken blev nöjsamma då anhöriga istället för att vara vårdgivare intog den tradi-
tionella rollen som exempelvis dotter eller son. 
 
Diskussion  
 
Metoddiskussion 
 
Litteraturstudien grundar sig på 24 vetenskapliga artiklar. Artiklarna har tagits fram genom de 
elektroniska databaserna CINAHL och PubMed. Många av artiklarna återfanns dels i båda 
databaserna och dels inom en och samma databas. Som exempel på detta kan nämnas Ward-
Griffins, et al. (2003) artikel som genom kombinationer av olika sökord hittades vid tre av 
sökningarna i CINAHL och fem gånger i PubMed. Detta kan tolkas som att de artiklar som 
var relevanta för denna studie har hittats. Ytterligare databaser hade kunnat användas men 
många relevanta artiklar hittades i databaserna CINAHL och PubMed då ämnesvalet visade 
sig vara ett område med många utförda studier. Flera kombinationer och sökord användes vid 
datainsamlingen utan att nya betydelsefulla artiklar kom fram. Sökning i andra databaser, lik-
som användandet av andra sökord eller kombinationer, utesluter dock inte att detta hade resul-
terat i fler artiklar som varit relevanta till studiens syfte. För att begränsa sökningarna valdes 
artiklar som var publicerade mellan år 2000 och 2007. Resultaten är då aktuella vilket kan ses 
som en styrka. Artiklarna valdes från Västvärlden (I-länder) eftersom det är de länder som 
bäst överensstämmer med svenska förhållanden. Dementia kom att brukas istället för demen-
tia senile/alzheimer disease då sökordet dementia svarade mer mot syftet. Studien belyser 
vårdpersonalens interaktioner med anhöriga då många personalkategorier är inblandade förut-
om sjuksköterskor även läkare och undersköterskor. Det är relevant för sjuksköterskan att få 
kartlagt hur interaktionen mellan anhöriga och alla i vårdkedjan fungerar. Detta gör att sjuk-
sköterskan får en helhetsbild av bemötandet och hur teamarbetet fungerar. Några av artiklarna 
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är skrivna av samma författare vilket kan vara positivt då dessa är kunniga inom ämnesområ-
det. Det kan dock vara negativt då studiernas resultat kan bli påverkade av författarnas egna 
åsikter. Litteraturstudiens resultat är relevant då artiklarnas vetenskapliga kvalitet kritiskt har 
granskats enligt Carlssons och Eimans rapport (2003) och endast de artiklar som uppnådde 
bra eller medel kvalitet har använts. Genom att utgå från frågeställningarna i studiens syfte 
kunde en tydlig struktur uppnås.   
 
Resultatdiskussion 
 
Samtliga artiklar granskades och värderades utifrån Carlssons och Eimans rapport (2003) kri-
terier för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ respektive kvantitativ metod. Arton 
(18) artiklar bedömdes vara av bra kvalitet (grad I) och sex artiklar bedömdes vara av medel 
kvalitet (grad II), se bilaga 2. Av de 24 artiklar som användes i denna litteraturstudie var 16 
studier utförda med en kvalitativ metod, fem använde sig av en kvantitativ och tre hade både 
en kvalitativ och en kvantitativ metod. Känslor, erfarenheter och upplevelser kommer tydligt 
fram eftersom studierna till största delen bygger på kvalitativa ansatser. Liknande mönster 
kunde urskiljas i resultatartiklar vilket visade på hög validitet. Samtliga artiklar hade en väs-
terländsk population som präglades utav demenssjukdom vilket gör att resultaten går att jäm-
föra och diskutera. Artiklarna som resultatet bygger på har gett svar på syftets tre frågeställ-
ningar.         
 
Anhörigas erfarenheter av bemötande från sjuksköterska/vårdpersonal      
 
Det fanns variationer när det gäller interaktionen mellan vårdpersonal och anhöriga, insatser-
na för personer med demenssjukdom och deras anhöriga var ojämnt utvecklade. Mönstret 
upprepar sig i samtliga studier. Skillnader i interaktioner, positiva och negativa interaktioner, 
fanns också på samma vårdhem (Tornatore & Grant, 2004). I en studie från England (Train et 
al., 2005) framkom att interaktionerna generellt sett var ojämnt utvecklade oavsett var, geo-
grafiskt sett, vårdhemmen fanns. Även vårdformen hade betydelse. Särskilda boenden med en 
känsla av hematmosfär ansågs som de bästa när det gällde omvårdnaden av de dementa och 
relationerna mellan vårdpersonal och anhöriga. Sjukhus och sjukhem fick sämst betyg av de 
anhöriga. Enligt Armanius Björlin, et al. (2004) och Bengtsson (2004) uppkommer relationer 
genom möten och interaktion, samspel sker. Relationerna mellan vårdtagare/anhörig och 
vårdpersonal är det fundamentala för omvårdnaden (Bengtsson, 2004). Enligt Bergh (2002) är 
bemötandet ett socialt växelspel, en interaktion, mellan olika personer. I detta möte fram-
kommer vissa beteenden. Sjuksköterskans kompetens och pedagogiska funktion visar sig i 
bemötandet av patienter och anhöriga. I Sverige har en demensarbetsgrupp kartlagt demens-
vården och även framfört förslag till förbättringar. Undersökningen visar att det finns många 
exempel på en väl fungerande demensvård men att de särskilt utformade insatserna är mycket 
ojämnt utvecklade för demenssjuka och deras anhöriga (Regeringskansliet, 2004). Enligt tidi-
gare studier avseende vården av demenssjuka i Sverige finns det stora skillnader mellan olika 
kommuner och landsting (SBU, 2006).   
 
I föreliggande studie visades att anhöriga upplevde både positiva och negativa erfarenheter av 
bemötande från vårdpersonal. Att det idag finns många positiva upplevelser kan vara en effekt 
av den utveckling som skett under de senaste åren. Samhället och dess medborgare har blivit 
mer upplysta om sjukdomen demens och vad sjukdomen innebär för anhöriga. Enligt Croona 
(2003) kan i sin tur ökad information och ökad medvetenhet om rättigheter orsaka problem i 
form av konflikter mellan anhöriga och vårdpersonal. Vidare framkom att bemötandet från 
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vårdpersonal upplevdes av anhöriga som betydelsefullt, framtida relationer blev beroende av 
bemötandet. Det fanns både bra och dåligt bemötande från vårdpersonalens sida. Vid bra be-
mötande fungerade interaktionen mellan anhöriga och tvärtom. Anhöriga uttrycker känslor av 
sorg och oro för personens med demenssjukdom situation när responsen från vårdpersonal är 
dålig och de anhöriga inte vet hur omvårdnaden då sköts. Samtidigt kan noteras att dåligt fun-
gerande relationer även kan ha sin grund i att anhöriga aldrig blir tillfredsställda med omvård-
naden av den demente oavsett hur denna ges. Att interaktionen mellan anhöriga och vårdper-
sonal inte fungerar kan även vara en effekt av okunskap hos anhöriga och vårdpersonal om 
sjukdomen demens. För att öka vårdpersonalens kompetens och anhörigas tillfredsställelse 
skulle demensspecifik utbildning för vårdpersonal på alla vårdhem kunna klara problemen 
med negativ interaktion. Vad som är viktigt att i allmänhet beakta vid denna typ av forskning 
är att de intervjuade blir garanterade total anonymitet på grund av anhörigas beroendeställning 
till vårdpersonal. Finnema, et al. (2001) menar att studier som visar på extra hög tillfredsstäl-
lelse kan förklaras av anhörigas intresse av att ha en bra relation med vårdpersonalen på grund 
av rädsla för eventuella repressalier mot den demenssjuke vid kritik riktad mot vårdpersona-
len. Möjligheterna till denna rädsla fanns inte i deras studie eftersom de intervjuade kontakta-
des av oberoende forskare som garanterade anonymitet men de anser dock att en uppföljning 
borde göras efter den demenssjukes död. Dessa forskares studier från Nederländerna visade 
också på hög tillfredsställelse med vården vilket även här kan bero på att anhöriga vet och har 
erfarenhet av vad det betyder att vårda en person med demens. De anhöriga betraktade vård-
personalen som experter och anhöriga antog en passiv roll. Tornatore och Grant (2004) åskåd-
liggjorde att anhöriga som vårdat en demenssjuk familjemedlem hemma förstod vad vården 
innebar och hade därmed realistiska förväntningar på vårdhemmet. De som vårdat en demens-
sjuk person länge i hemmet kände högre tillfredsställelse efter placeringen. Vidare kände de 
anhöriga som ofta besökte sin familjemedlem högre tillfredsställelse dels för att skuldkänslor-
na minskade och dels för att anhöriga fick en god relation med vårdpersonalen vilket i sin tur 
skapade ett förtroende.    
 
Ward-Griffin, et al. (2003) visade att vårdpersonal som uppmärksammade anhöriga och visa-
de medkänsla värderades högt av de anhöriga. Detta upplevdes av anhöriga som att vårdper-
sonalen brydde sig om både dem och den demenssjuke (Gilmour, 2002; Ward-Griffin et al., 
2003). Om sjuksköterskan kom fram och hälsade på anhöriga och dessutom visste deras namn 
uppfattades detta av anhöriga som att de var sedda, bekräftade (Gilmour, 2002; Hertzberg & 
Ekman, 2000; Strang et al., 2006). Enligt Bergh (2002) blir anhöriga sedda och bekräftade 
genom att sjuksköterskan söker ögonkontakt och även nickar instämmande för att bekräfta att 
hon/han förstår vad anhöriga menar. När sjuksköterskan etablerar kontakt med anhöriga är det 
viktigt att hon/han talar samma språk. Anhöriga uppfattar det som en slags belöning om vård-
personal hälsar på den anhörige. Ett ömsesidigt förtroende betyder mycket för anhörigas del-
aktighet i omvårdnaden och tvärtom vid bristande förtroende påverkas anhörigas fortsatta 
kontakt och inställning negativt. Vårdpersonal och anhöriga kan gemensamt utforma program 
för att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Enligt Antonovsky är känslan av 
sammanhang (KASAM) viktig. Kunskap kan göra att inre och yttre stimuli blir begripliga. 
Situationen måste vara hanterbar för att sammanhang ska kunna upplevas. Med hanterbarhet 
menas att uppleva att det finns resurs till förfogande för att möta stimuli. Detta kan syfta på 
resurser såsom vårdpersonal som anhöriga kan räkna med och lita på. Meningsfullhet innebär 
att känna motivation och engagemang (Antonovsky, 2005). Känslan av sammanhang (KA-
SAM) kan ses från båda sidor i vårdapparaten, vårdpersonal/anhöriga, när det gäller vård av 
personer med demenssjukdomar. Napier och Whitaker menar att relationer människor emellan 
också kan ses som ett system, systembegreppet. Ett system kan definieras som en helhet där 
enskilda delar förändras genom samspel och där jämvikten upprätthålls genom att skapa för-
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ändringar som är baserade på misstag. I en forskning avseende schizofrena patienter på ett 
sjukhus inriktade sig forskarna på mönstret för interaktionen inom individens familj. De upp-
täckte att det akuta störningsmönstret hos individen var mycket lättare att förstå om samban-
det med andra yttre krafter undersöktes (Napier & Whitaker, 1991). Detta kan jämföras med 
interaktionen inom vården där vårdpersonal, anhöriga och personer med demenssjukdom kan 
ses som en familj. Individen i detta sammanhang kan vara den anhörige som mår dåligt på 
grund av att interaktionen inte fungerar. Interaktionens utfall är beroende av hur teamarbetet 
går. Enligt Bluestein och Latham Bach (2007) är en team-baserad metod i arbetet med anhö-
riga mer än summan av dess delar. Tvärvetenskapliga planerade möten kan skapa strategier 
och mål som inte har varit uppenbart för den enskilde personen i teamet.   
 
När vårdpersonalen (Hertzberg & Ekman, 2000; Strang et al., 2006) visade tålamod och uthål-
lighet i sitt arbete och en vänlig attityd till de boende beundrades detta av anhöriga. De anhö-
riga upplevde att vårdpersonalen var fantastisk som orkade och gjorde jämförelser med sig 
själva. Caron, et al. (2005a) och Caron, et al. (2005b) visade att när samarbete och relationer 
mellan anhöriga och vårdpersonal fungerade blev det lättare för anhöriga att lämna över beslut 
och ansvar till vårdpersonal. Anhöriga kände då tillit till vårdpersonalens kompetens och viss-
te att det bästa gjordes för deras anhörige. Enligt Hertzberg, Ekman och Axelsson (2003) var 
vårdpersonalens bemötande och kommunikation avgörande för de anhörigas delaktighet och 
tillfredsställelse med vården. Att bygga tillitsfulla relationer med anhöriga skulle i längden 
kunna resultera i nöjda anhöriga. Anhöriga skulle också kunna bli involverade i den konkreta 
omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Istället för att sjuksköterskorna betraktar en 
anhörig som någon som tar tid, kunde sjuksköterskorna då känna att de anhöriga gav dem tid.      
  
Anhöriga kunde uppleva utbrändhet och stress när interaktionen med vårdpersonalen inte fun-
gerade (Almberg et al., 2000a). Svårigheter att låta vårdpersonal ta över omvårdnaden kände 
anhöriga då och klagade också över vårdpersonalens sätt att sköta omvårdnaden. En förklar-
ing till detta skulle kunna vara att den vårdpersonal som skötte omvårdnaden och var i direkt 
kontakt med den sjuke var minimalt förberedd för att observera viktiga data. Detta belyser 
vikten av att vårdpersonalens utbildning i demenssjukdomar. Skog och Grafström (2003) vi-
sar att outbildad vårdpersonal kan sakna respekt för demenssjukas människovärde och menar 
att det är viktigt att etiska diskussioner förs i arbetsgruppen så att vårdpersonal kan och vågar 
tala om att någon har ett dåligt bemötande. Enligt Ward-Griffin, et al. (2003) uppstod konflik-
ter och den demenssjuke kom i skuggan av konflikterna när relationerna inte fungerade. An-
höriga var kritiska mot vårdpersonalen och kände ingen tillit och vid dessa negativa relationer 
var det stressande för anhöriga att inte få vara med i beslutstagande (Almberg et al., 2000a). 
När åsikter från anhöriga inte togs på allvar av vårdpersonalen kände sig anhöriga ofta utan-
för, ignorerade och uteslutna från att delta i vården av den sjuke (Caron et al., 2005a; Caron et 
al., 2005b; Garity, 2006; Gilmour, 2002; Hertzberg & Ekman, 2000; Hertzberg et al., 2001; 
Strang et al., 2006; Ward-Griffin et al., 2003). Tidigare studier har visat att relationen mellan 
anhörig och vårdpersonal sällan är fri från konflikter (Sand, 2002). Konflikter är normala och 
borde vara utgångspunkt i all vårdplanering. För att bygga upp en fungerande tillvaro krävs 
ett samarbete mellan anhöriga och vårdpersonal eftersom det ömsesidiga misstroendet är en 
realitet (Moberg, 2005).  
 
McCarty och Drebing (2003) menar att konflikter till följd av dåligt fungerande relationer i 
sin tur kan bero på att anhöriga aldrig är nöjda vad som än görs, vilket sjuksköterskor kan 
känna frustration över. Vårdpersonalen arbetar hårt och det är svårt när anhöriga inte ser det 
viktiga arbete som vårdpersonalen gör. Sjuksköterskorna känner då att de utan entusiasm bara 
gör vad som ska göras nämligen besvarar frågor och ger information eftersom anhöriga kan-



    

19 

ske aldrig accepterar att den sjuke är på vårdhemmet. Enligt Bergh (2002) bör sjuksköterskan 
agera som problemlösare. När den anhörige upplevs som besvärlig ska sjuksköterskan försöka 
vända detta beteende genom att vara förtroendeingivande och uppmuntra den anhörige. Sjuk-
sköterskan måste i mötet med anhöriga söka efter orsakerna till det problematiska beteendet. 
Anhörigas perspektiv respekteras i interaktionen vilket leder till ett dialektiskt svängande som 
innebär både deltagande och delaktighet. Enligt Albinsson och Strang (2002) ville vårdperso-
nal etablera en bra relation med anhöriga och ge dem stöd. En del anhöriga kom dock nästan 
aldrig på besök och vissa anhöriga upplevdes som besvärliga. Ett sätt att förbättra dessa situa-
tioner skulle kunna vara att undervisa vårdpersonal och anhöriga för att ge varandra mer di-
rekt feedback. I samma studie framkom att anhöriga hade dålig kunskap om sjukdomen de-
mens och visste inte vart de skulle vända sig för att få hjälp. Utbildning av vårdpersonal kan 
skapa grundläggande kommunikationer och relationer mellan anhöriga och vårdpersonal. Det 
är också en uppgift för arbetsledningen att se till att utbildningen för vårdpersonal är relevant 
så att kommunikationerna och relationerna mellan anhöriga och vårdpersonal fungerar bra.  
 
Albinsson och Strang (2002) belyste också olika uppfattningar avseende vårdformer. När den 
demenssjuke blir allt sjukare är det också svårare och mer tidskrävande att vårda denne vilket 
gör att tiden inte finns för att vårda de andra som inte är så svårt sjuka. Ett sätt att lösa detta 
problem kan vara att differentiera omvårdnaden det vill säga att särskilja olika avdelningar på 
samma vårdhem. För detta krävs att vårdpersonalen är specialiserad och flexibel för att kunna 
utföra omvårdnad från de lindrigast till de svårast demenssjuka personerna. Detta gäller även 
omvårdnaden om anhöriga. Relationer och kommunikation mellan anhöriga och vårdpersonal 
kan bli olika beroende på svårighetsgraden av personens med demenssjukdom sjukdom. Dess-
utom kan anhöriga bli irriterade om inte alla patienter får lika vård. Att differentiera omvård-
naden är viktigt inte bara med tanke på olika stadier av demenssjukdomen utan också av den 
orsaken att olika demensformer yttrar sig olika, ger olika symtom. Kunskap om demenssjuk-
domar ger ofta en mer optimistisk attityd till behandlingen av den demenssjuke personen och 
”alla dras inte över en kam” (Melin & Olsen, 2004). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763) är målet för hälso- och sjukvården att vården ska ges på lika villkor för hela be-
folkningen. Melin och Olsen (2004) påvisar att exempelvis personer med frontallobsdemens 
har svårt att anpassa sig till äldreboendets normer. Enligt Skog och Grafström (2003) ger 
hjärnskadan hos personer med demenssjukdom olika symtom hos olika individer men trots 
detta upplevs inte dessa personer som unika människor. Här visas också exempel på hur per-
soner med frontallobsdemens kan vara känslomässigt labila och ha svårt att anpassa sig till 
generella normer. Genom att dessa personer med demenssjukdom ofta reagerar med vredesut-
brott kan dessa demenssjuka vara svåra att placera ihop med personer med andra demensfor-
mer.  
  
En grupp forskare (Train et al., 2005) visade att vårdhemmen skulle behöva vara mer flexibla 
och inrätta omvårdnaden efter de demenssjukas behov, det behövs mer specialkunskap. En del 
av personalen var skickliga och lugna medan andra var mera tvingande. Viss vårdpersonal 
kunde uttrycka osäkerhet medan andra menade att de var tränade och för dem var det lätt, de 
förstod att vissa uppföranden hos den demenssjuke var en del av sjukdomen. Vårdpersonalens 
egna nivåer och skicklighet blev inadekvata när demenssjuka personer uppvisade mer ohan-
terligt uppförande, jämfört med det förflutna. Demensspecifik utbildning för vårdpersonal på 
alla vårdhem för personer med demenssjukdom skulle kunna klara problemen och därmed öka 
vårdpersonalens kompetens och anhörigas tillfredsställelse. Vård av personer med demens-
sjukdom kräver specialutbildning. Genom att införa utbildning på alla vårdhem skulle rekryte-
ringen och behållandet av vårdpersonal underlättas. Ofta stannar äldre personal kvar länge 
medan yngre slutar efter kort tid. Många nyanställda kommer och tror att det är ett verkligt 



    

20 

lätt arbete men blir chockade och slutar. De anser att omvårdnaden är för ansträngande och 
påfrestande. Vårdhemmen bör tillgodose alla vårdtagare och omvårdnaden ska vara ändamåls-
riktig och flexibel. En del chefer saknade dock insikt i hur omvårdnaden bedrevs. Enligt Al-
binsson och Strang (2002) upplevdes ledarskap som diffust och otillräckligt av anställda på 
dementboende. Chefer verkade ointresserade av omvårdnaden och budgeten hade alltid högsta 
prioritet. Vårdpersonalen kände inget stöd från cheferna och utbildningen/fortbildningen var 
inte tillräcklig eller kontinuerlig. Klart formulerade målsättningar och reguljära möten för 
vårdplanering saknades också. Brister i ledningen kan få konsekvenser i form av otillräckliga 
rutiner vid omvårdnaden av demenssjuka vilket har uppmärksammats och debatterats i media. 
Med bättre ledarskap skulle utbildning, guidning och stöd till vårdpersonal troligen resultera i 
bättre omvårdnad av personerna med demenssjukdom och deras anhöriga.    
 
Bemötandet är av yttersta vikt för de anhörigas välmående speciellt eftersom denna grupp av 
människor många gånger befinner sig i ett känslomässigt kaos. Förutom kunskap behövs även 
ett socialt nätverk med personer i samma situation för diskussioner och utbyte av erfarenheter.    
 
Stödgrupper med andra anhöriga och vårdpersonal gav anhöriga möjligheten att få dela erfa-
renheter och kunskaper (Garity, 2006). Anhöriga behöver kunskap om sjukdomen och dess 
utveckling. Dessutom behöver anhöriga även träffa andra anhöriga, nätverksträffar, och där-
igenom få stöd och hjälp (Regeringskansliet, 2006). Ofta förändras anhörigas sociala nätverk 
då familjen drabbas av en demenssjukdom. Det tidigare sociala nätverket, till exempel släk-
tingar och vänner, har många gånger inte förmågan att stödja anhöriga känslomässigt eller 
kunskapsmässigt. De anhöriga har olika förändrade roller och det blir svårt att förena med det 
sociala livet. En av de mest betydande strategierna som påverkar anhöriga i förloppet av de-
menssjukdomen är troligen organisation av stöd som erbjuds anhöriga. Trots att det kan ska-
pas konflikter inom stödgrupperna kan dessa konflikter bli drivkrafter till förändringar (Car-
penter & Ducharme, 2005).  
 
Brister i information och kommunikation upplevdes av anhöriga vid tidsbrist och hög perso-
nalomsättning (Caron et al., 2005a; Forbes et al., 2000; Hertzberg & Ekman, 2000; Strang et 
al., 2006). Bemötande handlar om att möta förväntningar och krav (SOU 1996:134). Medier-
nas kritik när det gäller bemötande i vården kan till viss del styrkas av resultatet. Problemati-
ken skulle enligt medierna bland annat bero på avsaknad av medmänsklighet och engagemang 
från vårdgivarnas sida. Pressade arbetsförhållanden skulle också bidra till brister i bemötandet 
(Croona, 2003). För att ge mening och livskvalitet var det viktigt för anhöriga att den sjuke, 
för att bevara förmågan, fick utföra aktiviteter som fortfarande klarades av och som den sjuke 
tyckte om (Butcher et al., 2001). Få vårdhem hade något att erbjuda avseende aktiviteter och 
program för de svårast sjuka (Tornatore & Grant, 2004). Enligt Schneider och Camp (2002) 
kunde dock de svårast demenssjuka delta i Montessoribaserade aktiviteter. Anhöriga och per-
soner med demenssjukdom deltog gemensamt i denna aktivitet. Bördan, påfrestningarna, hos 
de anhöriga minskade genom deltagandet i aktiviteten och anhöriga noterade även positiva 
förändringar hos personen med demenssjukdom. Tidsbrist och hög personalomsättning kan 
inverka negativt när det gäller bemötande i vården liksom okunskap. Skog och Grafström 
(2003) anser att outbildad vårdpersonal inom demensvården tyvärr inte har ett tydligt männi-
skovärdesperspektiv. Enligt en anhörigenkät (Demenförbundet, 2003) belyses att vården är 
mer förvaring än rehabilitering och att vårdplanering ofta sker på anhörigas initiativ och det 
sker sällan någon uppföljning. Semestervikarier är ofta outbildade och bland dem är personal-
omsättningen hög. Personalbrist leder till att personerna med demenssjukdom blir dåligt sys-
selsatta och tillbringar mycket tid med TV-tittande och får aldrig komma ut. Moberg (2005) 
anser att en oberoende instans dit vårdpersonal och anhöriga kunde vända sig med konkreta 
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förslag om bättre vård skulle finnas, anhörigmedlare, eftersom anmälningar trots allt utreds 
under lång tid bara för att få någon enskild person friad eller fälld.    
 
Känslor hos anhöriga i vårdpersonalens vård  
 
Sorg, oro, samvetsförebråelser, skuldkänslor, isolering, ensamhet och glädje 
 
Resultatet i föreliggande studie styrker SOS-syndromet som begrepp för belysande av anhöri-
gas upplevelser och känslor (Abrahamsson, 2003). Vårdpersonal måste känna till de anhöri-
gas känslor för att förstå och hjälpa, stödja. Mår en i familjen dåligt kan alla må dåligt. Lie-
berman och Fisher (2001) visade att makar och kvinnliga anhöriga mår sämst när någon fa-
miljemedlem drabbas av en demenssjukdom alltså mår en dotter och maka/make sämre än en 
son. Det fanns ingen skillnad avseende anhörigas hälsa vare sig om den sjuke befann sig på 
ett vårdhem eller inte. För att kunna känna optimism måste anhöriga få mera information om 
vad som händer efter placeringen.   
 
Anhörigas känslor var både positiva och negativa. Anhöriga kunde sörja de demenssjuka som 
döda fastän dessa fortfarande levde (Almberg et al., 2000b; Sanders & Corley, 2003). Över 
förlusten av personens med demenssjukdom personlighet kände anhöriga stor sorg (Almberg 
et al., 2000b; Butcher et al., 2001; Sanders & Corley, 2003) och att se personlighetsföränd-
ringen var ofta lika traumatiskt som att inte bli igenkänd av den demensdrabbade personen 
(Aggarwal et al., 2003; Almberg et al., 2000b). Minnes- och språkförlusterna skapade stora 
påfrestningar liksom vetskapen om att tillståndet inte skulle förbättras (Almberg et al., 2000b; 
Garity, 2006). Anhöriga kände sig svikna under sjukdomsprocessen och sjukdomen innebar 
att den egna rollen, livsstilen och attityden till den sjuke förändrades (Butcher et al., 2001). 
Enligt Cullberg (2006) betyder ett psykiskt kristillstånd att någon drabbats av en livssituation 
där tidigare erfarenheter och inlärda sätt att reagera inte är tillräckliga för att kunna förstå och 
psykiskt klara av den aktuella situationen. Livssituationer som kan utlösa kristillstånd är bland 
annat plötsliga och oväntade svåra yttre påfrestningar exempelvis att en nära anhörig drabbas 
av en svår sjukdom eller dör. Bergh (2002) menar att det är bättre att vänta med att lämna 
information till anhöriga om de befinner sig i chocktillstånd. Den pedagogiska strategin består 
av att den anhörige måste kunna hämta sig för att uppfatta information och undervisning. När 
de sjuka togs in på ett vårdhem lindrades inte sorgen (Almberg et al., 2000a) utan påfrest-
ningarna på anhöriga kunde istället fördjupa känslorna på grund av negativ interaktion mellan 
anhöriga och vårdpersonal. Den negativa interaktionen hade betydande inverkan på anhörigas 
stress och välmående. Sorgen berodde också på att rollerna förändrades vid intaget av den 
sjuke på vårdhemmet. Känslor av utbrändhet hos anhöriga förknippades med överflyttningen 
av personerna med demenssjukdom.    
 
Oron fanns hos de anhöriga avseende den demenssjuke och dennes vård. Extraordinär stress 
upplevdes liksom hjälplöshet, frustration, ilska depression, utmattning och ensamhet. Anhöri-
ga prövades hårt emotionellt, psykiskt, fysiskt, socialt och ekonomiskt (Almberg et al., 2000b; 
Butcher et al., 2001). Enligt Bergh (2002) kan de socioemotionella behoven vara svåra att 
uppfatta så det gäller för sjuksköterskan att uppmärksamma oron hos de anhöriga, både det 
som uttalas verbalt och icke-verbalt. Cullberg (2006) visar att många upplever att de tappar 
förtroendet för tillvarons mening i psykiska krissituationer. Känslor av bitterhet mot männi-
skor och tillvaron aktualiseras. Sist men inte minst uppträder ångest över att inte kunna kon-
trollera skeendet. Att inte kunna kontrollera skeendet kan ses som hjälplöshet. Ångest på 
grund av hjälplöshet aktiveras, i psykiska krissituationer, eftersom de egna resurserna inte 
räcker till och världen raseras. Sociala förutsättningar, den sammanhängande familjen, är ock-
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så viktig när det gäller den psykologiska krissituationen. En familj kan ses som ett system där 
varje familjemedlem sammanhänger intimt med de övriga medlemmarna i familjen för att 
systemet ska fungera. Samtliga familjemedlemmar drabbas om en eller flera familjemedlem-
mar har problem och svårigheter.  
 
Anhöriga kunde se tillbaka och förebrå sig själva för att inte ha gjort tillräckligt. Trots att de 
visste att de gjort sitt bästa, hade de ändå en känsla av skuld. Många kände att de inte räckte 
till och fick dåligt samvete (Almberg et al., 2000b). Dessutom upplevde anhöriga skuldkäns-
lor bland annat över att de tagit beslutet att flytta den demenssjuke till ett vårdhem (Forbes et 
al., 2000; Garity, 2006). Att inte kunna stötta och hjälpa (Cullberg, 2006) ger ofta de anhöriga 
dåligt samvete och skuldkänslor. Detta är en del av krisförloppet. Enligt Hertzberg, et al. 
(2003) fortsätter de anhörigas bekymmer som tidigare efter överflyttningen av personen med 
demenssjukdom till vårdhem, anhöriga har svårigheter att lämna över ansvaret till sjukvården. 
Det är inte lätt för vårdpersonal att veta hur anhöriga verkligen känner sig och när vårdperso-
nal inte är medveten om anhörigas upplevelser blir det svårt att bemöta deras behov. Sjukskö-
terskor har inte bara skyldighet att ta hand om sjuka människor, utan även anhöriga. Det är 
lika viktigt att se anhörigas behov av hjälp som att se den sjuke personens behov.      
 
Fram till accepterande av sjukdomen går anhöriga igenom en process. Makan eller maken 
som de levt tillsammans med i flera år finns inte längre. Närheten till den personen är också 
borta. Det har visat sig att när de anhöriga blivit medvetna om att den sjuke har drabbats av en 
demenssjukdom så har de till slut lärt sig att acceptera detta och göra så gott de kan av situa-
tionen. Enligt Paun (2003) visade det sig att när anhöriga blev medvetna om att det är Alz-
heimers sjukdom som deras älskade drabbats av, har de till slut fått insikt och accepterat detta. 
Accepterande och insikt är en del i bearbetningsfasen i ett kristillstånd. Cullberg menar att 
individen under denna fas återigen kan vända sig mot framtiden istället för att vara fokuserad 
på det förgångna. Under bearbetningsfasen är dock en omedveten förnekelse möjlig. Förne-
kelse är en försvarsmekanism som innebär att det hotande visserligen läggs märke till, men 
förnekas avseende dess väsentlighet. Den egentliga innebörden accepteras inte (Cullberg, 
2006). Vårdpersonal bör medvetet reflektera över detta kristillstånd. Följaktligen ska vårdper-
sonal arbeta aktivt med information och kommunikation så att anhöriga ska få insikt och ac-
ceptera situationen. I studien framkom att trots alla svårigheter yppade sig också positiva 
känslor och glädje. Anhöriga kunde uppleva att de hade fått nya dimensioner i livet och växt 
som människor. Genom att ägna sig åt aktiviteter och tänka positivt kunde de känna en lind-
ring i situationen.  
 
Kommunikation mellan anhöriga och sjuksköterska/vårdpersonal 
 
Anhöriga saknade den information från vårdpersonal om sjukdomen demens som behövdes 
för att kunna möta personens med demenssjukdom behov (Aggarwal et al., 2003; Almberg et 
al., 2000; Butcher et al., 2001). Denna information var speciellt viktig vid inskrivningen som 
många gånger var traumatisk (Aggarwal et al., 2003; Almberg et al., 2000). I ett betänkande 
från Socialdepartementet avseende utredningen om bemötande inom hälso- och sjukvården 
konstateras att bemötandet handlar om mänsklig kommunikation. Genom bemötandet i kom-
munikationen skapas förväntningar och krav. Hur mötet utfaller beror på hur parterna uppfyl-
ler varandras förväntningar (SOU 1996:134). Det är mot denna bakgrund angeläget att vård-
personal medvetet reflekterar så att kommunikationen och bemötandet blir betryggande för de 
anhöriga. Vårdpersonal måste kunna kommunicera med anhöriga och ge den information som 
behövs. För att kunna mötas på samma nivå och uppfylla de anhörigas förväntningar är det 
viktigt att vårdpersonal i mötet med anhöriga inriktar sin kommunikation och information 
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efter den anhöriges kunskapsnivå. Hertzberg och Ekman (2000) visade att svårigheter i be-
slutsfattandet kunde bero på bristfällig eller felaktig information, speciellt upplevde anhöriga 
att de saknade information om den sjukes dagliga liv. Enligt Melin och Olsen (2004) kan det 
innebära problem att avgöra hur mycket den demenssjuke personen kan besluta själv och där-
för måste anhöriga och vårdpersonal tillsammans se till att den sjukes integritet inte kränks.  
 
Brister i kommunikationen gjorde att de anhöriga inte visste var i sjukdomsförloppet den de-
menssjuke personen befann sig (Forbes et al., 2000; Hertzberg & Ekman, 2000). Denna brist 
gjorde att anhöriga besökte vårdhemmen ofta eftersom de var bekymrade över den demens-
sjukes välbefinnande (Gilmour, 2002). I samband med detta kunde konflikter uppstå mellan 
anhöriga och vårdpersonal på grund av att de anhöriga kontrollerade vården (Ward-Griffin et 
al., 2003). Detta belyser betydelsen av vad ett gott bemötande från vårdpersonal betyder för 
anhöriga. Enligt Armanius Björlin, et al. (2004) krävs att kommunikationen fungerar och ett 
gott bemötande behövs för att underlätta beslut i svåra etiska frågor. För att få information 
måste de anhöriga själva ta initiativ och vara aktiva då vårdpersonal var stressade i sin arbets-
situation (Gilmour, 2002; Hertzberg & Ekman, 2000; Hertzberg et al., 2001; Ward-Griffin et 
al., 2003). Bergh (2002) menar att genom invitering av anhöriga till aktivt deltagande etable-
ras kontakten. Detta är en inledande pedagogisk strategi och här bildar sig sjuksköterskan en 
uppfattning om den anhörige. Anhörigas individuella kunskapsbehov fastställs och detta kan 
vara utgångsläget för sjuksköterskans fortsatta pedagogiska förhållningssätt. Enligt Train, et 
al. (2005) behövdes förbättrad kommunikation för att förstå synpunkterna dels från anhöriga, 
dels från vårdpersonalen. Reguljära möten mellan anhöriga och vårdpersonal skulle leda till 
förbättringar. Almberg, et al. (2000a) visade att ett viktigt stöd för de anhöriga var att få in-
formation. Information till anhöriga skulle ges utan att anhöriga skulle behöva be om detta 
liksom deras rättighet att vara med vid beslutstagande. Anhöriga betraktade det som viktigt att 
vara informerade och involverade. Detta belyser vikten av en god relation mellan anhöriga 
och vårdpersonal. Enligt Paun (2003) behövde anhöriga även bred kunskap om sjukdomen 
demens för att de skulle kunna finna en mening med situationen. Rosen, et al. (2003) belyste 
vikten av att anhöriga som deltar i omvårdnaden av den demente förstår vårdpersonalens 
aspekter på omvårdnad och hur omvårdnaden är fördelad inom vårdhemmets organisation. 
Datorstyrd undervisning har visat sig ha god effekt och ökar anhörigas kunskap avseende det 
mest västenliga i omvårdnaden av demenssjuka. Undervisningen är praktisk och mindre kost-
sam än levande ensidig undervisning. Här förenas det formella och informella, vårdpersonal 
och anhöriga, till att samverka istället för att vara oense.   
 
En grupp forskare visade att trots hög tillfredsställelse med omvårdnaden om den demenssju-
ke behandlades anhöriga som ”outsiders”, vilket belyser att det finns utrymme för förbättring-
ar i sjuksköterskestabens kommunikation med anhöriga. Anhöriga behövde alltså mer infor-
mation. Det är viktigt att anhöriga får information om sjukdomen demens och om den sjukes 
dagliga liv för att kunna fatta rätt beslut. Enligt Forbes, et al. (2000) insåg inte anhöriga att 
den demenssjukes tillstånd var ett palliativt tillstånd och detta berodde på avsaknad av eller 
svårtolkad information. God kommunikation bör vara en fundamental förmåga hos sjukskö-
terskor. Fungerar inte kommunikationen mellan anhöriga och sjuksköterskan kan konflikter 
lätt uppstå på grund av missuppfattningar. Anhöriga kan på grund av brister i kommunikatio-
nen känna sig osäkra och bekymrade för den demenssjuke. Kommunikationsproblem leder 
också till att anhöriga blir misstänksamma och känner sig tvungna att besöka personen med 
demenssjukdom ofta. Enligt Gaugler, et al. (2004) och Tornatore (2004) och Grant (2004) 
kunde dock frekventa besök av anhöriga göra interaktionen med vårdpersonal effektivare. 
Förutom att anhöriga såg att omvårdnaden fungerade kunde de även känna sig som gäster. 
Vårdpersonal kan av anhöriga upplevas som stressade i arbetet och då måste anhöriga ta initi-
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ativ till kommunikation. Förbättrad kommunikation behövs mellan anhöriga och vårdpersonal 
eftersom de inte förstår varandras synpunkter. Regelbundna möten skulle leda till förbättring-
ar. Bluestein och Latham Bach (2007) menar att barriärer i kommunikationen skulle kunna 
övervinnas om modeller utvecklas som främjar förståelse för anhörigas uppförande, alltså 
förståelse för vilken typ av personlighet som den anhörige har. 
 
När de anhöriga däremot fick specifik information om den demenssjuke värdesattes denna 
information och anhöriga kände då att den sjuke blev sedd och visades omtanke (Hertzberg et 
al., 2001). Tillit till vårdpersonalen upplevdes då av anhöriga (Caron et al., 2005a; Caron et 
al., 2005b). Kommunikationen är ett centralt begrepp i interaktionsprocessen eftersom sjuk-
sköterskan och anhöriga utbyter åsikter och upplevelser i kommunikationen. I interaktionen 
har sjuksköterskan en väsentlig uppgift nämligen att avslöja anhörigas upplevelser eller per-
ception av sin situation (Jahren Kristoffersen, 1998). Basen för sjuksköterskans yrkesutövan-
de är alltså en god kommunikation och ett gott samspel med bland annat anhöriga. Därför är 
det viktigt att ha kunskaper om hur komplicerad kommunikationen mellan människor är. I 
detta sammanhang bör sjuksköterskan känna till hur människan kan kommunicera genom 
flera kanaler samtidigt och hur verbalt och icke-verbalt språk vävs ihop till en helhet (Hans-
sen, 1997). Enligt Armanius Björlin, et al. (2004) sker interaktionen med hjälp av kommuni-
kationen som är en process. Denna process kan vara verbal, icke-verbal och/eller bestå av 
konkreta handlingar. Enligt Hertzberg, et al. (2003) ser de flesta sjuksköterskor anhöriga som 
en tillgång, speciellt för de sjukas psykosociala välmående. Vid vissa tillfällen upplever dock 
sjuksköterskor svårigheter med att kommunicera och bemöta anhöriga. Anhöriga kan vara 
försiktiga, otydliga eller svårförståeliga i sin kommunikation vilket gör att sjuksköterskor 
måste tolka kroppsspråket. Svårigheterna i kontakten med anhöriga gör att många sjukskö-
terskor undviker att diskutera vissa omvårdnadsproblem.  
 
Konklusion 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av interaktionen mellan anhöri-
ga till personer med demenssjukdom som vårdas på särskilt boende och sjuksköters-
kan/vårdpersonal. Resultatet ger ökad kunskap och förståelse för hur anhöriga upplever bemö-
tandet från vårdpersonal när de demenssjuka vårdas på särskilda boenden. Relationerna mel-
lan de anhöriga och vårdpersonalen är sällan konfliktfria. För att ge vård på lika villkor bör 
differentierad omvårdnad av personer med demenssjukdom bli verklighet då olika demens-
former och stadier av demenssjukdomen kräver individuell omvårdnad både om anhöriga och 
demenssjuka personer. Vårdpersonalen behöver därför vara både flexibel och specialiserad. I 
studien framkom skillnader avseende hur anhöriga upplevde interaktionen med vårdpersona-
len. Vid pressade arbetsförhållanden till följd av tidsbrist och hög personalomsättning upplev-
de anhöriga brister i bemötande, information och kommunikation. Fler aktiviteter för de de-
menssjuka efterfrågades av anhöriga. Anledning till otillräckligheter från vårdpersonalens 
sida kan bero på okunskap. Mer kunskap om sjukdomen demens och utbildning skulle kunna 
underlätta rekrytering av vårdpersonal och få dem att stanna kvar. Anhöriga behöver också 
mer kunskap om sjukdomen demens. Konflikter mellan anhöriga och vårdpersonal uppstår 
ofta till följd av olika synsätt på omvårdnaden av den demenssjuke personen varför specifik 
kunskap är betydelsefull. För de anhöriga är beslutet att flytta den demenssjuke personen till 
ett vårdhem fyllt med skuld och andra känslor och dessa känslor finns fortfarande kvar långt 
efter flytten. Anhöriga känner sig som svikare. Det är viktigt att sjuksköterskor har denna för-
ståelse. Sjuksköterskans kunskap och tid behövs för att lyssna på och stödja anhöriga. Kom-
munikation genom samtal bör ske ofta och med kontinuitet. Anhöriga måste känna att de inte 
har övergivit eller utlämnat personen med demenssjukdom till vårdpersonalen. Relationerna 
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mellan anhöriga och den demenssjuke personen ska bestå och anhöriga måste få känna delak-
tighet i vård och omsorg om den sjuke.  
 
Implikation 
 
I arbetet som sjuksköterska ingår interaktion i form av exempelvis bemötande och kommuni-
kation med anhöriga till demenssjuka personer. Personalkategorier som interagerar med anhö-
riga bör få relevant utbildning angående olika demenssjukdomar och hur denna påverkar an-
höriga. Sjuksköterskeutbildningen liksom andra vårdutbildningar bör därför innehålla mer 
teoretisk och praktisk träning i detta avseende.  
 
Högre personaltäthet och kontinuitet i vårdkedjan behövs då omvårdnaden av demenssjuka 
och deras anhöriga är tidskrävande. Ökad personaltäthet och kontinuitet skapar tid och där-
med tillit. 
 
Vidare forskning behövs för att få djupare kunskap om varför en stor del av anhöriga uppger 
sig få för lite information, eller felaktig. Tillika varför kommunikationen många gånger är 
undermålig. 
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Valda artik-
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CINAHL 20070810 Dementia 
and next of 
kin or family 
or relative* 
or spouse* 
and Nursing 
Home or 
Long Term 
Care 

85 26 17  12 

PubMed 20070922 Dementia 
and Nursing 
and Long-
Term Care or 
Nursing 
Homes and 
next of kin or 
family or 
relative$ or 
spouse$ 

69 17 (9) 6  (9) 3 (9) 
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and next of 
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and commu-
nication   
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and experi-
ence or 
treatment and 
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and attitude 
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158 22 (10) 7 (10) 3 (10) 
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CINAHL 20070922 Dementia 

and profes-
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relations 

43 5 (5) 2 (5) 0 (5) 
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Nursing 
Homes and 
next of kin or 
family or 
relative$ or 
spouse$ and 
attitude 

36 4 (6) 2 (6) 0 (6) 

PubMed 20070922 Dementia 
and Long-
Term Care or 
Nursing 
Homes and 
next of kin or 
family or 
relative$ or 
spouse$ and 
interpersonal 
relations 

37 5 (7) 3 (7) 0 (7) 

PubMed 20070922 Dementia 
and Long-
Term Care or 
Nursing 
Homes and 
next of kin or 
family or 
relative$ or 
spouse$ and 
Professional-
Family Rela-
tions   

21 3 (6) 2 (6) 0 (6) 
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PubMed 20070922 Dementia 
and Long-
Term Care or 
Nursing 
Homes and 
next of kin or 
family or 
relative$ or 
spouse$ and 
Emotions 

12 2 (2) 1 (2) 0 (2) 

PubMed 20070922 Dementia 
and Long-
Term Care or 
Nursing 
Homes and 
next of kin or 
family or 
relative$ or 
spouse$ and 
Experience 

19 2 (1) 1 (1) 0 (1) 

 Siffran inom parentesen betyder att artiklarna funnits i tidigare sökningar. Endast nya artiklar som kommit fram 
i den aktuella sökningen anges utan parentes.  
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Tabell 2. Artikelöversikt 
        
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2003 
Storbritannien  

Aggarwal, N., 
Vass, A.A., 
Minardi, H.A., 
Ward, R., Gar-
field, C., & Cy-
byk, B. 

People with dementia 
and their relatives: 
personal experiences 
of Alzheimer’s and of 
the provision of care. 

Syftet var att under-
söka hur demenssju-
ka personer och deras 
anhöriga upplever 
demenssjukdomen 
och utforska hur de 
uppfattar och erhåller 
vård.   

Kvalitativ, n=55 
 
Semistrukturerade in-
tervjuer för att undersö-
ka subjektiva erfarenhe-
ter av demens och kva-
liteten på vården. Del-
tagarna var slumpvist 
utvalda från olika vård-
hem.  

Känslorna hos de anhöriga be-
stod av mycket sorg och oro. 
Anhöriga talade ofta om att de 
fick för lite information och stöd 
ifrån vårdpersonal och var väl-
digt tacksamma när och om de 
fick stöd. I studien framkom att 
den allmänna nivån av stöd och 
information till anhöriga är 
inadekvat.  

Grad: I 

2002 
Sweden 

Albinsson, L. & 
Strang, P. 

Staff opinions about 
the leadership and 
organisation of mu-
nicipal dementia care. 

Syftet var att beskriva 
hur vårdpersonal 
inom demensvården 
uppfattade omvård-
naden och hur de 
ville att den skulle 
vara. Fokus sattes på 
ledarskap och andra 
organisatoriska fakto-
rer.  

Kvalitativ, n= 31 
 
Semistrukturerade in-
tervjuer 

Endast ett fåtal vårdhem hade 
klart formulerade mål och regul-
jära möten med anhöriga till 
dementa saknades. Brister fanns 
när det gällde utbildning av 
vårdpersonal liksom guidning 
och stöd. Om dessa brister beak-
tades av ledaren och förändring-
ar gjordes skulle förmodligen 
resultatet bli bättre omvårdnad 
för de demenssjuka personerna 
och deras anhöriga. Olika vård-
former diskuterades, svårighets-
graden i demenssjukdomen 
krävde olika vårdinsatser. Ge-
nom specialisering och flexibili-
tet skulle dessa problem kunna 
lösas.    

Grad: I 
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2000a 
Sweden 

Almberg, B., 
Grafström, M., 
Kirchbaum, K., & 
Winblad, B. 

The interplay of 
institution and family 
caregiving: relations 
between patient has-
sles, nursing home 
hassles and caregiv-
ers’ burnout. 

Syftet var att under-
söka sambandet mel-
lan stress och ut-
brändhet för anhöriga 
till dementa och över-
flyttningen av den 
demente till ett vård-
hem.   

Kvantitativ, n =30 
 
Studien var utvald från 
ett projekt, Kungsholms 
projektet.  

Studien belyste att anhörigas till 
dementa påfrestningar inte slu-
tade när den sjuke kom inom 
vårdhemmets dörrar. Anhörigas 
upplevelse av hög påfrestning 
kunde bero på händelser i inter-
aktionen med vårdpersonalen. 
Anhöriga ansåg det var svårt att 
låta vårdpersonal ta över om-
vårdnaden av den demente när 
interaktionen inte fungerade 
eller när anhöriga ansåg att 
omvårdnaden inte var bra. Detta 
ledde också till stress och ut-
brändhet hos anhöriga. Anhöri-
gas upplevelse av vårdpersona-
lens tillkortakommanden belyser 
betydelsen av utbildning i de-
menssjukdom hos vårdpersonal.  

Grad: I 

2000b 
Sweden 

Almberg, B.E., 
Grafström, M., & 
Winblad, B. 

Caregivers of rela-
tives with dementia: 
experiences encom-
passing social sup-
port and bereavement 

Syftet var att beskriva 
anhörigas till demen-
ta upplevelser före 
och efter döden av en 
demenssjuk person. 
Relationer och stöd 
skulle också beskri-
vas.   

Kvalitativ, n=30 
 
Intervjuer, öppna frågor 

Anhöriga till dementa hade 
upplevelser av både förlust och 
positivt och negativt stöd under 
vårdtiden och efter dödsfallet 
De hade känslor av att ha gjort 
för lite för den sjuke dessutom 
hade de dubbla känslor när det 
gällde förlusten. Anhöriga sak-
nade dels att den demente förlo-
rade sin tidigare personlighet 
och dels saknade de den demen-
te efter dödsfallet. Anhöriga 
kände utbrändhet och oro.  

Grad: I 

2001 
USA 

Butcher, H.K., 
Holkup, P.A., & 
Buckwalter, K.C.  

The experience of 
caring for a family 
member with Alz-
heimer’s disease. 

Syftet var att beskriva 
upplevelsen av att 
vara anhörig till en 
familjemedlem med 
Alzheimers sjukdom.  

Kvalitativ, n=103 
 
Djupgående intervjuer 
under en längre tid. 

De anhöriga upplevde en period 
av chock och svårbegripbarhet 
speciellt i början av sjukdomen 
och kände stress och frustration. 
Anhöriga beskrev att de blev 
utbrända och emotionellt ut-
slagna även sorgen bidrog till 

Grad: 1 
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ohälsan. Sorgen över förlusten, 
exempelvis den demenssjukes 
personlighet, var stor. De anhö-
riga kunde dock beskriva positi-
va aspekter i situationen, försök-
te hitta mening och glädje. En 
del anhöriga sökte information 
och gick med i stödgrupper. 
Anhöriga beskrev hur de kände 
att framtiden hade blivit oförut-
sägbar. Framtiden beskrevs som 
illavarslande och kändes 
skrämmande.   

2005a 
Canada 

Caron, C.D., 
Griffith, J., & 
Arcand, M. 

Decision making at 
the end of life in 
dementia: how family 
caregivers perceive 
their interactions with 
health care providers 
in long-term-care 
setting. 

Syftet var att beskriva 
vilka upplevelser som 
anhöriga till dementa 
hade avseende beslut 
som måste fattas åt 
den sjuke i livets 
slutskede. 

Kvalitativ, n=24 
 
Intervjuer 

Anhöriga upplevde att det som 
inverkade avgörande på be-
slutstagandet åt den demenssju-
ke var anhörigas interaktion 
med vårdpersonalen. Fyra ele-
ment presenterades avseende 
interaktionen nämligen interak-
tionens kvalitet, förekomst av 
kontakter, överensstämmelse 
avseende värderingar och grad 
av tillit.   

Grad: I 

2005b 
Canada 

Caron, C.D., 
Griffith, J., & 
Arcand, M. 

End-of-life decision 
making in dementia: 
the perspective of 
family caregivers. 

Syftet var att beskriva 
anhörigas till demen-
ta erfarenheter och 
bekymmer vid beslut 
i livets slutskede. 

Kvalitativ, n=24 
 
Djupgående intervjuer, 
narrativa 

Författarna belyste vikten av att 
involvera anhörigas till dementa 
erfarenheter i arbetet för att 
uppnå enighet avseende besluts-
fattande i omvårdnaden vid 
livets slutskede för den demens-
sjuke. Anhöriga upplevde en 
osäkerhet i sin roll när det gällde 
beslut och ansåg att den de-
menssjuke personens livskvali-
tet hade stor inverkan på beslu-
ten. Det fanns också olika faser 
när det gällde beslutstagande. 

Grad: II 

2001 
Nederländerna 

Finnema, E., de 
Lange, J., Dröes, 

The quality of nurs-
ing home care: do the 

Syftet var att fokuse-
ra på åsikter från 

Kvantitativ/kvalitativ, 
n=194 

Forskarna menade att studier 
som visar på extra hög tillfreds-

Grad: I 
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R., Ribbe, M., & 
van Tilburg, W.  

opinions of family 
members change 
after implementation 
of emotion-oriented 
care? 

anhöriga till dementa 
avseende kvaliteten 
på omvårdnaden på 
vårdhem för dementa.  

 
Intervjuer, öppna/slutna 
frågor 

ställelse kan förklaras av anhö-
rigas intresse av att ha en bra 
relation med vårdpersonalen på 
grund av rädsla för eventuella 
repressalier mot den demenssju-
ke vid kritik riktad mot vårdper-
sonalen. Studien visade på hög 
tillfredsställelse med vården. De 
anhöriga betraktade vårdperso-
nalen som experter och anhöriga 
antog en passiv roll. Kommuni-
kationen mellan de anhöriga till 
dementa och vårdpersonalen var 
dock inte bra.  
 

2000 
USA 

Forbes, S.,  
Bern-Klug, M., & 
Gessert, C. 

End-of-life decision 
making for nursing 
home residents with 
dementia. 

Syftet var att beskriva 
anhörigas till demen-
ta upplevelser, både 
kognitivt och affek-
tivt, av att fatta beslut 
i vården avseende 
den demenssjuke i 
livets slutskede.  

Kvalitativ, n= 28 
 
Intervjuer, öppna frågor 

Fem teman identifierades för att 
beskriva sammanhanget i be-
slutstagandet. Dessa teman var 
känslomässig effekt, förolämp-
ning mot livshistorian, två an-
sikten på döden, värderingar och 
mål avseende vården och att inte 
se att den demente närmade sig 
slutet. De anhöriga ville att den 
demenssjuke skulle få en god 
vård i livets slutskede, döden 
sågs som både en tragedi och en 
välsignelse. Anhöriga upplevde 
starka känslor över beslutet att 
ha flyttat den sjuke till ett vård-
hem och saknade information 
och emotionellt stöd.  

Grad: I 

2006 
USA 

Garity, J. Caring for a family 
member with Alz-
heimer’s disease: 
Coping with care-
giver burden post-
nursing home place-
ment. 

Syftet var att beskriva 
hur anhöriga hantera-
de bördan efter att 
personen med de-
menssjukdom flyttats 
till vårdhem.  

Kvalitativ, n=18 
 
Semistrukturerade in-
tervjuer. 

Konstruktiv interaktion med den 
sjuke, andra inneboende, familj, 
vänner, vårdpersonal och stöd-
grupper inverkade positivt på 
hanteringen av bördan efter 
flytten. Negativa faktorer var 
känslor av rollförlust, skuld och 

Grad: I 
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osäkerhet inför framtiden.    
2004 
USA 

Gaugler, J.E., 
Anderson, K.A., 
Zarit, S.H., & 
Pearlin, L.I  

Family involvement 
in nursing homes: 
effects on stress and 
well-being. 

Syftet var att belysa 
vilken effekt anhöri-
gas till dementa be-
sök och hjälp i om-
vårdnaden av den 
demente hade på 
anhörigas emotionel-
la stress och välbe-
finnande.    

Kvantitativ, n = 185 
 
Årliga intervjuer över 
en treårs period.  

Studien belyste hur de anhörigas 
till dementa vårdgivande roll 
förändrades efter placering på 
särkskilt boende. Vid frekventa 
besök kunde en effektiv interak-
tion med vårdpersonalen ske 
och istället för att vara traditio-
nella vårdgivare blev anhöriga 
rådgivare. Genom att tillåta 
anhöriga att vara delaktiga i 
omvårdnaden kunde anhörigas 
emotionella stress lindras.   

Grad: I 

2002 
New Zealand 

Gilmour, J.A. Dis/integrated care: 
family caregivers and 
inhospital respite 
care. 

Syftet var att under-
söka anhörigas till 
dementa erfarenheter 
av vård för demens-
sjuka på vårdhem och 
faktorer som påver-
kade deras uppfatt-
ning av servicen. 

Kvalitativ, n=9 
 
Intervjuer hemma hos 
anhöriga 

Relationen mellan anhöriga till 
dementa och vårdpersonal av-
gjorde i vilken grad de anhöriga 
kunde dra fördel av överflytt-
ningen till vårdhemmet. När 
kommunikationen mellan anhö-
rig och sjuksköterska fungerade 
dåligt kände anhöriga behov av 
att ofta komma på besök för att 
se att den sjuke mådde bra.  

Grad: I 

2000 
Sweden  

Hertzberg, A., & 
Ekman, S. 

“We, not them and 
us?” Views on the 
relationships and 
interactions between 
staff and relatives of 
older people perma-
nently living in nurs-
ing homes.  

Syftet var att beskriva 
anhörigas till demen-
ta och vårdpersona-
lens upplevelser av 
interaktionen. Hinder 
och främjande i inter-
aktionen skulle iden-
tifieras.  

Kvalitativ, n= 24 
Tre olika grupper be-
stående av 8 personer 
per grupp, anhöriga, 
vårdpersonal och en 
gruppledare  
Observationer under 
gruppdiskussioner 

Anhöriga till dementa och vård-
personal beskrev både positiva 
och negativa erfarenheter avse-
ende inflytande och deltagande i 
vården. I interaktionen kunde de 
känna osäkerhet, misstro och 
kommunikationssvårigheter.   
Anhöriga till dementa upplevde 
att de måste ta initiativet och 
ansvaret för att få fungerande 
interaktioner och relationer med 
vårdpersonal. De anhöriga mås-
te aktivt söka information om 
den sjuke och anhöriga kunde 
känna sig utanför och negligera-
de.  

Grad: II 
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2001 
Sweden 

Hertzberg, A., 
Ekman, S-L., &  
Axelsson, K. 

Staff activities and 
behaviour are the 
source of many feel-
ings: relatives’ inter-
actions and relation-
ships with staff in 
nursing homes.  

Syftet var att beskriva 
nästa generation 
anhörigas (son, son-
hustru, dotter, svär-
son, syskonbarn ) till 
dementa interaktion 
och relation med 
vårdpersonal.    

Kvalitativ, n=28 
 
Semistrukturerade in-
tervjuer   

För att få en fungerande relation 
med vårdpersonal upplevde 
anhöriga till dementa att de 
måste ta initiativet. De anhöriga 
ville att vårdpersonal spontant 
skulle ge dem information. 
Vårdpersonalens uppförande 
gentemot de demenssjuka och 
anhöriga var en källa till många 
känslor för de anhöriga såsom 
gillande, besvikelse, osäkerhet 
och frustration.  

Grad: II 

2001 
USA 

Lieberman, M.A., 
& Fisher, L. 

Practice concepts. 
The effects of nursing 
home placement on 
family caregivers of 
patients with Alz-
heimer’s disease. 

Syftet var att faststäl-
la effekterna på anhö-
rigas till dementa 
hälsa och välmående 
vid överflyttningen 
av den demenssjuke 
till ett vårdhem.  

Kvantitativ, n=409 Makars och kvinnliga anhörigas 
hälsa och välmående försämra-
des mer än manligas vid över-
flyttningen av den demente till 
ett vårdhem. Resultatet visade 
ingen skillnad eller förbättring 
avseende anhörigas hälsa vare 
sig om den sjuke befann sig på 
ett vårdhem eller inte.   

Grad: I 

2003 
USA 

McCarty, E.F., & 
Drebing, C. 

Exploring profes-
sional caregivers’ 
perceptions. Balanc-
ing self-care with 
care for patients with 
Alzheimer’s disease.  

Syftet var att under-
söka vårdpersonals 
uppfattning och me-
ning associerad med 
deras omvårdnad av 
patienter med Alz-
heimers.  

Kvalitativ, n=22 
 
Intervjuer  

Svårigheter i interaktionen kun-
de bero på att anhöriga till de-
menta aldrig upplevdes som 
nöjda. Sjuksköterskor kunde 
känna frustration över att vård-
personalen arbetade så hårt med 
den demenssjuke och anhöriga 
såg det inte. Anhöriga till de-
menta accepterade inte att den 
demenssjuke befann sig på 
vårdhemmet. Kanske berodde 
detta på att de anhöriga förne-
kade eller förträngde sjukdomen 
och personlighetsförändringen 
hos den sjuke.   

Grad: I 

2003 
USA 

Paun, O. Older women caring 
for spouses with 
Alzheimer’s disease 

Syftet var tvådelat: 
Dels att, ur äldre 
kvinnors perspektiv, 

Kvalitativ, n=14  
 
Djupgående intervjuer, 

Författaren fokuserade på ett 
stort tema nämligen att uppnå 
meningsfullhet i situationen. 

Grad: I 
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at home: making 
sense of the situation. 

dokumentera och 
utforska upplevelsen 
av att vårda en make 
som har diagnosen 
Alzheimers sjukdom. 
Dels att uppnå en 
djupare förståelse för 
vad det betyder att 
vara en äldre kvinnlig 
anhörig.  

i deltagarnas hem eller 
liknande privata platser 
och därefter regelbund-
na telefonkontakter till 
slutet av analysen. 
 
 

Kvinnorna berättade om sina 
upplevelser såsom förluster, 
välsignelser, tro, värderingar 
och livsfilosofier. De berättade 
vidare om förändringar och hur 
de hittade överlevnadsstrategier. 
Hur de hade förvärvat nya för-
mågor för att hantera den stress 
som uppkommit genom den nya 
livssituationen.  Genom stöd-
grupper fick de information om 
sjukdomen och detta gav dem 
en förståelse för vad som kunde 
vänta dem. De hade lärt sig att 
acceptera och göra så gott de 
kunde av sin situation.  

2003 
USA 

Rosen, J., 
 Mittal, V., Mul-
sant, B.H., De-
genholtz, H., 
Castle, N., &  
Fox. D. 

Educating the fami-
lies of nursing home 
residents: a pilot 
study using a com-
puter-based system. 

Syftet var att öka 
anhörigas till demen-
ta deltagande i vården 
på vårdhem genom 
ett databaserat sy-
stem.  

Kvantitativ, n=18 För anhöriga till dementa som 
deltog i omvårdnaden var det 
viktigt att förstå vårdpersona-
lens aspekter på omvårdnad och 
hur omvårdnaden var fördelad 
inom vårdhemmets organisa-
tion. Datastyrd undervisning 
visade sig ha god effekt och 
ökade anhörigas kunskap avse-
ende det mest västenliga i vår-
den av den  
 

Grad: II 

2003 
USA 

Sanders, S., & 
Corley, C.S. 

Are they grieving? A 
quality analysis ex-
amining grief in 
caregivers of indi-
viduals with Alz-
heimer’s disease. 

Syftet var trefaldigt. 
Att utvidga kunskap 
om sorg hos anhöri-
ga, att utveckla van-
liga teman som bättre 
fastställer de anhöri-
gas sorg och att för-
medla, förse, vård-
personal med infor-
mation avseende 
sorgreaktionerna hos 

Kvantitativ/kvalitativ, 
n=253 
 
Intervjuer, öppna/slutna 
frågor 

I resultatet framkom att fastän 
en del anhöriga inte upplevde 
sorg fanns det ändå en stark 
känsla av förlust. Av de anhöri-
ga som redogjorde för att de var 
bedrövade, kände sorg, känne-
tecknades deras sorg av många-
handa förluster som ackumule-
rades under sjukdomsprocessen. 

Grad: I 
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anhöriga.     
2002 
USA 

Schneider, N.M., 
& Camp, C.J. 

Use of Montessori-
based activities by 
visitors of nursing 
home residents with 
dementia.  

Syftet var att under-
söka effekterna av ett 
Montessori baserat 
program på vårdhem 
för dementa.  

Kvalitativ, n=18 (9 par) 
 
Observationer och 
intervjuer.  

De svårast demenssjuka kunde 
delta i Montessoribaserade akti-
viteter. Anhöriga till dementa 
och de dementa deltog gemen-
samt i denna aktivitet. Bördan, 
påfrestningarna, hos de anhöriga 
minskade genom deltagandet i 
aktiviteten och anhöriga notera-
de även positiva förändringar 
hos den demente. 

Grad: II 

2006 
Canada 

Strang, V.R., 
Koop, P.M., Du-
puis-Blanchard, 
S., Nordstrom, 
M., & Thompson, 
B. 

Family caregivers 
and transition to 
long-term care. 

Syftet var att beskriva 
anhörigas till demen-
ta upplevelser av att 
vänta på att den sjuke 
skulle få plats på ett 
vårdhem och upple-
velsen av transitionen 
samt upplevelsen 
efter placeringen.  

Kvalitativ, n=29 
 
Öppna intervjuer. 

Författarna belyste vikten av att 
inkorporera anhöriga till demen-
ta som fullvärdiga partners i 
vården. Anhöriga upplevde kris 
och hade behov av synkronise-
ring, kontroll och ömsesidighet. 
De anhöriga kände starka band 
till den demente och försökte 
skapa kontinuitet och hantera 
förändringen.  

Grad: I 

2004 
USA 

Tornatore, J.B., & 
Grant, L.A. 

Family caregiver 
satisfaction with the 
nursing home after 
placement of a rela-
tive with dementia.  

Syftet var att under-
söka familjemed-
lemmars tillfredsstäl-
lelse efter placering 
av den dementa på ett 
vårdhem. Fastställa 
vad som medverkar 
till tillfredsställelsen 
är ett steg till genom-
förande av effektiva, 
kvalitetshöjande  
strategier (ha ett 
verktyg).  

Kvantitativ, n=285  
Telefonintervjuer med 
slumpvist utvalda del-
tagare från olika vård-
hem.  
 
 

Det finns olika orsaker till till-
fredsställelse efter placeringen. 
Anhöriga som ofta besöker sin 
familjemedlem känner högre 
tillfredsställelse liksom de som 
innan placeringen vårdat en 
demenssjuk länge i hemmet. De 
anhöriga som vårdat en demens-
sjuk familjemedlem har även 
förståelse för vad vården inne-
bär och har därmed realistiska 
förväntningar på vårdhemmet.  

Grad: II 

2005 
England 

Train, G., 
Nurock, S., 
Kitchen, G., 
Manela, M., & 
Livingston, G.  

A qualitative study of 
the views of residents 
with dementia, their 
relatives and staff 
about work practice 

Syftet var att beskriva 
vad som gör att vis-
telsen på ett vårdhem 
blir en positiv upple-
velse för de dementa. 

Kvalitativ, n= 68 
 
Semistrukturerade in-
tervjuer men flexibla. 
Set bestående av initiala 

Vårdpersonal berättade att de 
dementa nu hade ett mera utma-
nande beteende än tidigare och 
vårdpersonalens nivåer och 
yrkesskicklighet var inadekvata. 

Grad: I 



     Bilaga II:9 

 

 in long-term care 
settings. 

Vidare skulle anhöri-
gas till dementa roll 
och deras uppfattning 
av omvårdnaden 
beskrivas.   

ämnen men det var de 
intervjuade som be-
stämde innehållet.  

Träning och utbildning av vård-
personal inklusive chefer skulle 
vara mer målinriktad och till-
gänglig vilket skulle göra vård-
personal mer nöjda med sitt 
arbete och öka de anhörigas till 
dementa tillfredsställelse.  

2003 
Canada 

Ward-Griffin, C., 
Bol, N., Hay, K., 
& Dashnay, I. 

Relationships be-
tween families and 
registered nurses in 
long-term-care facili-
ties: a critical analy-
sis. 

Syftet var att beskriva 
den ömsesidiga, två-
vägs, relationen mel-
lan anhöriga och 
sjuksköterskor på 
vårdhem.   

Kvalitativ, n=17 (17 
familj - sjuksköterska 
”dyads”) 
 
Semistrukturerade 
djupgående intervjuer.  

I analyserna av intervjuerna 
framträdde fyra olika slags rela-
tioner mellan anhöriga och sjuk-
sköterskor. Dessa relationer var 
traditionella, konkurrensbetona-
de, samarbetande och vårdande.    

Grad: I 

 
 
 


