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Sammanfattning: Att vara anhörigvårdare till en person med Alzheimers 

sjukdom innebär förändringar inom familjen som kan vara 

svåra att hantera. Sjuksköterskan kan hjälpa anhörigvårdaren 

att lättare hantera rollen som vårdare genom att ge adekvat 

information och stöd. Syftet var att undersöka behovet av stöd 

och information hos anhörigvårdare till personer med 

Alzheimers sjukdom. Metoden var en litteraturstudie där fyra 

kvalitativa samt tio kvantitativa artiklar sammanställdes till 

ett resultat. Resultatet visade på ett stort behov av information 

och stöd under hela sjukdomsprocessen. Det sociala nätverket 

och vårdpersonal utgjorde ett stort stöd för anhörigvårdarna. 

Stödgrupper och stödprogram visade sig vara uppskattade av 

anhörigvårdare då de tillgodosåg behovet av både stöd och 

information. Anhörigvårdare ville ha adekvat information i ett 

tidigt skede av sjukdomen och det fanns ett uttalat behov av 

individanpassad information. Sjuksköterskans uppgift är att 

uppmärksamma dessa behov och tillgodose dem, genom att 

hjälpa anhörigvårdare att etablera kontakt med andra i samma 

situation. Det bör ingå i utbildningen att uppmärksamma 

anhörigvårdare och deras behov för att få en ökad förståelse 

för deras situation. Fortsatt forskning är önskvärt för att lyfta 

fram anhörigvårdarnas behov.  
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Abstract: To become a caregiver to a person with Alzheimer´s disease 

means a lot of changes in the family that can be hard to cope 

with. The nurse can give adequate information and support to 

help the caregiver handle the role as a career. The purpose of 

the study was to examine the needs of information and 

support to caregivers of persons with Alzheimer’s disease. 

The literature study was based on four qualitative and ten 

quantitative articles. These articles were processed and 

compiled to a result. The result showed a great need of 

information and support through the whole process of the 

disease. The social network and health professionals were a 

great support to the caregivers. Support groups and support 

interventions were valuable to the caregivers because their 

needs of support and information were satisfied. The 

caregivers wanted information about Alzheimer's disease in 

its early stages and that information should be tailored 

individually. A task that should be provided by the nurse is to 

identify the needs of the caregivers and help them establish a 

contact with other peers in satisfying these needs. The nurse 

education should include the caregivers’ needs and therefore 

allowing the nurse a better understanding of each caregiver 

given situation. Therefore, there is a need for further research 

in highlighting the needs of caregivers.   
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Inledning 

Idag är livslängden i Sverige 78,7 år för män och 82,9 år för kvinnor, de närmsta 20 

åren förväntas antalet äldre äldre (över 80 år) att öka med 50 procent (Ragneskog, 

2011). Den ökande livslängden medför en ökning av åldersrelaterade sjukdomar 

(Ekman et al., 2007). En av de mest förekommande åldersrelaterade sjukdomarna är 

demens. Idag lever ca 140 000 personer med någon form av demenssjukdom. Den 

vanligaste formen av demens är Alzheimers sjukdom vilken utgör två tredjedelar av alla 

demensdiagnoser (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). Enligt 

Ekman et al. (2007) insjuknar omkring varannan person i Sverige i åldern 85-95 år i 

Alzheimers sjukdom. Cirka 40 miljarder kronor går årligen till demensvården, och den 

största kostnaden står kommunerna för. Inom en 2,5-3 års period beräknas de flesta med 

en demensdiagnos ha flyttat till ett särskilt boende eller ha fått stöd i hemmet i form av 

hemtjänst (SBU, 2006). 

En stor del av den vård som ges till alzheimerssjuka personer utgörs av anhörigvårdare. 

Det har visat sig att det är vanligare att vårda en alzheimerssjuk person i hemmet än att 

ta hjälp av den offentliga vård som finns att tillgå i form av hemtjänst, särskilt boende 

och avlastningsvård (Ragneskog, 2011). Många anhörigvårdare upplever en känsla av 

utanförskap varför det sociala nätverket är av stor vikt för att förhindra dessa känslor 

och stötta anhörigvårdaren i sjukdomsprocessen (Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, 

Tsangari & Sourtzi, 2007).  

Anhöriga till personer med Alzheimers sjukdom går igenom sjukdomens olika stadier 

tillsammans med den sjuke och detta menar Dang, Badiye och Kelkar (2008) påverkar 

anhörigvårdaren i samma utsträckning som den sjuke. Enligt Papastavrou et al. (2007) 

behöver sjuksköterskan uppmärksamma anhörigvårdares behov av stöd och information 

och tillgodose dessa i ett tidigt skede. Genom att uppmärksamma behov hos 

anhörigvårdare och visa engagemang, kan sjuksköterskan hjälpa anhörigvårdaren i sin 

roll som vårdare (Andrén, 2006). Sjuksköterskan kan hjälpa anhörigvårdaren att 

utveckla effektiva copingstrategier för att lättare hantera rollen som anhörigvårdare 

genom att ge adekvat information och stöd.  

 

Bakgrund 

Under romartiden utvecklades begreppet de-mentis som på latin betyder ”utan sans, 

vett”. Dock hade Pytagoras, Hippokrates, Platon och Aristoteles redan innan romartiden 

beskrivit ett tillstånd av ”sinnesslöhet”. ”Sinnesslöheten” kom sent i livet och skilde sig 

från vanlig sinnessjukdom, då den drabbade äldre (Ekman et al., 2007). 1906 beskrev 

patologen och psykiatrikern Alois Alzheimer en patient med minnesstörningar och 

kognitiva svårigheter. Patienten led även av paranoida vanföreställningar och 

psykiatriska symtom. Efter att patienten dött, undersöktes hjärnan hos den avlidne av 

Alois. De förändringar som då upptäcktes utvecklades till det som idag ligger till grund 

för en Alzheimers diagnos (Ekman et al., 2007). 



2 
 

Alzheimers sjukdom 

Idag är orsaken till Alzheimers sjukdom inte helt fastställd, hypoteser finns att 

sjukdomen beror på en ökad nedbrytning av äggviteämnet amyloid i hjärnan. Amyloid 

finns i alla cellväggar och bryts normalt ner till beta-amyloid. Vid Alzheimers sjukdom 

stannar denna restprodukt kvar, istället för att forslas bort. Beta-amyloiden och dess 

restprodukt har en toxisk effekt på nervcellerna i form av att det bildas senila plack 

(Ekman et al., 2007). Denna toxiska effekt bidrar till en förlust av nervceller i större 

utsträckning än vid det normala åldrandet. Hjärnans grå substans minskar vilket leder 

till att hjärnvolymen successivt minskar och till slut halveras (Ragneskog, 2011). Sänkta 

halter av olika signalsubstanser försämrar kommunikationen mellan nervcellerna 

(Ragneskog, 2011).  

Alzheimers sjukdom sprider sig över hjärnan i olika stadier. Vanligast är att mellersta 

tinningloben drabbas först. Därefter påverkas resten av tinningloberna, hjässloberna, 

och till sist nås pannloberna. De delar av hjärnan som styr sinnesorgan och 

rörelseförmåga tycks inte påverkas i samma utsträckning (Ekman et al., 2007).  

De symtom som kännetecknar Alzheimers sjukdom är likvärdiga med allmänna symtom 

för demens. Symtomen är ofta diffusa i början och det kan dröja några år innan 

sjukdomen märks av. Sjukdomsförloppet är långsamt och det är svårt att bestämma en 

fast tidpunkt för sjukdomsdebuten (Ekman et al., 2007). Alzheimers sjukdomsförlopp 

delas in i tre olika stadier (Ragneskog, 2011). Första stadiet pågår oftast under 1-3 år 

och kännetecknas av symtom som trötthet och oro. Närminnet kan försämras och 

problem i kommunikationen kan uppstå. Andra stadiet kan vara mellan 2-4 år, patienten 

får då svåra kognitiva störningar, ett annat symtom kan vara problem med att känna 

igen personer i sin omgivning. Under tredje stadiet blir patienten markant påverkad av 

sin sjukdom och symtom som muskelstelhet, problem med finmotorik och 

kommunikation förekommer. Det är oftast under det här stadiet som den sjuke blir mer 

beroende av hjälp i vardagen (Ragneskog, 2011).  

För att diagnostisera Alzheimers sjukdom krävs flera olika tester där både fysiska och 

psykiska tillstånd bedöms. Det psykiska tillståndet bedöms genom en grundlig anamnes, 

där både anhöriga och den sjuke är involverade (Socialstyrelsen, 2010). Familj och 

vänner till den sjuke kan vara till stor hjälp genom att berätta om hur personen har varit 

och vilken förändring som skett. Även den kognitiva förmågan bedöms med hjälp av 

kognitiva tester som exempelvis Mini mental test (MMT). Fysiska tester utgörs av 

funktions- och aktivitetsförmåga samt provtagning, för att utesluta differentialdiagnoser 

(Socialstyrelsen, 2010). Den basala undersökningen kan utökas genom en utvidgad 

demensutredning, som innefattar provtagning av biomarkörer i likvor som tau-protein 

och beta-amyloid. Magnetröntgen av hjärnan kan även förekomma i en utvidgad 

demensutredning (Ragneskog, 2011).  

Begreppet ”den sjuke” har valts för att benämna patienten med en Alzheimers diagnos i 

denna litteraturstudie. Begreppet valdes då anhörigvårdare inte upplever sin sjuke 

närstående som en patient. 
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En anhörigsjukdom 

Vid insjuknandet i Alzheimers sjukdom blir hela familjen involverad, personen blir inte 

längre sig lik vilket kan utgöra ett stressmoment för alla involverade (Ragneskog, 

2011). Anhörigvårdare kan även kallas för informella vårdare och det är ofta en 

familjemedlem, vanligtvis son/dotter, maka/make, annan nära släkting eller vän. 

Vanligtvis är det en anhörig som blir den primära vårdaren (Andrén, 2006). I denna 

litteraturstudie benämns alla de personer som utger sig för att vara den primära 

vårdaren, som anhörigvårdare oavsett relation, kön eller ålder.  

Enligt en rapport av Socialstyrelsen (2007) är det svårt att uppskatta hur många 

anhörigvårdare som vårdar en alzheimerssjuk i hemmet. Andrén (2006) menar att 

många av dem utgör ett mörkertal där de oftast har vårdat i flera år innan de ber om 

hjälp. Siffror visar att det är åtta gånger vanligare att vårda en alzheimerssjuk i hemmet 

än att ta hjälp av den offentliga vården (Ragneskog, 2011).  

Vikström (2008) menar att ett bristande stöd kan leda till att anhörigvårdarna utvecklar 

psykiska eller fysiska sjukdomar hos sig själva, vilket förhindrar dem i sitt vårdande. 

Studier visar att hos anhörigvårdare förekommer ofta stress och psykisk ohälsa i relation 

till deras vårdarroll (Vikström, 2008). Enligt Andrén (2006) kan det vara mycket 

påfrestande både psykiskt och emotionellt att vara anhörigvårdare då denne bär ett 

ansvar för den sjuke. Anhörigvårdare upplever även minskad social samhörighet och de 

känner sig ofta isolerade (Dang et al. 2008). I Papastavrou et al:s (2007) studie visade 

resultatet att uppgivenhet och brist på kunskap leder till ökad stress och depression. För 

att kunna ge bra vård och känna sig nöjd är det av stor vikt att anhörigvårdaren själv 

känner sig redo för sin roll (Andrén, 2006).   

 

Information och stöd 

Information och stöd är viktiga faktorer för att bättre klara av rollen som 

anhörigvårdare, då information ger kunskap som bidrar till en ökad förståelse för 

sjukdomens förändringar och förlopp. Har anhörigvårdare kunskaper om sjukdomen har 

de lättare att förbereda sig för vårdgivarrollen (Andrén, 2006). Andrén (2006) menar 

vidare att ge adekvat information om de typer av stöd som finns är en av de uppgifter 

som sjuksköterskan ska bidra med i kontakten med anhörigvårdare. Information ska ges 

i ett så tidigt skede av sjukdomen som möjligt (Socialstyrelsen, 2010). Adekvat 

information som ges i ett tidigt skede av sjukdomen skapar förutsättningar för 

anhörigvårdarna att utföra en god vård då informationen ökar deras självkänsla och 

stärker dem i sin roll (Fortinsky, Unson & Garcia, 2002). 

Det finns olika typer av stöd till anhöriga och alzheimerssjuka som hjälper dem i det 

vardagliga livet. Dagverksamhet finns som en form av avlastning där de sjuka träffar 

andra alzheimerssjuka och får stimulans genom lämpliga aktiviteter där deras 

självförtroende stärks. Då den sjuke känner sig tillfredställd ökar även de anhörigas 

livskvalitet och höjer deras förmåga till bra vård (Ekman et al., 2007).  Mycket av den 

typ av stöd som erbjuds finns inom den kommunala vården där de flesta söker hjälp 

(Socialstyrelsen, 2010). Den kommunala vården erbjuder stöd i form av hemtjänst, 

dagverksamhet och särskilda boenden (Socialstyrelsen, 2010). Med begreppet 
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vårdpersonal menas de personer som vårdar den alzheimerssjuka i sitt yrke, oavsett 

yrkeskategori.  

Utbildningsprogram för anhöriga har visat sig vara effektivt både ur informations- och 

stödsynpunkt (Socialstyrelsen, 2010). Även stödgrupper, där anhöriga träffas och 

ventilerar tankar med andra är ett bra sätt att skapa gemenskap och uppmärksamma 

deras behov (Vikström, 2008). Det är ofta svårt att finna en balans mellan vårdandet och 

det egna livet. Genom att ge stöd i ett tidigt skede kan verktyg ges för att lättare kunna 

hitta en balans mellan dessa faktorer (Ekman et al., 2007). Sjuksköterskan ska i sin 

profession visa engagemang för anhöriga och patienter och ta till vara på den kunskap 

patienter och anhöriga besitter (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan kan bidra till att 

anhörigvårdaren använder sig av sin kunskap samt bidra till ytterligare kunskap 

(Andrén, 2006).  

I sjuksköterskans legitimation ingår förmåga att kommunicera med patienter och 

anhöriga samt ge adekvat information om sjukdomar och behandling. Genom stöd och 

vägledning ska patient och närstående känna sig delaktiga i beslut om vård och 

behandling (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ska vara lyhörd och möta patienter 

och anhöriga med ett empatiskt förhållningssätt, något som är av stor vikt i mötet med 

anhörigvårdare (Socialstyrelsen, 2005). Anhörigvårdare står ofta inför en roll de själva 

inte valt, yttre förväntningar från det sociala nätverk som familj och vänner utgör, kan 

vara svåra för anhörigvårdarna att hantera. Detta kan leda till känslor som skam, 

otillräcklighet och dåligt samvete (Ekman et al., 2007). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) § 2 b ska individuellt anpassad information om tillgänglig vård och 

behandling ges till patienten. Patienter med Alzheimers sjukdom är inte alltid 

mottagliga för denna information, då informationen istället ska ges till de anhöriga.  

70 procent av demensvården ges av anhöriga, vilket gör att de anhörigas roll är av stor 

betydelse i vården av demenssjuka (Andrén, 2006). Detta bör uppmärksammas då utan 

denna resurs ökar belastningen på kommuner och landsting vilket även medför en ökad 

kostnad. Genom att uppmärksamma dessa vårdare och ge dem information och stöd kan 

livskvaliteten höjas vilket resulterar i en positiv bild av sin roll som anhörigvårdare 

(Andrén, 2006). Denna positiva bild har i en studie av Dang et al. (2008) visat sig bidra 

till att anhörigvårdare i större utsträckning vårdar de sjuka i hemmet.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka behovet av stöd och information hos 

anhörigvårdare till personer med Alzheimers sjukdom.  

 

Metod 

Denna litteraturstudie genomfördes enligt Fribergs (2006) beskrivning av hur en 

litteraturstudie ska genomföras. Studien baseras på vetenskapliga artiklar, sökta i tre 

databaser, Academic Search Elite, Cinahl och PubMed. De vetenskapliga artiklarna 

består av både kvalitativ och kvantitativ forskning. Dessa artiklar har bearbetats och 
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sammanställts i denna studie.  

 

Datainsamling 

De databaser som användes i sökandet av resultatartiklar var Cinahl, PubMed och 

Academic Search Elite. Databasen Cinahl valdes då det är en omvårdnadsinriktad 

databas vilket svarar till syftet. PubMed användes för den innefattar fler artiklar då den 

är både medicinskt- och omvårdnadsinriktad. Academic Search Elite användes för att få 

ett så brett urval som möjligt. En inledande litteratursökning genomfördes i PubMed och 

Cinahl för att få fram relevanta sökord till syftet. Sökorden för anhörig har använts både 

enskilt och tillsammans för att få fram så många relevanta artiklar som möjligt. Sökord 

som ”needs” och ”support” kombinerades till ”needs of support” i två sökningar i 

PubMed. ”Alzheimer´s disease” har varit huvudsökordet i alla sökningar. De andra 

sökorden har använts som fritextord. Alla sökord har kombinerats på olika sätt för att få 

en så relevant sökning som möjligt. Sökorden redovisas i sökordsöversikten nedan. 

 

  Tabell 1. Sökordsöversikt                       

Sökord 

 

 

Academic Search 

Elite  

 

Cinahl 

 

PubMed 

 

Alzheimers 

sjukdom 

 

Alzheimers disease 

(subject term) 

 

Alzheimers disease 

(Cinahl heading) 

Alzheimers disease 

(MeSH) 

Information 

 

 

Information 

(fritext) 

Information 

(fritext) 

Information 

(fritext) 

Behov 

 

Needs (fritext) Needs (fritext) Needs (fritext) 

Stöd 

 

 Support (fritext) Support (fritext) 

Anhöriga 

 

 

 Relatives (fritext) 

Family (fritext) 

Spouse* (fritext) 

Next of kin (fritext) 

 

Relatives (fritext) 

Anhörigvårdare 

 

 Caregiver* (fritext)  

Stödgrupper 

 

 

  Support groups 

(fritext) 

Behov av stöd  

 

 

 Needs of support 

(fritext) 

 

Det gjordes en manuell sökning i PubMed då denna artikel inte kom upp på de valda 

sökorden. Artikeln hittades i en utvald resultatartikel, och visade sig vara relevant för 
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litteraturstudien. Därefter gjordes en manuell sökning på artikelns namn. Redovisas i 

bilaga I.  

I sökningarna i Cinahl var inklusionskriterierna engelsk text, abstract, research article, 

samt att artiklarna skulle vara publicerade 2005-2011. I första sökningen i PubMed var 

inklusionskriterierna engelsk text, abstract samt artiklar publicerade under en 10 års 

period. Abstract valdes då ”Research article” inte fanns som kriterier, för att genom 

läsning av abstractet komma fram till om artikeln var vetenskaplig. En 10 års period 

valdes för att få ut så mycket relevant information som möjligt från databasen. 

Sökningen gav en artikel publicerad 2001 som valdes till resultatartikel. Det 

motiverades genom att den var mycket relevant till syftet, samt att syftet inte ansågs 

ändras betydande över tid. Övriga sökningar i PubMed hade inklusionskriterierna 

engelsk text, abstract samt publicerade över en 5 års period. I sökningen i Academic 

Search Elite var inklusionskriterierna artiklar publicerade från 2006-2011. 

Exklusionskriterierna vid läsning av abstract var artiklar som beskrev patienters 

upplevelse av sjukdomen.  

Sökningarna gav totalt 269 träffar. Abstract lästes inte igenom för de titlar som ej var 

relevanta till syftet. Totalt lästes 51 abstract igenom, utifrån dessa valdes 24 artiklar som 

lästes i fulltext. Fullständig sökhistorik redovisas i bilaga I. De artiklar som valdes att ta 

fram i fulltext lästes igenom individuellt och diskuterades gemensamt. För att få en 

ökad förståelse för resultatet översattes vissa av artiklarna även till svenska och lästes 

igenom individuellt och diskuterades sedan gemensamt. Efter att grundligt gått igenom 

artiklarna valdes till slut 14 artiklar till resultatartiklar. Redovisas i bilaga II. 

De valda artiklarna granskades enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmallar 

för kvantitativa och kvalitativa studier. Mallarna granskar artiklarnas vetenskapliga 

kvalitet utifrån tre grader. Grad I innebär högst vetenskaplig kvalitet medans grad III är 

lägst. Granskningen resulterade i sju artiklar med grad I och sju artiklar med grad II. De 

valda artiklarna kommer från Finland, Sverige, Danmark, USA, Australien och Kanada. 

En av artiklarna innehöll resultat från delar av Europa (Frankrike, Skottland, Tyskland, 

Polen och Spanien). De valda artiklarna presenteras i en artikelöversikt (bilaga II), där 

syfte, metod, urval och slutsats presenteras kortfattat. 

 

Databearbetning 

 

Artiklarna lästes utifrån studiens syfte och sammanfattades individuellt. 

Sammanfattningarna lästes sedan igenom gemensamt, diskuterades och jämfördes 

ytterligare med artiklarnas resultat tills enighet uppnåtts. Därefter kategoriserades 

innehållet och färgkodades. Utifrån färgkodningen valdes följande teman: information, 

anhöriga, stödgrupper och stödprogram, avlastning och hemhjälp. Sedan skrevs de valda 

teman ihop och lästes igenom i sin helhet. Utifrån detta sammanfogades stycken med 

samma innehåll till varandra och bildade tre nya resultatrubriker: Informellt stöd, 

Formellt stöd, och Information. Under rubriken Informellt stöd presenteras de stöd som 

utgörs av familj och vänner. Formellt stöd innehåller de stöd som innefattar stöd från 

vårdpersonal, stödgrupper och stödprogram. Rubriken Information tar upp den 

information som efterfrågas av anhörigvårdare, samt när den önskas.    
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Resultat 

 

Informellt stöd 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att anhörigvårdare till personer med 

Alzheimers sjukdom hade ett stort behov av stöd under hela sjukdomsprocessen 

(Sørensen, Waldorff & Waldemar, 2007; Persson & Zingmark, 2006). En typ av stöd 

som var betydelsefullt var det stöd som det sociala nätverket utgjorde. Det visade sig 

vara viktigt med familjerådgivning för att få hela familjen att känna sig delaktig i 

sjukdomen och dess påverkan (Sørensen et al., 2007). Sociala aktiviteter med vänner 

och familj var viktiga för att bibehålla det sociala stödet och ha en fortsatt vardag 

tillsammans med den sjuke (Persson & Zingmark, 2006). 

Då en person insjuknade i Alzheimers sjukdom innebar det en drastisk förändring för 

familjen. Sjukdomen bidrog till personlighetsförändringar hos den sjuke som var svåra 

för anhöriga att hantera (Carpentier, Durcharme, Kergoat & Bergman, 2008; Persson & 

Zingmark, 2006). Carpentier et al. (2008) menade att familj och vänner hade en 

betydande roll för att lättare kunna hantera de förändringar som sjukdomen innebar, då 

de kände personen före sjukdomsdebut. En studie av Wilks och Croom (2007),visade att 

det främst var relationen till familjen som utgjorde det viktigaste stödet då rädslan för 

vänners reaktioner gjorde att anhörigvårdarna drog sig för att söka stöd hos dem först.  

Wilks och Croom (2007) beskriver att det sociala stödet var av stor betydelse för 

anhörigvårdarna då det kunde användas som ett skydd mot den stress rollen som 

anhörigvårdare kunde innebära. På samma sätt som ett fungerande socialt stöd användes 

som en styrka i Wilks och Crooms (2007) studie, kunde ett bristande socialt stöd från 

vänner och familj leda till negativa konsekvenser för både anhörigvårdaren och den 

sjuke (Carpentier et al., 2008). Brister i det sociala nätverket kunde innebära konflikter 

inom familjen där det var svårt för övriga familjemedlemmar att acceptera att 

sjukdomen var ett faktum. Anhörigvårdarna kunde misstros av familjen och symtom 

hos den sjuke togs inte på allvar, vilket ledde till att anhörigvårdare drog sig för att söka 

hjälp utifrån (Carpentier et al., 2008).  

Drentea, Clay, Roth och Mittelman, (2006) menade i en studie där effekten av ett 

stödprogram undersöktes, att det sociala stödet hade en stor betydelse för 

anhörigvårdarnas upplevda hälsa. Stödprogrammet innefattade olika delar av rådgivning 

och utbildningsformer. Familjen involverades och varje rådgivning var anpassad till den 

enskilda familjens behov. Deras resultat visade att de som hade ett fungerade socialt 

stöd var mer tillfredställda med sin situation än de med brister i stödet. Även Sørensen 

et al:s (2007), studie visade att det sociala stödet främjades genom deltagande i 

stödgrupper. 

 

Formellt stöd 

Stödgrupper var en form av stöd som visade sig ha en positiv effekt för anhörigvårdare 

och de sjuka. Att träffas i en grupp och ventilera tankar och diskutera 

sjukdomsförändringar upplevdes som mycket positivt, då andra i samma situation kunde 

bekräfta känslor och dela med sig av sina kunskaper (Scott Roberts & Silverio, 2009). 
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Deltagandet i stödgrupper hjälpte anhörigvårdarna med att få ökad förståelse för 

sjukdomen. Det resulterade i att de hade lättare för att acceptera avvikande beteenden 

hos de sjuka, då de förstod att dessa beteenden berodde på sjukdomen. Kunskapen 

främjade deras sociala nätverk, genom att vara mer förberedd på att möta familj och 

vänners reaktioner och fördomar om sjukdomen. Anhörigvårdarnas känsla av 

samhörighet med andra ökade med hjälp av den kunskap de fick (Sørensen et al., 2007).  

Behovet av stödgrupper visade sig enligt en studie av Sørensen et al. (2007) vara stort 

hos anhörigvårdarna under hela sjukdomsprocessen då de önskade mer information och 

kunskap för att lättare kunna planera och förbereda sig för sjukdomens utveckling. Den 

kunskap som gavs genom deltagandet i stödgrupper upplevdes vara till stor hjälp för 

anhörigvårdarna då det ingav en känsla av ökad kontroll och stärkte dem i deras 

vårdgivarroll (Scott Roberts & Silverio, 2009). I en jämförande studie gjord av, 

Durchame et al. (2011) ingick anhörigvårdare i en experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. De i experimentgruppen deltog i ett stödprogram där utbildning om 

sjukdomen samt kunskaper om vårdgivarrollen gavs. Resultatet i studien visade att de 

som ingått i stödprogrammet var bättre förberedda på sin kommande vårdgivarroll. De 

som inte deltog hade svårare att förstå vad sjukdomen innebar och vilka förändringar 

den skulle medföra.    

I en studie av Raivio et al. (2007) skickades ett frågeformulär ut till anhörigvårdare där 

syftet var att undersöka vilken typ av stöd som användes mest och hur nöjda 

anhörigvårdarna var med det givna stödet. Resultatet visade på ett stort behov av 

avlastning och hjälp i hemmet, då detta var den typ av stöd de flesta ville ha men inte 

var nöjda med. Anledningen var att stödet inte gavs då behovet var som störst samt att 

de anhöriga kände att de saknade inflytande över vilka tjänster som mottogs. Även en 

studie av Georges et al. (2007) visade att anhörigvårdarna kände sig otillfredsställda 

med behovet av stöd i hemmet. Resultatet visade på att otillfredsställelsen berodde på 

bristande vetskap om tillgängliga tjänster. I en studie gjord av Mittelman, Haley, Clay 

och Roth, (2006) visade resultatet att genom stöd i form av stödgrupper och rådgivning 

uppmärksammades anhörigvårdares behov av stöd och information i ett tidigt skede. 

Detta resulterade i att deras närstående med Alzheimers sjukdom kunde bo kvar längre 

tid i hemmet.  

Då flytt till särskilt boende blev aktuellt visade sig behovet av stöd vara stort (Gaugler, 

Roth, Haley & Mittelman, 2008). I en studie av Gaugler et al. (2008) ingick 

anhörigvårdare i ett stödprogram där stödsamtal, stödgrupper samt telefonkontakt med 

vårdpersonal fanns tillgänglig då den sjuke skulle flytta till institution. Detta program 

hade positiv inverkan på deltagarna då de fick ökad kunskap och kände att de hade stöd 

i sina beslut angående flytten. 

Vägen till beslut var oftast en känslomässig period för de anhöriga. Beslut att flytta den 

sjuke till ett särskilt boende upplevdes som mycket svårt för anhörigvårdarna då de var 

tvungna att konfrontera sjukdomens utveckling (Kelsey, Laditka, S. & Laditka, J., 

2010). Flytten kunde även innebära ett stressmoment för familjen då det saknades 

information om kostnader och eventuella finansiella stöd (Kelsey et al., 2010). Behovet 

av ekonomiskt stöd visade sig även vara stort i en studie av Wackerbarth och Johnson 

(2001) där majoriteten av deltagarna i enkätstudien ville ha mer information om denna 

form av stöd. Även i en studie gjord av Raivio et al. (2007) visade resultatet att 

varannan anhörigvårdare ville ha ekonomiskt stöd. 
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Förutom socialt stöd från närstående och familj, visade sig det stöd som gavs av 

vårdpersonal vara av stor vikt (Sørensen et al., 2007). Många anhörigvårdare upplevde 

beslutet om avlastning och särskilt boende som mycket skuldbelagt. Det skapade en 

känslig situation inom familjen, som resulterade i att dessa beslut var svåra att diskutera 

med de närmaste. För att lättare kunna fatta ett beslut fanns ett behov av stöd från en 

utomstående person, i form av en vårdpersonal (Kelsey et al., 2010). Genom förankring 

hos vårdpersonal blev det inte lika svårt att ta beslut och hantera konsekvenserna inom 

familjen. Det var enklare för familjemedlemmarna att acceptera förändringar kring den 

sjuke då vårdpersonalen blev en stöttepelare (Kelsey et al., 2010). Gaugler et al:s (2008) 

studie visade att det var viktigt med en etablerad kontakt med en vårdpersonal. 

Vårdpersonalen hade ett annat perspektiv på saker och ting, vilket hjälpte 

anhörigvårdaren att fatta slutgiltiga beslut om särskilt boende. 

Vårdpersonalen utgjorde även ett stort stöd för anhörigvårdarna då de kunde vända sig 

till dem med frågor och funderingar kring sjukdomen. Anhörigvårdarna upplevde att de 

fått den mesta informationen om avlastningsvård och särskilt boende av vårdpersonalen 

(Wackerbarth & Johnson, 2001). Genom kontinuerlig rådgivning och uppföljning av 

vårdpersonal kände sig anhörigvårdarna säkrare på sin situation vilket ledde till att allt 

fler alzheimerssjuka kunde vårdas längre tid i hemmet (Mittelman et al., 2006).  Att 

skapa en kontakt med vårdpersonal i ett tidigt skede visade sig ha stor betydelse för 

framtiden då de anhöriga kunde använda sig av denna kontakt under sjukdomens olika 

stadier, vilket minskade de anhörigas oro för framtiden (Gaugler et al., 2008).  

 

Information 

En studie av Drentea et al. (2006) visade att det fanns ett uttalat informationsbehov hos 

anhörigvårdare. Resultatet visade att individanpassad information och rådgivning ökade 

anhörigvårdarnas kunskaper vilket främjade känslan av kontroll. Även en studie av 

Chang, Easterbrook, Hancock, Johnson och Davidson (2009) visade på ett 

informationsbehov, då många anhörigvårdare saknade information och utbildning i ett 

tidigt skede av sjukdomen. I studien undersöktes behovet av stöd genom att en 

informationsbroschyr delades ut till anhörigvårdarna. Broschyren gav information om 

sjukdomen och sjukdomsförloppet. Studiens resultat visade att de flesta anhörigvårdare 

ville ha informationen redan när diagnosen Alzheimers ställdes. En studie av Georges et 

al. (2008) visade att information om sjukdomen i ett tidigt stadie varit bristfällig. De 

anhöriga ville ha information om sjukdomen för att bli mer förberedda på sin roll som 

anhörigvårdare. Enligt Carpentier et al. (2008) upplevde anhörigvårdarna att 

informationen som gavs endast var riktad till de med långt gången Alzheimers.  

Den information som var mest efterfrågad var allmän information om sjukdomen. De 

anhöriga ville även veta vad sjukdomen innebar, hur den fortskred och vilka symtom 

och förändringar hos den sjuke den kunde medföra (Georges et al., 2008). Det visade 

sig i resultatet av Georges et al:s (2008) undersökning vara brist på information om 

olika stödorganisationer till de anhöriga, exempelvis Alzheimers föreningar. En studie 

av Wackerbarth och Johnson (2001) påvisar att anhörigvårdarna värderar information 

om behandling och medicinering som viktigare än allmän information om sjukdomen. 

Resultatet visar även att anhörigvårdarna upplevde information om ekonomiskt stöd och 

frågor som rörde framtida beslut som ej kunde fattas av den sjuke som mycket viktigt 

att få i tidigt skede.   
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Efter att anhörigvårdare mottagit information om sjukdomen, medicinsk behandling, 

förändrade familjeroller och tillgängliga tjänster kände de sig mer säkra på situationen. 

De upplevde att de var bättre förberedda på de förändringar som skedde i takt med att 

sjukdomen fortskred. Detta visade resultatet i en studie av Scott Roberts och Silverio 

(2009), där anhörigvårdare och patienter deltog i ett utbildnings- och stödprogram. 

Syftet med programmet var även att lyfta fram frågor som annars var svåra att diskutera. 

Det var mycket uppskattat bland deltagarna då det främjade kommunikationen mellan 

familjemedlemmarna. 

Chang et al. (2009) menade att det fanns ett behov av individanpassad information, då 

deras studie visade på att given information i form av en broschyr var mycket 

uppskattat. Informationen kunde bearbetas individuellt när anhörigvårdaren själv kände 

sig mottaglig. I en studie av Wackerbarth och Johnson (2001) visade resultatet att 

anhörigvårdare hade svårt att hantera given information då det blev mycket ny kunskap 

på kort tid, vilket gjorde att de inte var mottagliga för informationen.  

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien genomfördes med syftet att undersöka behovet av stöd och information 

hos anhörigvårdare till personer med Alzheimers sjukdom. Sökningar genomfördes i 

databaserna Academic Search Elite, Cinahl och PubMed. Databaserna Cinahl och 

PubMed är omvårdnadsinriktade vilket ses som en styrka då syftet med litteraturstudien 

är omvårdnadsbaserat. Sökning i Academic Search Elite gjordes för att se om fler 

relevanta artiklar fanns att tillgå.  

En inledande litteratursökning genomfördes i Cinahl för att se vilken forskning som 

fanns att tillgå. Utifrån den första sökningen valdes relevanta sökord ut. Huvudsökordet 

blev ”Alzheimers disease” (Alzheimers sjukdom) då det var ett självklart sökord i 

förhållande till syftet. Det andra självklara sökordet var ”relative” (anhörig) då syftet 

var att undersöka behovet av stöd och information hos anhörigvårdare. De andra 

sökorden som svarade till syftet var ”information” (information), ”needs” (behov) och 

”support” (stöd). I den första sökningen kombinerades även två sökord till ”needs of 

support” (behov av stöd). Den första litteratursökningen gav många artiklar som 

innehöll ”caregivers” (anhörigvårdare) och ”supportgroups” (stödgrupper). Dessa 

sökord användes senare i de fortsatta sökningarna, då de svarade mot syftet. Efter första 

sökningen upptäcktes att ordet ”anhörig” översattes till många olika ord med samma 

innebörd i de engelska artiklarna. Därför översattes ordet ”anhörig” till flera olika 

sökord, de ord som användes för innebörden ”anhörig” blev, ”spouse”, ”next of kin”, 

”family”, ”caregiver” och ”relative”. Det kan ses som en styrka då sökordet ”anhörig” 

ingick i alla sökningar och gav många relevanta artiklar. Trunkering användes på 

sökorden ”caregiver” och ”spouse” för att inte begränsa sökningen till en anhörig. En 

svaghet i genomförd sökning var att så många fritextordssökningar gjordes samt att få 

MeSH termer och subject headings användes.  

En sökning i PsycInfo genomfördes, men gav dubbletter på redan valda artiklar, varför 

denna sökning inte redovisas. De artiklar som inte var dubbletter svarade inte för syftet. 
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Vidare sökning i PsycInfo blev därför inte relevant varav denna databas valdes bort för 

fortsatt sökning. Sökningarna gav många dubbletter i alla valda databaser, vilket ses 

som en styrka då de valda sökorden har använts på ett adekvat sätt för att få fram 

relevanta artiklar. Dubbletterna valdes att inte redovisas i sökhistoriken.  

Det var svårt att finna artiklar som svarade mot syftet då de flesta artiklar beskrev 

effekten av given information och stöd mer än behovet av det, därmed sågs en brist på 

forskning av just behovet av stöd och information till anhörigvårdare. Bortfallet från 

urval 1 blev stort då många funna artiklar inte svarade mot syftet. Det visade sig även 

genom mer noggrann genomgång att många artiklar utgick från patientens perspektiv, 

dessa valdes bort då de inte svarade till syftet.  

Från sökningarna valdes 14 resultatartiklar ut som svarade mot syftet. Av artiklarna var 

fyra kvalitativa och tio kvantitativa. Detta ses som en styrka i studien då både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar redovisas vilket ger ett mer representativt resultat. 

Av artiklarna var det tre som kom från nordiska länder. Det hade varit önskvärt med fler 

artiklar från norden för att på ett bättre sätt kunna använda sig av resultatet i den 

svenska sjukvården. De flesta av de valda artiklarna kom från länder utanför Europa, 

vilket skulle kunna ses som en svaghet då sjukvården och kulturen är annorlunda. Dock 

visade resultatet inte på signifikanta skillnader i behovet av stöd och information därför 

ses det istället som en styrka då det speglar att vårdbehovet är detsamma världen över.   

De valda artiklarna har ett publiceringsspann på fem år förutom en, där sökningen 

innefattade publikationer över en tio års period. Anledningen till att en sökning över en 

tio års period gjordes var för att se om mer relevant forskning fanns att tillgå. Från 

denna sökning togs en artikel från 2001, som godkändes som resultatartikel då den var 

mycket relevant för syftet. Då behovet av stöd och information inte ändras nämnvärt 

över tid blev denna artikel ingen svaghet för studiens resultat. Då denna sökning inte 

gav nämnvärt fler relevanta artiklar valdes resterande sökningar att göras över en fem 

års period. 

I många utav de valda artiklarna var kvinnor överrepresenterade som anhörigvårdare. 

Dock lades inget vidare fokus på genus eftersom det inte svarade mot litteraturstudiens 

syfte. Vidare nämndes relationen mellan patienten och anhörigvårdaren i några valda 

artiklar, dock valdes denna del att inte utvecklas vidare. I föreliggande litteraturstudie 

fanns inget fokus på vårdarnas ålder, varför det inte berörs i resultatet. Detta kan ses 

som en svaghet då resultatet generaliserar behovet bland anhörigvårdare oavsett 

relation, kön och ålder. De valda artiklarna berör olika stadier av sjukdomen, vilket ses 

som en styrka för litteraturstudien då resultatet blir bredare.   

Resultatbearbetningen utfördes i flera olika steg. Efter att 14 resultatartiklar valts ut 

lästes dessa igenom individuellt och diskuterades gemensamt. Då oklarheter uppstod 

översattes vissa artiklar till svenska för att få en bättre förståelse för resultatet. 

Översättningen kan ses som en svaghet då den översatta texten inte alltid ger en rättvis 

bild av resultatet. Efter gemensam diskussion lästes artiklarna återigen igenom utifrån 

litteraturstudiens syfte och sammanfattades individuellt. Sammanfattningarna lästes 

igenom gemensamt och diskuterades tills konsensus uppnåtts. En styrka i studien blev 

då att artiklarna gåtts igenom både individuellt och gemensamt ett flertal gånger, allt för 

att få fram så mycket relevant information som möjligt. De slutgiltiga 

sammanfattningarna delades in i kategorier och färgkodades. Färgkodningen resulterade 

i sex olika teman, som sedan skrevs ihop till sammanhängande stycken. Dessa stycken 
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lästes återigen igenom och bildade tre nya resultatrubriker. Den noggranna 

granskningen ses som en styrka för litteraturstudien.  

 

Resultatdiskussion 

De valda resultatartiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmallar för kvalitativa samt kvantitativa studier. Efter granskningen 

graderades artiklarna enligt följande: sju artiklar till grad I, och sju artiklar till grad II. 

Granskningen visade att artiklarna var av god vetenskaplig kvalitet. Av de 14 utvalda 

artiklarna var endast nio etiskt granskade. Utav de fem artiklar som inte var etiskt 

granskade har två av dem trots detta graderats till grad I. Bortfallet redovisas och 

diskuteras utifrån betydelsen för resultatet i två av de valda artiklarna. Av dessa två har 

en graderats till grad I och en till grad II. I tre valda artiklar redovisas bortfallet, dock 

diskuteras detta inte för resultatets betydelse vilket ses som en svaghet då en rättvis bild 

av påverkan på resultatet inte ges. Av dessa tre har två graderats till grad I och en till 

grad II. I nio artiklar redovisas inget bortfall, då bortfallet varken redovisas eller 

diskuteras är det svårt att utläsa om studien hade något bortfall eller inte och hur 

resultatet påverkades. Av dessa artiklar har fyra graderats till grad I och fem till grad II. 

De artiklar som inte innehöll bortfall eller diskussion av bortfall har trots detta graderats 

till grad I och II, vilket beror på andra styrkor i studierna samt att det inte går att säga 

om det varit ett bortfall eller inte och om detta kan ha påverkat resultatet. I de artiklar 

där bortfall redovisas men inte diskuteras har graderingen inte påverkats då det inte går 

att säga att bortfallet påverkat studiens resultat. Begränsad kunskap om vetenskaplig 

granskning kan ha påverkat graderingen vilket i så fall kan ses som en svaghet. 

Resultatartiklarna består av fyra kvalitativa samt tio kvantitativa studier. Att 

litteraturstudien innehåller både kvalitativa och kvantitativa artiklar ses som en styrka 

då resultatet blir mer representativt. De kvalitativa artiklarna ger en ökad förståelse för 

anhörigvårdarens upplevelse medan de kvantitativa artiklarna ger konkreta resultat på 

vilket behov som finns och hur detta behov kan tillgodoses. Majoriteten av de 

kvalitativa studierna var gjorda genom djupintervjuer av deltagarna, vilket ses som 

styrka då anhörigvårdarnas egna berättelser och upplevelser kommer fram.  

Samtliga artiklar berörde någon del eller båda delar av syftet, information och stöd. 

Urvalet i alla 14 artiklar bestod av anhörigvårdare till personer med Alzheimers 

sjukdom, vilket ses som en styrka för resultatet eftersom syftet med litteraturstudien 

speglades. Alla valda artiklar undersökte på något sätt upplevelsen av att vara 

anhörigvårdare samt deras behov i relation till sjukdomen. Det ses som en styrka då det 

motsvarar litteraturstudiens syfte.  

I tre valda artiklar fanns samma tre författare med. Två av artiklarna är publicerade 

2006, och den tredje 2008. Artiklarna undersökte behovet av stöd hos makar/makor till 

personer med Alzheimers sjukdom. Dock undersöktes olika typer av stöd, därför ses det 

som en styrka då samtliga författare är väl insatta i ämnet. Artiklarna valdes trots 

samma författare då de belyste olika typer av stöd, som svarade till litteraturstudiens 

syfte. Det anses heller inte ha påverkat resultatet i litteraturstudien negativt.  

Två författare medverkar i två andra valda artiklar. Dock är den ena publicerad 2008 

och den andra 2011. Deras syften skilde sig åt varav detta inte ansågs påverka resultatet 

för litteraturstudien varför dessa artiklar valdes att ta med.  
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Resultatet i litteraturstudien visar på ett behov av socialt stöd. Det sociala stödet visade 

sig ha betydelse för anhörigvårdarens psykiska hälsa (Carpentier et al., 2008). 

Kunskapen kan vara viktig och användbar för sjuksköterskan då resultatet i en studie av 

Drentea et al. (2006) visar att fokus bör ligga på hela familjen i omvårdnadsarbetet. 

Drentea et al. (2006) menar att sjuksköterskan ska främja det sociala nätverket för att 

underhålla det stöd som det sociala nätverket utgör. Det var även av stor betydelse att ha 

god kontakt med de personer som känt den sjuke innan sjukdomsdebut, eftersom ett 

stöd gavs till anhörigvårdaren i att hantera sjukdomen (Sørensen et al., 2007). En studie 

utförd av Carpentier et al. (2008) visade att ett bristande stöd i det sociala nätverket 

påverkade anhörigvårdaren negativt vilket bland annat innebar att de anhöriga drog sig 

för att söka hjälp. En orsak kan anses vara ett bristande stöd och förståelse mellan 

familjemedlemmar. Det är av vikt att sjuksköterskan lyfter fram de negativa 

konsekvenser som ett bristande socialt stöd kan få, då många alzheimerssjuka vårdas av 

anhörigvårdare i hemmet trots att behovet av hjälp utifrån finns (Andrén 2006). Detta 

kan i förlängningen även drabba den sjuke, då anhörigvårdarens behov av stöd inte 

tillgodoses blir vårdandet lidande. En av sjuksköterskans grundläggande uppgifter är att 

värna om patientens värdighet och autonomi (Socialstyrelsen, 2005). Genom att 

uppmärksamma anhörigvårdarens behov av hjälp kan sjuksköterskan hjälpa patienten 

till bättre vård genom att anhörigvårdaren får hjälp och avlastning i omvårdnaden av 

den sjuke. För att värna om patientens autonomi är det av vikt att sjuksköterskan 

initierar kontakt med exempelvis arbetsterapeut och sjukgymnast för att få hjälpmedel i 

hemmet.  

Tidigare forskning har visat att anhörigvårdare oftare lider av psykisk ohälsa. Stress och 

depression är vanligt förekommande symtom bland anhörigvårdare och har ett starkt 

samband med okunskap och uppgivenhet (Papastavrou et al., 2007). Detta styrks av 

föreliggande litteraturstudie, då resultatet visar att de som deltagit i stödgrupper och 

rådgivningsprogram fått ökad upplevd hälsa (Gaugler et al., 2008). Slutsatser som kan 

dras av resultatet var att ett behov i form av stödgrupper och stödprogram fanns hos 

anhörigvårdarna. Resultatet visar även att efter medverkan fann deltagarna effektiva 

copingstrategier för att hantera vardagliga problem, vilket bidrog till ökad kontroll och 

förberedde de anhöriga för rollen som vårdare (Ducharme et al., 2011). Andrén (2006) 

skriver att sjuksköterskan bör uppmärksamma detta behov och ge information om vilket 

typ av stöd som finns tillgängligt. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan 

tillvarata kunskaper från andra yrkesgrupper och främja ett teamarbete kring patienten 

vilket kan göras genom samarbete med stödgrupper och stödprogram.  

Institutionalisering för alzheimerssjuka är en stor kostnad för samhället. Det framgår av 

en rapport från SBU om demenssjukdom (2006). En studie av Mittelman et al. (2008) 

styrker detta då de menar att om behovet av stöd tillgodoses kan anhörigvårdarna vårda 

sina sjuka närstående längre tid i hemmet. Socialstyrelsen (2010) menar att det bidrar 

till sänkta kostnader för samhället. Sjuksköterskan bör därför lyfta fram anhörigvårdares 

behov av stöd och information för att främja vårdsituationen i hemmet då det ingår i 

professionen att tänka kostnadseffektivt (Socialstyrelsen, 2007). 

I en studie gjord av Raivio, et al. (2007) visade resultatet att endast hälften av de 

anhörigvårdare som hade hjälp i hemmet var nöjda med den. Detta kan anses bero på att 

stödet inte var personligt anpassat för den alzheimerssjuka och därmed inte tillgodosåg 

behovet av individanpassad vård som är en viktig faktor i demensvården 

(Socialstyrelsen, 2010). Vikten av individanpassad vård och information styrks även av 

Chang et al., (2009) då deras resultat visade på att anhörigvårdares information bör 
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individanpassas för bästa resultat. Trots att resultatet i litteraturstudien visar på att de 

flesta anhörigvårdare ville ha information om sjukdomen, tillgängliga tjänster och 

behandling i ett tidigt skede, är det även här individens behov som bör uppmärksammas 

och tillgodoses. Det står även i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjusköterska 

(Socialstyrelsen 2005) att given information ska anpassas efter den enskilda individens 

önskemål och mottaglighet.  

Typen av efterfrågad information visade på skillnader mellan studierna. Även om 

allmän information om sjukdomen var en gemensam nämnare, var detta inte den 

viktigaste typen av information för alla. Annan information som var betydelsefull var 

information om behandling och medicinering (Wackerbarth & Johnson, 2001). 

Information om tillgängliga tjänster var efterfrågat och visade sig enligt Georges et al:s 

(2008), resultat vara bristfällig. En trolig anledning till de olika behoven av information 

kan vara att urvalet varierade mellan studierna. I en studie gjord av Chang et al. (2009) 

togs urvalet från äldreboenden och Alzheimersföreningar. Georges et al. (2007) urval 

bestod endast av medlemmar från Alzheimersföreningar. Båda studiernas resultat visade 

på att den mest efterfrågade informationen berörde sjukdomen. Efterfrågan av 

information om tillgängliga tjänster var stort hos anhörigvårdarna i Georges et al. 

(2007) studie. I den andra nämnda studien var behovet inte lika uttalat vilket kan bero 

på att deltagarna även kom från äldreboenden och hade då redan mottagit information 

om tillgängliga tjänster, varför informationsbehovet var annorlunda. I en studie gjord av 

Wackerbarth och Johnson (2001) visade resultatet att deltagarna ville ha mer 

information om tillgänglig behandling och medicinering. Deras urval bestod av 

medlemmar från stödgrupper och kriteriet var att de skulle ha deltagit i stödgrupper de 

senaste sex månaderna. Att detta informationsbehov skilde sig från de andra studiernas 

kan bero på att deltagarna redan mottagit information om sjukdomen genom 

stödgrupperna. 

Vårdpersonalen utgjorde ett stort stöd för anhörigvårdarna (Kelsey et al. 2010; Gaugler 

et al. 2008). De upplevde att det var lättare att ta beslut som rörde den sjuke och dess 

gemensamma framtid om det fanns en etablerad kontakt med vårdpersonalen. Då många 

beslut är mycket känsliga för familj och vänner att hantera och acceptera upplevdes 

vårdpersonalen som en neutral punkt i tillvaron som såg saker på ett mer objektivt sätt 

(Kelsey et al. 2010). Litteraturstudiens resultat visar att mycket information kom från 

vårdpersonalen och att det ofta var lättare att ta ett slutgiltigt beslut om exempelvis 

särkskilt boende om beslutet var förankrat hos vårdpersonalen (Wackerbarth & Johnson, 

2001). Ett beslut som kan vara mycket svårt och skuldbelagt för anhörigvårdarna att 

själva fatta.  

 Resultatet i denna litteraturstudie visar att det är en stor börda att se sin närstående 

förändras i takt med att sjukdomen fortskrider (Persson & Zingmark, 2006). Denna 

kunskap kan bidra till att anhörigvårdares behov av stöd blir uppmärksammat i ett tidigt 

skede, vilket skapar en positiv upplevelse av vårdarrollen (Socialstyrelsen, 2010).   

 

Konklusion 

 

Litteraturstudien påvisar behov av både stöd och information hos anhörigvårdare. 

Medverkan i stödgrupper och rådgivningsprogram främjade det sociala nätverket och 

stärkte anhörigvårdarna i sin vårdgivarroll. Det sociala nätverket visade sig ha en stor 
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betydelse i det upplevda stödet och brister i nätverket kunde leda till negativa 

konsekvenser för både anhörigvårdarna och de sjuka. Avlastning och hjälp i hemmet 

visade sig vara ett stort stöd för anhörigvårdarna, detta var den typ av stöd som 

användes mest. Dock var det också den typ av stöd som de flesta var missnöjda med. Ett 

annat stödbehov som påvisades var etablerad kontakt med vårdpersonal då behovet av 

kontakt med en neutral person fanns. Informationsbehovet visade sig vara stort hos 

anhörigvårdare, störst var det i ett tidigt skede av sjukdomen. Den information som 

önskades var information om sjukdomen, sjukdomsprocessen och tillgängliga tjänster. 

Information om ekonomiskt stöd var även av stor vikt för anhörigvårdare att få i ett 

tidigt skede. Informationen underlättade för anhörigvårdare att planera för framtiden.  

Det fanns ett uttalat behov av individanpassad information och rådgivning.  

 

 

Implikation 
 

För att uppmärksamma det behov som finns av stöd och information krävs det mer 

forskning inom området. Nuvarande forskning fokuserar mest på den effekt som blir av 

det givna stödet och informationen istället för behovet av det. Forskning idag visar på 

att allt fler kommer insjukna i Alzheimers sjukdom och då denna sjukdom involverar 

hela familjen är det av stor vikt att uppmärksamma anhörigas behov. I sjuksköterskans 

profession är detta viktig information då behovet bör uppmärksammas i ett tidigt skede 

för att förhindra onödigt lidande för anhöriga. Sjuksköterskan bör ge individanpassat 

stöd och information, samt agera som kontaktperson då sjuksköterskans stöd spelar en 

stor roll för anhörigvårdarna. Sjuksköterskan kan på så vis hjälpa anhörigvårdare att 

etablera en kontakt med andra genom att uppmuntra till deltagande i stödgrupper och 

stödprogram. Då anhörigvårdare och deras behov kan vara ett känsligt ämne, bör detta 

redan under utbildningen belysas och diskuteras för att få en bättre förståelse för hur 

sjuksköterskan på bästa sätt ska uppmärksamma dessa behov. 
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transitions to 

assisted living and 

memory care. 

Att från 

anhörigvårdarens 

perspektiv undersöka 

hur beslut fattas att 

gå från hjälp i 

hemmet till att flytta 

sin alzheimerssjuka 

anhörig till ett 

särskilt boende för 

demenssjuka.   

En kvalitativ studie där 

djupintervjuer med 15 

anhörigvårdare gjordes. 

Anhörigvårdarna valdes 

ut genom stödgrupper 

och genom nyhetsbrev på 

Alzheimersföreningars 

hemsidor, därefter valdes 

15 personer ut.  Kriteriet 

var att de skulle ha varit 

med om att flytta sin 

Alzheimerssjuke från 

hemmet till ett särskilt 

boende. Intervjufrågor 

utvecklades tillsammans 

med en sjukvårdpersonal 

och en före detta 

anhörigvårdare. 

Intervjuerna spelades in 

och skrevs ned. 

 

 

Resultatet visade att 

många anhöriga inte var 

medvetna om att det 

fanns särskilt boende för 

demenssjuka. 

Anhörigvårdarna ville ha 

information om 

processen och vad flytten 

innebar, de ville även ha 

mer information och 

utbildning. Stödgrupper 

efterfrågades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad II 

Bilaga II:4 



 
 

Publikationsår 

Land  

Databas 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

USA 

Cinahl 

Scott 

Roberts, J. & 

Silverio, E. 

Evalution of an 

education and 

support program 

for early-stage 

Alzheimers disease 

Att utvärdera 

utbildnings och stöd-

program särskilt 

utformade för 

patienter och deras 

anhöriga i ett tidigt 

stadie av Alzheimers 

sjukdom. 

En kvantitativ studie där 

37 vårdgivare och 37 

patienter deltog. Alla 

valdes ut från det 

stödprogram (”Early 

stage program of the 

Massachusetts chapter of 

Alzheimer’s 

association”) som enligt 

syftet skulle utvärderas. 

Deltagarna fick skriftlig 

information om studien. 

Deltagarna fyllde i 

frågeformulär som sedan 

analyserades.  

 

 

 

 

 

 

 

Programmet bidrog till 

fortsatt deltagande i 

stödprogram och 

stödgrupper. Resultatet 

visade på många fördelar 

med programmet då de 

flesta hade lättare att ta 

till sig sjukdomen och 

planera för framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad I 

Bilaga II:5 



 
 

Publikationsår 

Land  

Databas 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

Australien 

Academic 

Search Elite 

Chang, E., 

Easterbrook, 

S., Hancock, 

K., Johnson, 

A. & 

Davidson, P. 

Evaluation of an 

information 

booklet for 

caregivers of 

people with 

dementia: An 

Australian 

perspective  

Utvärderar effekten 

av en ny broschyr 

om demens. 

Broschyren inriktar 

sig mot närstående 

till patienter med en 

demenssjukdom. 

En kvantitativ studie som 

genom ett slumpmässigt 

urval skickade ut 

broschyren, 

utvärderingsenkät och 

information om studien. 

Det skickades ut till 672 

anhörigvårdare genom 14 

Alzheimers föreningar 

och 48 äldreboenden. Av 

de 672 var det 233 

vårdare som deltog. 

Bortfall diskuteras ej. 

Kriterier för att 

anhörigvårdare skulle få 

delta var bland annat att 

de hade fullmakt över 

beslut som fattades för 

den demenssjuka. 

 

 

 

 

   

Anhörigvårdarna var 

mycket nöjda med 

broschyren. Många av 

deltagarna ville ha 

information i form av 

broschyren i ett tidigt 

skede efter att demens-

diagnosen ställts. 

Deltagarna ville att 

broschyren skulle vara 

lättillgänglig, och även 

finnas tillgänglig på 

internet. 

 

 

 

Grad II 

Bilaga II:6 



 
 

Publikationsår 

Land  

Databas 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

Kanada 

PubMed 

Ducharme, 

F., Lévesque, 

L., Lachance, 

L., Kergoat, 

M-J., 

Legault, A., 

Beaudet, L. 

& Zarit, S. 

“Learning to 

become a family 

caregiver” Efficacy 

of an intervention 

program for 

caregivers 

following diagnosis 

of dementia in a 

relative. 

Att undersöka 

effekten av ett 

individanpassat 

psykosocialt 

utbildningsprogram 

för att underlätta 

övergången från 

närstående till 

vårdare efter att en 

anhörig har fått 

diagnosen 

Alzheimers 

sjukdom. 

Vårdgivare rekryterades 

från en särskild klinik för 

demenssjuka och blev 

slumpmässigt indelade i 

en kontrollgrupp n=49 

och en experimentgrupp 

n=62. Totalt deltog 111 

deltagare. Bortfall på 9%. 

Inklusionskriterierna var 

att den anhörige skulle ha 

fått diagnosen 

Alzheimers sjukdom de 

senaste 9 månaderna. 

Första utvärderingen var 

i slutet av 

utbildningsprogrammet 

och en uppföljning efter 

3 månader. 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visade att 

deltagarna i 

experimentgruppen 

kände sig säkrare på sin 

roll som anhörigvårdare 

efter deltagande i 

programmet. De var 

bättre förberedda på 

framtiden och hade bättre 

kunskap om sjukdomen 

och dess innebörd.  

 

 

 

 

 

 

Grad I 

Bilaga II:7 



 
 

Publikationsår 

Land  

Databas 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Luxemburg  

(Europa) 

Cinahl 

Georges, J., 

Jansen, S., 

Jackson, J., 

Meyrieux, 

A., 

Sadowska, A. 

& Selmes, M.   

Alzheimer’s 

disease in real life 

– the dementia 

carer’s survey 

Att identifiera 

vårdgivares behov 

jämförande i olika 

länder och att se hur 

tillfredsställda 

anhörigvårdare var 

med den hjälp som 

fanns.   

En kvantitativ studie, där 

ett slumpmässigt urval 

gjordes och 

frågeformulär skickades 

ut till vårdgivare som är 

medlemmar i 

”Alzheimers europe’s 

member organisation”, 

frågeformulären 

skickades till Frankrike, 

Skottland, Tyskland, 

Polen och Spanien. Ett 

minimum på 200 svar 

från varje land krävdes. 

Totalt svarade 1181 

personer. Bortfall ej 

diskuterat. Det enda 

inklusionskriteriet var att 

anhörigvårdarna skulle 

vara medlemmar i en 

Alzheimers förening.  

 

 

 

Resultatet visade att de 

svåraste symtomen att 

hantera var 

personlighetsförändringa

r och aggression. Även 

förvirring och 

minnesnedsättning 

påverkade vårdgivarnas 

vardag mycket. Många 

av vårdgivarna upplevde 

att de fick lite eller ingen 

information om 

sjukdomen. Resultatet 

visar även att många av 

vårdgivarna inte hade 

tillgång till hjälp i 

hemmet.   

 

 

 

Grad II 

Bilaga II:8 



 
 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Danmark 

Cinahl 

Sörensen, L., 

Waldorff, F 

B. & 

Waldemar, 

G.  

Early counseling 

and support for 

patients with mild 

Alzheimer’s 

disease and their 

caregivers: A 

qualitative study on 

outcome.  

Att undersöka den 

personliga 

upplevelsen och 

inverkan av en 

intensivt strukturerat 

stödprogram om hur 

vårdgivare och 

patienter hanterar 

vardagen och de 

sociala relationerna, 

före och efter 

medverkan i 

programmet. 

En kvalitativ studie där 

djupintervjuer gjordes 

individuellt med 10 par. 

Bortfall ej diskuterat. 

Första intervjuerna 

gjordes innan medverkan 

i stödprogrammet och 

andra intervjun gjordes 

1-3 månader efter 

deltagandet. Samma 

frågekategorier användes 

vid båda intervjuerna 

dock ombads deltagarna 

att beskriva förändringar 

och skillnader i vardagen 

efter programmet. 

Intervjuerna ägde rum i 

hemmet. De varade i 30-

90 minuter för 

patienterna och 26-105 

minuter för vårdgivarna.  

Resultatet visade att 

anhöriga uppskattade alla 

delar av programmet, de 

kunde möta vardagen på 

ett bättre sätt. Ökad 

kunskap ökade även 

deras välbefinnande, och 

det var mycket viktigt 

med stöd från andra. Det 

var även mycket viktigt 

med stöd från 

vårdpersonalen. De 

uppfattade att det var 

lättare att prata med 

vänner och familj efter 

medverkan i 

stödprogrammet och 

lättare få familjen att 

förstå sjukdomen.  

 

 

 

 

 

Grad II 

Bilaga II:9  



 
 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

USA 

Cinahl 

Wilks, S E. & 

Croom, B. 

Perceived stress 

and resilience in 

Alzheimer’s 

disease caregivers: 

Testing moderation 

and mediation 

models of social 

support.  

Att undersöka om 

socialt stöd verkar 

som en skyddande 

motståndsfaktor mot 

stress bland 

anhörigvårdare till 

patienter med 

Alzheimers 

sjukdom. 

En kvantitativ studie där 

urvalet bestod av 

deltagare från två stora 

Alzheimers konferenser 

för anhörigvårdare i 

sydöstra USA. 

Deltagarna fick frivilligt 

fylla i en enkät under 

konferensen. Totalt 

deltog 229 personer. 

Bortfall ej diskuterat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visade att ett 

bra socialt stöd verkade 

som ett skydd mot stress. 

Vårdpersonal skulle 

uppmuntra 

anhörigvårdare att 

använda sig av det 

sociala stöd som familj 

och vänner kan ge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad II 

Bilaga II:10 



 
 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2001 

USA 

Cinahl 

Wackerbarth, 

S B. & 

Johnson M 

M.S.  

Essential 

information and 

support needs of 

family caregivers 

Att identifiera 

närståendes behov 

av stöd, vid 

vårdandet av en 

anhörig med 

Alzheimers sjukdom 

eller liknande 

demens sjukdom. 

Även att se 

sambanden mellan 

anhörigvårdarnas 

personligheter och 

behov. 

En kvantitativ studie där 

frågeformulär skickades 

ut till 259 vårdgivare 

som under de senaste 6 

månaderna deltagit i 

stödgrupper i Kentucky. 

128 informanter deltog i 

studien. Bortfall på 51% 

diskuteras i studien. 

Resultatet visade att för 

anhörigvårdarna var det 

viktigast att få 

information om hur de 

hittade den bästa 

sjukvården och hur de 

kunde planera vården i 

framtiden. Det var av stor 

vikt att få information 

om sjukdomsprocessen, 

och ekonomiska frågor. 

Informationsbehovet var 

större än stödbehovet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grad I 

Bilaga II:11 



 
 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

USA 

PubMed 

Dreneta. P,. 

Clay. O.J., 

Roth. D.L.& 

Mittelman. 

M.S. 

Predictors of 

improvement in 

social support: 

Five- year effects 

of a structured 

intervention for 

caregivers of 

spouses with 

Alzheimer’s 

disease.  

Att undersöka 

effekten av ett 

rådgivnings- och 

stödprogram, för att 

se om 

anhörigvårdare får 

ett bättre socialt stöd 

efter deltagande. 

Kvantitativ studie där 

urvalet bestod av 200 

deltagare från The New 

York University 

Silberstein Aging and 

Dementia research 

Center (NYU-ADRC). 

Inklusionskriterier var att 

deltagarna vårdade en 

maka/make i hemmet 

med Alzheimers diagnos. 

Deltagarna blev 

regelbundet intervjuade 

under en 5-års period. 

Bortfall på 4,7%, 

diskuteras i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visade att de 

som deltagit i 

rådgivnings- och 

stödprogrammet var 

bättre tillfredställda med 

sitt sociala stöd än de 

som inte deltagit. 

Deltagarna upplevde att 

de fick ett bättre socialt 

nätverk.   

Grad II 

Bilaga II:12 



 
 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

USA 

PubMed 

Mittelman. 

M.S., Haley. 

W.E., Clay. 

O.J. & Roth. 

D.L. 

Improving 

caregiver well-

being delays 

nursing home 

placement of 

patients with 

Alzheimer disease. 

Att undersöka 

effekten av 

rådgivnings- och 

stödprogram för 

anhörigvårdare till 

maker med 

diagnostiserad 

Alzheimers. För att 

undersöka de 

faktorer som 

påverkar flytt till 

institution. 

Kvantitativ studie där 

deltagarna valdes ut från 

Alzheimers center, 

Alzheimers föreningar, 

kommunala 

organisationer, 

psykologer,  en 

institution för 

neurologiska sjukdomar 

samt andra deltagare. 

Urvalet bestod av en 

kontrollgrupp n= 203 och 

en experimentgrupp 

n=203. Deltagarna blev 

slumpmässigt 

grupperade. Deltagandet 

utvärderades genom 

frågeformulär. Bortfall 

diskuteras ej. Studien 

pågick under en femårs 

period. 

Anhörigvårdare som 

deltagit i rådgivnings- 

och stödprogrammet var 

mer tillfredställda med 

sitt sociala stöd. De 

upplevde färre depressiva 

symtom. Detta 

resulterade i att det 

kunde vårda sina 

alzheimerssjuka längre 

tid i hemmet.  

Grad I 

Bilaga II:13 



 
 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Kanada 

Cinahl 

Carpentier, 

N., 

Ducharme, 

F., Kergoat, 

M-J. & 

Bergman, H. 

Social 

representations of 

barriers to care 

early in the careers 

of caregivers of 

persons with 

Alzheimer’s 

disease. 

Att undersöka hur 

det sociala nätverket 

påverkade 

anhörigvårdaren vid 

olika beslut som 

rörde den sjuke. 

En kvalitativ 

kohortstudie.52 deltagare 

rekryterades genom två 

kliniker för 

kognitionsbesvär i 

Montreal. Deltagarna 

blev intervjuade i 

hemmet under två olika 

tillfällen. 

Inklusionskriterierna 

bestod av att deltagarna 

var tvungna att vara 

primära vårgivare för en 

person med 

diagnostiserad 

Alzheimers, samt vara i 

början av sin 

vårdarkarriär. Bortfall 

diskuteras ej.  

Resultatet visade att det 

sociala nätverket 

påverkade 

anhörigvårdarens beslut 

kring den sjuke. Den 

press anhörigvårdarna 

upplevde genom sitt 

sociala nätverk kunde 

antingen hjälpa 

anhörigvårdarna eller 

påverka dem negativt.   

Grad I 

 

Bilaga II:14 


