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Sammanfattning Anhörigvård som innefattar vård av partner är något 
som blivit allt mer vanligt. Detta på grund av 
ekonomiska nedskärningar inom vårdorganisationen, 
brist på sjukhusplatser samt ökad livslängd hos 
befolkningen. Syftet med studien var att synliggöra 
hur relationen påverkas av att vårda eller att vårdas av 
sin partner. Studien är en litteraturöversikt där 17 
artiklar valdes ut efter kvalitetsgranskning, då 
samtliga besvarade syftet. Ur artiklarna framkom 
resultatet där fyra teman synliggjordes, trygghet och 
belastning i relationen, förändrade roller, 
avsexualiserad relation samt minskat socialt liv. Det 
är viktigt i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete att 
vara medveten om anhörigvårdens positiva och 
negativa inverkan i människors liv, för att kunna 
förhålla sig till situationen på bästa sätt. Då endast 
begränsad forskning finns inom området vård av 
maka/make bör forskningen utökas och bli mer 
omfattande för att individer inte skall lida i tystnad 
och utveckla ohälsa. 
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Abstract Family caregiving which includes the care of a partner 
is something that has become increasingly common. 
This is because of financial cuts in the health care 
organization, lack of hospital beds and increasing 
longevity of the population. The purpose of the study 
is to highlight how relationships among couples are 
affected by nursing or being cared for by their 
partners. The study is a literature review in which 17 
articles were selected for quality review, which all 
answered the purpose. From the articles revealed the 
results where four themes were visualized, safety and 
load in the relationship, changing roles, non-sexual 
relationship and reduced social life. It is important in 
the nurse's health promotion work to be aware of 
family caregiving´s positive and negative impact on 
people's lives, to be able to relate to the situation in 
the best way. As only limited research is available in 
the field care of wife/husband, research should be 
expanded and made more comprehensive that 
individuals should not suffer in silence and develop ill 
health.  
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“Anywhere you are, I am near 
Anywhere you go, I'll be there 

Anytime you whisper my name, you'll see 
How every single promise I'll keep 
'cause what kind of guy would I be 

If I was to leave when you need me most 
What are words 

If you really don't mean them 
When you say them 

What are words 
If they're only for good times 

Then they're torn 
When it's love 

Yeah, you say them out loud 
Those words, they never go away 

They live on, even when we're gone” 
(Chris Medina, Letssingit, 2011). 

 

 

 
 



Inledning 
Under de senaste 20 åren har anhöriga och närstående blivit mer och mer involverade i 
den patientnära omvårdnaden och på så vis utvecklats till en resurs för både patienten och 
vårdorganisationen (Benzein, Hagberg, Saveman, 2009). Enligt Kirkevold (2002) och 
Wennman-Larsen (2007) har en allt äldre befolkning medfört en ökning av närståendes 
vårdinsatser. År 2000 utfördes 70 procent av den patientnära omvårdnaden av närstående 
och på grund av en fortsatt stigande livslängd hos befolkningen, finns det idag ingen 
anledning att tro att den siffran skulle vara lägre hävdar Wennman-Larsen (2007).  

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) konstaterar att det finns fyra grundläggande 
ansvarsområden för sjuksköterskor vad gäller den patientnära omvårdnaden. Dessa är att 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande. Wennman-Larsen 
(2007) hävdar att delar av sjuksköterskans ansvarsområden läggs över på anhörigvårdare 
då patienter vårdas i hemmet.   

Nationella anhörigdagen inträffar i början av oktober varje år och har varit aktuell i 
Sverige de senaste fem åren, för att visa uppskattning till anhöriga och deras insatser 
(Anhörigas Riksförbund, 2013). I Stockholm anordnas då ett event där anhöriga samlas, 
samtalar och dela erfarenheter med varandra, samtidigt som professionella vårdgivare 
deltar med information och delar med sig av sina kunskaper för att stärka anhörigvården 
(Ibid.). Statistiska Centralbyrån, SCB (2013) påvisar att var fjärde person i Sverige över 
55 år är en informell vårdgivare som bidrar samhället med oavlönad omsorg till sin sjuka 
eller funktionsnedsatta anhörig. De informella vårdgivarna delas in i omsorgsgivare, 
hjälpare och anhörigvårdare (SCB, 2013). Omsorgsgivarna utgör sex procent av 
befolkningen över 55 år och ger omsorg flera gånger i veckan till någon behövande 
utanför det egna hemmet. Hjälparna utgör 15 procent och hjälper någon i eller utanför 
hemmet en gång i veckan eller mer sällan. Av befolkningen över 55 år består tre procent 
av anhörigvårdare som i fyra fall av fem vårdar sin partner i hemmet. Anhörigvårdare står 
för den mest omfattande hjälpen och i nio fall av tio utför de omvårdnadshandlingar 
dagligen (SCB, 2013).  

 

Bakgrund 

Att vara närstående beskrivs enligt (Socialstyrelsen, 2013a) som en person som står 
individen ifråga nära eller närmst. Enligt Benzein, Hagberg och Saveman, (2009) innebär 
begreppet anhörig att vara en person inom familjen eller bland de närmsta släktingarna. 
Att vara anhörigvårdare innebär att vårdaren har en relation via blodsband, giftermål 
eller samboförhållande med vårdtagaren. I denna studie inkluderas giftemål, 
samboförhållanden och särboförhållanden i partnerskapet som valts att belysas. Enligt 
Kirkevold (2003) har partners en huvudsaklig omvårdnadsfunktion gentemot varandra. I 
en relation påverkar parterna varandras hälsa och ohälsa genom att värna om varandra 
och uppmärksamma varandras behov. Hälsa är ett svårdefinierbart begrepp med en 
betydligt bredare mening än frånvaro av sjukdom. Att uppleva hälsa beskrivs genom att 
känna sig hel som människa både fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt 
(Nationalencyklopedin, 2013). Kirkevold (2003) beskriver att om någon i familjen blir 
sjuk, är det de övriga familjemedlemmarnas ansvar att bedöma allvarlighetsgrad och om 
personen i fråga behöver professionell vård eller inte. Forskning inom området är 
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begränsad och kunskapen om hur familjer hanterar dessa uppgifter, och hur relationen 
förändras mellan parterna är bristande (Ibid.).  

Nilsson (2007) beskriver begreppet relation som en förbindelse eller ett känsloband 
mellan två eller fler individer. Enligt Nilsson (2007) är en personlig relation kontinuerliga 
möten under en längre tidsperiod som består av ömsesidiga känslor, handlingar och 
tankar. En personlig relation utgör både fysiska och psykiska band i det sociala livet, 
vilket skapar ömsesidigt beroende av närhet, gemenskap, öppenhet och stöd. En 
parrelation är en personlig relation (Ibid.). En relation är inte statisk utan förändras 
genom livet i takt med att parterna utvecklas genom olika erfarenheter (Strømsnes Ekern, 
2003). Förhållande, förbindelse, samband och gemenskap är enligt Svensk 
synonymordbok (2013) synonymer för ordet relation. Strømsnes Ekern (2003) hävdar att 
det finns flera olika teorier om vad som skapar förändringar i en relation. Förändringar i 
en familjestruktur sker hela tiden genom att familjen utvecklas, men andra faktorer kan 
också påverka förändring, så som sjukdom. Vid sjukdom förändras familjestrukturen och 
rollfördelningar för att familjer skall kunna leva vidare så normalt som möjligt och kunna 
hantera situationen och dess utmaningar (Moxnes, 2008 & Strømsnes Ekern, 2003). 
Strømsnes Ekern (2003) hävdar att det är viktigt för sjuksköterskor att känna till de 
relationsförändringar som sker i förhållanden när någon blir sjuk och behöver vård, för att 
kunna ge stöd till de involverade.  

Enligt Strømsnes Ekern (2003) är systemteorin en synonym till familjeteorin, som har 
påverkat förståelsen av familjesituationer i olika sammanhang. En systemteori är en teori 
om olika system. Om det sker en förändring i ett system får det konsekvenser för hela 
systemet, till exempel i en relation. Gränserna i en familj och mellan en familj och 
samhället förändras under livets gång. Inträffar en sjukdom inom familjen förändras hela 
familjestrukturen (Ibid.). Enligt Moxnes (2008) kan det ske rollförändringar hos 
människor för minsta lilla faktor, beroende på hur mycket det påverkar personen i fråga. 
Sjukdom leder ofta till förändrade roller för att på så vis få relationen att fungera. 
Mossberg-Sand (2000) hävdar att det sker störst rollförändringar i de relationer där 
anhörigvårdaren är gift med patienten som kräver vård. I en parrelation finns det fyra 
olika relationstyper med olika rollfördelningar som är lätt igenkännbara (Strømsnes 
Ekern, 2003). Den komplementära relationen är en relation där de två parterna 
kompletterar varandra, den ena parten är aktiv medan den andra är passiv. I den 
symetriska relationen är parterna jämställda, antingen aktiva eller passiva vilket lätt kan 
leda till konkurrens. Parallell relation växlar mellan komplementär och symetrisk 
relation, vilket betyder att rollfördelningen situationsanpassas. Den metakomplementära 
relationen är den relation där ena parten tvingas anta en annan roll än den han/hon önskar, 
vilket ofta förekommer vid anhörigvård (Ibid.).  

Moxnes (2008) hävdar att det finns tre slags roller som påverkar hur människor uppträder 
med och mot varandra, dessa är ytroller, kärnroller och samspelsroller. Ytrollen är den 
roll som människor tvingas ta på sig, men inte trivs med. I ytrollen är det inte lika lätt att 
glädja sig själv som andra, då rollen oftast intas för andras skull. Stannar människor kvar 
i ytroller för länge är det lätt att de förlorar sig själva och därmed kärnrollen. Kärnrollen 
är helt enkelt kärnan i människor. Kärnrollen påverkas inte av olika situationer eller 
människor och förändras därför inte. I kärnrollen har människan funnit sig själv och sitt 
inre jag, och funnit den roll han/hon vill vara och trivs med. Samspelsrollen är den roll 
människan intar i en relation med andra. Samspelsrollen hos människor är olika beroende 
på olika umgängen. Olika personer tar fram olika sidor hos en människa, vilket gör att 
rollen blir annorlunda beroende på vilka som umgås och ingår i samspelen (Ibid.). 
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Kirkevold (2002) talar även om olika könsroller och vad som anses vara manligt och 
kvinnligt i ett partnerskap. Tidigare var kvinnors väsentliga sysselsättning att ta hand om 
hemmet och familjen, men detta har under senare tid förändrats då utbildningsnivån och 
yrkesaktiviteter har ökat bland kvinnor, samtidigt som männens sysslor i hemmet har 
ökat. Dock är det fortfarande kvinnan som står för det största ansvaret vad gäller hushåll 
och familj. När sjukdom uppkommer i en parrelation är det inte ovanligt att dessa 
rollfördelningar förskjuts och relationen förändras (Ibid.).    

Wennman-Larsen (2007) hävdar att det finns två grundläggande orsaker till varför en 
partner väljer att vårda sin partner i hemmet. Första förklaringen beskrivs som en 
upplevelse av att inga andra vårdalternativ finns att tillgå. Det blir oundvikligt i 
situationen att välja något annat alternativ på grund av ekonomiska nedskärningar i 
vårdorganisationen samt brist på lediga sjukhusplatser. Den andra förklaringen beskrivs 
som en form av löfte, ett löfte där patienten blivit lovad av sin partner att vårdas hemma 
och på så vis upplever en skyldighet att anta rollen som anhörigvårdare i hemmet. Nilsson 
(2007) understryker skyldigheter och rättigheter som en del av partnerskapet och 
vigsellöftena, vilket kan medföra en känsla av skyldighet att vårda sin partner när 
situationen kräver det. ”Jag tar dig nu till min hustru/man, att dela glädje och sorg med 
dig och vara dig trogen, tills döden skiljer oss åt” (Svenska kyrkan, vigsellöften, 2013) 

Problemformulering 
Fler och fler individer förväntas vårda sina sjuka partners i hemmet, på grund av 
bristande sjukhusplatser och ekonomiska nedskärningar inom vårdorganisationen. Att bli 
vårdare till sin partner påverkar de sociala rollerna, livskvaliteten och relationen som i sin 
tur leder till en förändrad livsföring. Forskning om hur parrelationer påverkas vid 
anhörigvård är begränsad och där med sjuksköterskans kunskap om vikten av information 
om för- och nackdelar med anhörigvård. Det gör att sjuksköterskans förhållningssätt i 
situationer såsom patienters hemgång från sjukhusvistelse, biståndshandläggning samt 
kontakt i hemsituationer kan vara otillräcklig. 
 
 
Syfte 
 
Syftet var att synliggöra hur relationen påverkas av att vårda eller att vårdas av sin 
partner. 
 

Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt.  

Datainsamling 
I enlighet med en litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2003) är vetenskapliga 
artiklar sökta, kvalitetsgranskade och strategiskt utvalda för att besvara syftet. 
Problemområdet identifierades och en pilotsökning gjordes i samtliga databaser för att se 
om det fanns tillräckligt med forskning och underlag för att skapa ett resultat. 
Vetenskapliga artiklar söktes sedan systematiskt med induktiv ansats i relevanta 
elektroniska databaser såsom Cinahl, PubMed och PsycINFO. Ämnesord har sökts i de 
olika databaserna, men för att utöka antalet träffar i sökresultaten har orden använts i 

3 
 



fritext för att få en mer övergripande systematisk litteraturöversikt, då tidigare forskning 
inom området är begränsad.  

I Cinahl användes fritextorden family caregivers, relatives, home care, experiences, 
family, caregivers, relation och relationship. 
I PsycINFO användes fritextorden informal carers, experiences och relationship. I 
PubMed användes fritextorden infromal carers, experiences och relationship. 
Se bilaga A sökordsöversikt och bilaga B sökhistorik. 

Alla sökord ansågs vara relevanta till syftet och därmed ett bra underlag för resultatet. I 
samtliga databaser användes inklusionskriterierna journal article och att artiklarna var 
publicerade år 2007 till och med år 2013, för att ta del av aktuell forskning och begränsa 
resultatet. Exklusionskriterier har ej används. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har sökts och granskats med 
kvalitetsbedömningsprotokoll av Olsson och Sörensen (2011). Granskningen bidrog till 
förståelse för artiklarna och dess vetenskapliga kvalitet. Artiklarna valdes ut efter 
granskning och gradering. I några fall resulterade fritextsökningen i artiklar med ett 
bredare perspektiv på anhörigvård och inkluderade deltagare utöver partnerskapet, 
exempelvis barn-förälder-relation. Delarna som valts ut ur dessa artiklar och ligger till 
grund för resultatet har betydelse för relationer mellan partners och därmed syftet. Till 
urval ett valdes 24 artiklar som ansågs spegla syftet. Efter kvalitetsgranskningen 
uppfyllde inte alla artiklar kvalitetsgrad I, vilket endast valts att inkluderas i resultatet. 
Detta gjorde att sju artiklar valdes bort och resterande 16 valdes till urval två. Kvaliteten 
framkom genom ett poängsystem (Olsson & Sörensen, 2011), där artiklarna fick poäng 
för innehåll, process och layout. Maxpoängen för kvalitativa artiklar var 48 poäng och 
maxpoängen för kvantitativa artiklar var 47 poäng. De olika poängen artiklarna slutligen 
fick resulterade i ett graderingssystem, där grad I betyder att artikeln innehåller 80 
procent vetenskaplig kvalitet. Grad II betyder mer än 70 procent vetenskaplig kvalitet och 
grad III betyder att artikeln innehåller mer än 60 procent vetenskaplig kvalitet. 
Graderingssystemet är likvärdigt för både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Endast 
artiklar som graderats till grad I valdes för att styrka litteraturöversiktens vetenskaplighet 
att besvara syftet.   
De sökningar som inte bidragit med resultatartiklar i urval ett eller som endast redovisat 
dubbletter av redan valda artiklar redovisas ej, då de inte anses vara relevant för 
resultatet.  

Databearbetning 
Den systematiska sökningen resulterade i att 16 artiklar slutligen valdes ut då samtliga 
bidrog med relevans för syftet. Artiklarna lästes igenom flertalet gånger av båda 
skribenterna och sammanfattades individuellt där återkommande begrepp och innehåll 
färgkodades. Därefter utformades en gemensam artikelöversikt (bilaga C, D & E) som 
sammanställde artiklarnas syfte, metod, slutsats och vetenskapliga kvalitet. Översikten 
granskades och diskuterades och efter gemensam bearbetning kunde artiklarnas kärna 
utläsas och olika teman sammanställas som tydligt specificerade resultatet. De teman som 
framkom var ”trygghet och belastning i relationen”, ”förändrade roller”, ”avsexualiserad 
relation” och ”minskat socialt liv”. Samtliga teman förklaras och beskrivs med 
underrubriker i resultatet.  
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Resultat 
Samtliga artiklar (Andrén & Elmståhl, 2008; Brännström, Ekman, Boman & Strandberg, 
2007; Buschenfeld, Morris & Lockwood, 2009; Bäckström & Sundin, 2009; Carlander, 
Sahlberg-Blom, Hellström & Ternstedt, 2011; Fergus & Grey, 2009; Fraser & Warr, 
2009; Gilbert, Ussher & Hawkings, 2009; Green & King, 2009; Lurbe-Puerto, Leandro & 
Baumann, 2012; Penner, McClement, Lobchuk & Daeninck, 2012; Salin, Kaunonen & 
Åstedt-Kurki, 2009; Stenberg, Ruland, Olsson & Ekstedt, 2012; Ussher, Tim Wong & 
Perz, 2011; Williams, Skirton, Paulsen, Tripp-Reimer, Jarmon, McGonigal Kenny & 
Honeyford, 2009 & Zegwaard, Aartsen, Grypdonck & Cuijpers, 2013) påvisade att 
parrelationen förändras vis anhörigvård och att vårdgivares och vårdtagares upplevelser 
av relationen var oberoende av olika sjukdomar.  

Trygghet och belastning i relationen 
Enligt Brännström et al. (2007) upplever anhörigvårdare och patienter trygghet i de 
relationer där vårdandet är frivilligt och där vårdandet skapar delaktighet i sjukdomen och 
i varandras liv. Brännström et al. (2007) visade att patienter upplever att det är en 
trygghet att vårdas i hemmiljö och av en livskamrat som funnits där under en lång tid. 
Stenberg et al. (2012) fann i en studie att stabiliteten inom familjen ökar då patienter 
vårdas i hemmet av en partner, vilket resulterar i relationsmässig trygghet. Känsloband 
stärks av tillit och uppoffring och resulterar i en djupare och starkare relation mellan 
anhörigvårdaren och patienten då de upplever att de kämpar tillsammans genom 
sjukdomen (ibid.). Brännström et al. (2007) visade innebörden av att vara anhörigvårdare 
till en sjuk partner i hemmet som en ständig beredskap till att förmedla trygghet och vara 
patientens trygghetskälla genom sjukdomens hotande upp- och nedgångar. 
Anhörigvårdare upplever det som svårt att vara en trygghetskälla i alla lägen då egna 
rädslor ofta tar överhand. Att vara anhörigvårdare till en partner i hemmet beskrivs som 
ett heltidsarbete där partnern behöver hjälp 24 timmar om dygnet. Författarna beskrev 
vidare att uppdraget kan upplevas både som en trygghet och en belastning där dygnets 
alla timmar går åt till omvårdnad kring partnerns behov samtidigt som delaktigheten 
upplevs som en trygghet och en styrka i relationen (Ibid.). Fraser och Warr (2009) fann 
att viljan att vårda en partner kom från känslan av kärlek snarare än plikt och 
samvetsbelastning. Enligt Andrén och Elmståhl (2008), och Salin et al. (2009) upplever 
anhörigvårdare större belastning och sämre hälsa då vårduppdraget kräver stort 
omvårdnadsansvar. Anhörigvårdare till patienter som kräver ett mindre 
omvårdnadsansvar upplever bättre hälsa och därmed en lägre belastning. Zegwaard et al. 
(2013) visade att den huvudsakliga skillnaden i hur anhörigvårdare upplever relationen 
till sin partner förklaras av den upplevda valfriheten av att vårda samt på de förväntningar 
de tidigare haft på situationen. Upplever anhörigvårdare valfrihet och accepterar och 
anpassar sina förväntningar och begränsningar upplevs vårdandet som meningsfullt, som 
en positiv kärleksfull handling av omtanke till sin partner och som en trygghet. Om 
anhörigvårdare inte upplever valfrihet att vårda sin partner upplevs vardagen som en stor 
belastning som kväver kärleken och därmed relationen (Ibid). 

Förändrade roller 
Penner et al. (2012), samt Ussher et al. (2010) visade att anhörigvård leder till förändring 
av roller och sättet att förhålla sig till sin partner. Dynamiken i relationen förändras 
genom omstrukturerade roller till följd av partnerns sjukdom, såsom att överta roller som 
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fysiskt grovarbetare, ansvar för barn, rollen som kvinna och rollen som man. Buschenfeld 
et al. (2009) fann i en studie att flera anhörigvårdare upplever en svårighet att upprätthålla 
familjerollerna när de vårdar en partner i hemmet. Omvårdnadsansvaret skapar en 
obalanserad fördelning av ansvaret i familjen och i relationen, då anhörigvårdaren tvingas 
anta de roller makan/maken inte längre klarar av (Lurbe-Puerto et al., 2012). Fergus och 
Grey (2009) visade att det finns flera frustrationer kring relationens rollfördelning enligt 
patienten. Frustrationen handlar mest om bristande kontroll och oklara direktiv. 
Exempelvis hur anhörigvårdaren ska utföra vissa aktiviteter och sysslor som var 
patientens domän innan sjukdomen. För patientens del är det svårt att överlåta sin roll i 
relationen till den friska parten, då det blir en påminnelse om förlorad självständighet, 
vilket inger känslor av sorg hos patienten, samtidigt som det gav en känsla av 
otillräcklighet hos anhörigvårdaren. Den sjuka partnern i förhållandet vill gärna behålla 
sin självständighet och arbeta i den mån han/hon kan. Om patienten inte bidrar i 
relationen ekonomiskt upplevs ett tvång av att kompensera för förlusten genom 
exempelvis hushållsarbete, vilket ofta förhindras av fysiska begränsningar och tynger 
patienten. Relationen testas genom sjukdomens känslomässiga, fysiska, psykiska och 
sociala påfrestningar och genom de rollförändringar som situationen bidragit till (Ibid.). 
Green och King (2009) fann att män som vårdas av sina makar upplever att rollen som 
fysiskt starka och familjeförsörjare bleknar vid anhörigvård. Försök till upprätthållande 
av roller i ett sjukdomstillstånd är svårt för patienter då försöken ofta misslyckas på grund 
av bristande uthållighet, tålamod, djup trötthet och utmattning. Samspel i relationen och 
förståelse för den rollfördelning som uppkommit till följd av sjukdomen skapar 
framtidstro i relationen (Ibid.).  

Avsexualiserad relation 

Fergus och Grey (2009) visade att den förändrade sexualiteten är en stor utmaning för 
partners i anhörigvård, där båda parterna får kämpa för att behålla intimiteten och känslan 
av närhet i relationen, utan de vanliga sexuella rutinerna. Fergus och Grey (2009) samt 
Gilbert et al. (2009) fann att flera anhörigvårdare upplever en känsla av förälder-barn 
dynamik i deras vårdande roll, vilket gör att den sjuka partnern inte längre ses som en 
sexuell partner och relationen blir avsexualiserad.  

Enligt Wiliams et al. (2009) framkom det att anhörigvårdare upplever en smärtsam 
process då de tvingas omvandla bilden av sina makar, som tidigare funnits där som 
fysiskt och emotionellt stöd, till en person som inte längre kunde ge det. För att kunna 
fortsätta vårda sin partner är anhörigvårdare tvungna att anpassa sig till den nya 
situationen och vidta åtgärder, så som falling out of love för att kunna hantera vardagen 
(ibid.). Lurbe-Puerto et al. (2012) visade att flera anhörigvårdare upplever brister i den 
sexuella relationen till sin sjuka partner. Brister såsom svårigheter till tid, lust, ork, 
prestation och olika hinder till följd av sjukdomen. Anhörigvårdare försöker att inte se sig 
själva som vårdare, för att på så sätt upprätthålla den intima relationen till sin partner så 
gott det går (Ibid.). Enligt Green och King (2009) avsexualiserades relationen också av 
ångestdämpande mediciner, vilket påverkar den intima relationen negativt. Acceptans av 
sjukdomen och dess påverkan på livet under sjukdomsförloppet förbättrar relationen trots 
bristande sexualitet.  

Minskat socialt liv 
En partners sjukdom får anhörigvårdare att uppleva en betydande minskning av det 
sociala livet (Stenberg et al., 2012). Anhörigvårdare upplever tidsbrist i vardagen, då stor 
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del av tiden går till omvårdnad av partnern, upprätthållande av familjen samt hemmet och 
arbetet. Penner et al. (2012) visade i en studie att det som upplevs som mest utmanande 
för partners i en relation var att de tvingas anta en ny normal livsstil för sig själva, 
familjen och andra relationer till följd av sjukdomen och anhörigvården. 

Anhörigvård påverkar relationer och ger en negativ inverkan på hälsotillståndet hos båda 
partnerna (Lurbe-Puerto et al., 2012). Vid vård av sin partner glömmer anhörigvårdare 
ofta bort sig själva och andra relationer. Anhörigvårdare får ökat ansvar för medicinska 
uppgifter, beslutstaganden i partnerns sjukdom och i övriga vardagen (Ussher et al., 
2010). Det personliga utrymmet och egentiden minskar för båda parterna, vilket påverkar 
livskvaliteten, hälsan och därmed relationen (Carlander et al., 2011 & Fraser & Warr, 
2009). Enligt Andrén och Elmståhl (2008) upplevde anhörigvårdare isolering från det 
sociala livet som följd av partnerns sjukdom, då vårdandet blir ett slags fångenskap. 
Precis som Ussher et al. (2010), visade Buschenfeld et al. (2009) att parternas sociala liv 
förändras då egentiden minskar och kontakten med andra människor blir mer sällsynt. 
Flertalet anhörigvårdare upplever ångest över att lämna sin partner ensam hemma för att 
umgås med andra, medan andra ser det som ett avbrott och välbehövd egentid.  
Anhörigvårdare upplever osäkerhet och oförutsägbarhet som ständigt närvarande i 
vardagen, även ett tvång till acceptans av tillvaron och ett förändrat sätt att leva 
(Bäckström & Sundin, 2009). Båda parterna i parrelationen uppgav att den största 
utmaningen var att anpassa sig till det nya livet och rädslan inför framtiden både 
sjukdomsmässigt och relationsmässigt (Stenberg et al., 2012).  

 

Diskussion  
Metoddiskussion 
Artiklarna är sökta i tre olika databaser, med olika sökord för att belysa ett så stort 
område som möjligt inom ämnet och i förhållande till syftet. Sökorden som används har 
bestämts utifrån syftet och anses därför vara relevanta. När problemområdet identifierats 
och sökningen påbörjats upptäcktes det att tidigare forskning inom området partners var 
begränsat, vilket gjorde att sökningarna istället gjordes i fritext för att få med relationen 
mellan partners i artiklar med ett bredare syfte och som inkluderade deltagare utöver 
partnerskapet, vilket kan ses som både en styrka och en svaghet, då antalet artiklar blev 
större och därmed grunden för resultatet, dock kan information förbigåtts av misstag då 
det är svårt att utläsa endast partnerskapets delar i vissa artiklar. 

Inklusionskriterierna var att artikeln skulle vara en journal article, alltså vetenskapligt 
publicerad och kvalitetsgranskad, samt vara publicerad under år 2007 till och med år 
2013 vilket kan ses som en styrka då endast aktuell information inkluderats. Det är en 
styrka i artikelöversiktens resultat att inga exklusionskriterier använts såsom olika 
sjukdomar, då ingen information uteslutits. 

Resultatet är grundat på 16 artiklar. Av dessa 16 artiklar är två kvantitativa, 13 
kvalitativa, samt en artikel bestående av både kvantitativ och kvalitativ metod. Detta kan 
ses som en styrka då de kvalitativa artiklarna fångar upplevelser och känslor, samtidigt 
som de kvantitativa artiklarna bekräftar dessa i mätbarhet och jämförelser. 
Kvalitetsgranskningen av resultatartiklarnas förmåga att besvara syftet var en styrka för 
resultatet eftersom endast artiklar med grad I inkluderades, samtidigt som det kan vara en 
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svaghet då tolkningen kan resultera i olika poäng beroende av vem som gör bedömningen 
(Olsson & Sörensen, 2011). För att undvika feltolkning har alla artiklar läst och granskats 
enskilt av båda skribenterna, för att sedan sammanställas utan risk att ha påverkats av 
varandra. Alla artiklar som använts i resultatet var av grad I, alltså av högsta kvalitet och 
styrker därmed resultatet.  Även översättningar från engelska till svenska kan ha bidragit 
med svaghet då innebörden kan bli felaktig, därför har vissa ord i resultatet valts att 
behållas på engelska då det inte fanns någon direkt svensk översättning, för att på så vis 
förhindra missförstånd och förändring av ordens innebörd.  

Resultatet baseras på studier ifrån olika delar av världen, vilket skapar ett bredare 
perspektiv inom ämnet genom eventuella kulturella och religiösa skillnader. Inga 
märkbara skillnader har dock uppkommit mellan de olika länderna, vilket gör att 
resultatet kan överföras till svenska förhållanden. Syftet var att representera båda 
parternas upplevelser av hur vård av partner påverkar relationer, dock var de flesta 
resultatartiklarna mestadels ur vårdarens perspektiv. Att resultatartiklarna till större del 
vinklar ämnet utifrån vårdares perspektiv kan ses som en svaghet då inte vårdtagares 
åsikter har framkommit i samma utsträckning.  

Fritextsökning gav bästa utdelningen av resultatartiklar i förhållande till syftet, då fler 
artiklar framkom på detta vis. Svagheten med denna sökmetod är att sökningen blir 
svårare, bearbetningsprocessen större och resultat kan förbigås av misstag. Hade 
sökningen enbart innefattat ämnesord hade syftet inte kunnat besvaras då sökningen blivit 
för smal eftersom enbart begränsad forskning finns. Därför anser vi fritextsökning vara 
den bästa metoden i förhållande till syftet i vår studie.  

Resultatdiskussion 

I litteraturöversikten framkom tydligt fyra temaområden. Dessa var: ”trygghet och 
belastning i relationen”, ”förändrade roller”, ”avsexualiserad relation” samt ”minskat 
socialt liv”. Att vårda en partner har under de senaste åren blivit allt vanligare, då 
befolkningens livslängd ständigt ökat och sjukhusplatserna blivit allt färre på grund av 
nedskärningar i vårdorganisationen (Wennman-Larsen, 2007). Detta har gjort att de 
anhöriga framställts som en resurs för både patient samt vårdorganisation i form av 
arbetskraft (Benzein et al., 2009). Negativa upplevelser eller förändrade upplevelser i en 
parrelation hjälper eller stjälper parrelationer beroende på hur personerna ifråga hanterar 
situationen (Strømsnes Ekern, 2003). Sjuksköterskans betydelsefulla roll att ge stöd till 
patienter och dess anhöriga i form av information, situationsanpassning, samverkan med 
olika instanser, samtal och uppföljning är därför viktig, för att partners skall kunna 
hantera situationen så bra som möjligt.  

Trygghet och belastning i relationen 

Mossberg-Sand (2000) och Wennman-Larsen (2007) uppgav, precis som Brännström, 
Ekman, Boman och Strandberg (2007) visade i resultatet, att det kunde upplevas som 
både en valfrihet och en skyldighet att vårda sin partner i hemmet. Enligt Zegwaard et al. 
(2013) var det lättare att acceptera den förändrade livssituationen om anhörigvårdare 
själva upplevde valfrihet i frågan om att vårda sin partner. När vårdandet upplevdes som 
en valfrihet uppgav anhörigvårdare att vårdandet blev meningsfullt och utfört som en 
kärleksfull handling till sin partner, till skillnad från när vårdandet kändes påtvingat då 
det snarare blev en börda och belastning för anhörigvårdare. Brännström et al. (2007) 
påvisade också känslan av belastning hos anhörigvårdare, där 24-timmars-arbetet med 
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ökat ansvar och besluttaganden var påverkande faktorer. För att relationen mellan 
anhörigvårdaren och partnern ska förbli så god som möjligt är det viktigt med avlastning. 
Hemtjänst och korttidsboende är exempel på vårdalternativ att tillgå, så 
att anhörigvårdaren kan fokusera på att vara partner istället för vårdare. Genom 
användning av vårdalternativ utifrån minskade belastningen hos vårdare (Lévesque, 
Ducharme, Caron, Hanson, Magnusson, Nolan, & Nolan, 2010 & Mossberg – Sand, 
2000). Enligt regeringen är det Socialstyrelsens (2013b) ansvar att identifiera behov och 
informera patienter om kommunens stöd, samt hålla regelbunden kontakt med patienterna 
och följa upp de insatser som satts in. Mossberg-Sand (2009), Andrén & Elmståhl (2008) 
samt Salin et al. (2009) menade att försämringarna i relationen mellan makar kunde bero 
på hur omfattande vården var och därmed belastningen.  Enligt Andrén och Elmståhl 
(2008) samt Salin et al.(2009) upplevde anhörigvårdare sämre hälsa och större belastning 
desto större omvårdnadsbehovet till partnern var, vilket styrker behovet av avlastning och 
stöd. Trots det beskrev Lökk (2009) att varken patient eller anhörigvårdare får det stöd 
och de resurser som situationen kräver, varken från kommunal hemtjänst eller från 
sjukvård. Hemmiljön är oftast dåligt anpassad för ändamålet och hjälpmedel saknas ofta 
vilket gör det svårt för anhörigvårdare att bedriva vård i hemmet. Regeringens beslut om 
att Socialstyrelsen (2013b) ska tillhandahålla stöd till alla de anhöriga som behöver samt 
se till att sjukvård och socialtjänst samverkar fungerar då bristfälligt. För att undvika 
ohälsa och förebygga sjukdom på grund av ökad belastning hos anhörigvårdare bör 
sjuksköterskan samverka med olika instanser, så som landsting, kommun och privata 
vårdverksamheter, samt följa upp deras insatser för att kvalitetssäkra vården och 
uppmärksamma eventuella sjukdomsförsämringar då sjuksköterskan har huvudansvar för 
omvårdnaden (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007). 

Förändrade roller 

Buschenfeld et al. (2009), Fergus och Grey (2009), Green och King (2009), Penner et al 
(2012) samt Ussher et al. (2010) visade i resultatet att de förändrade rollerna var en 
central del i den förändrade parrelationen när en patient vårdas av sin partner. Mossberg-
Sand (2000) uttryckte att de största rollförändringarna skedde i de relationer där 
anhörigvårdaren var gift med vårdtagaren, vilket berodde på att den tidigare 
jämnfördelade bördan i relationen blev till dubbel börda för anhörigvårdaren, precis som 
resultatet visade. På grund av att dynamiken och rollerna i förhållandet förändrades, 
förändrades också känslorna i relationen vilket gjorde att det blev svårt för 
anhörigvårdare och vårdtagare att förhålla sig till varandra på samma sätt som tidigare 
(Penner et al., 2012 & Ussher et al., 2010). Det kan ses som att den tidigare 
komplementära relationen där parterna kompletterade varandra försvann, och istället 
övergick i en metakomplementär relation (Strømsnes Ekern, 2003) där paret fick anta 
roller de tidigare inte hade och egentligen inte ville ha, så kallade ytroller. Härmed 
synliggjordes sjuksköterskans betydelsefulla roll som stöd och informatör. 
Sjuksköterskan bör informera om vad anhörigvård innebär i ett tidigt skede så att parterna 
inte behöver anta ytroller i en metakomplementär relation så att ohälsa kan undvikas. 
Fergus och Grey (2009) samt Lurbe-Puerto et al. (2012) påvisade att fördelningen av 
ansvaret i relationen blev obalanserad, då anhörigvårdaren behövde anta båda rollerna i 
förhållandet. Samtidigt mådde den sjuka parten dåligt och kände sig sviken av sin kropp 
för att han/hon inte längre kunde hjälpa till lika mycket som tidigare och var tvungna att 
överlåta sin roll i relationen till den friska parten och på så sätt kände en minskad 
självständighet. Det var inte ovanligt att nedstämdhet infann sig i dessa situationer av 
förändring och besvikelse, vilket påverkade relationen negativt (Mossberg-Sand, 2000) 
Ekstrand och Saarnio (2010), Lurbe-Puerto et al. (2012), samt Kirkevold (2002) ansåg att 
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roll- och arbetsfördelningen mellan parterna i en relation kunde såväl främja som hämma 
de enskilda individernas hälsa och välbefinnande, och är därför på gott och ont. 
Könsrollerna i parrelationen förändras och den friska parten får anta både den maskulina 
och feminina rollen.  

I resultatet uppgav män som vårdas av sina fruar att deras maskulina könsroll i 
förhållandet bleknade (Green & King, 2009). Känslan av att vara den fysiskt starka 
parten, samt beskyddare och försörjare i förhållandet försvann, vilket uppgav en känsla 
av brist i äktenskapet och självet (ibid.). Om männen däremot var anhörigvårdare till sina 
fruar upplevde de en godare relation än om situationen var omvänd. Det beskrevs enligt 
(Mossberg-Sand, 2000) genom att männen i högre utsträckning får bidrag med hjälp då 
det är mindre självklart, enligt normen, att män skall vårda kvinnor. Ett exempel på det är 
att männen skrivs ut tidigare från sjukhus om de har en kvinna boende i hemmet. Männen 
förväntas inte vårda sina sjuka makar eller sambos i samma utsträckning som kvinnorna 
förväntas vårda sina sjuka män (Ekstrand & Saarnio, 2010; Kirkevold, 2002 & Mossberg-
Sand, 2000) Det sker flest skilsmässor på grund av anhörigvård i de relationer där 
männen är vårdgivare (Mossberg-Sand, 2000). Förklaringen kan vara samhällets 
omoderna syn och normen för kvinnor och kvinnors roll som omsorgsgivare och resurs 
för hushållet (Mossberg-Sand, 2000), samtidigt som det är oklart vem av parterna som 
begär skilsmässa i dessa situationer. Är det männen för att belastningen blir för stor, eller 
är det kvinnorna för att den kvinnliga rollen som omsorgsgivare försvinner, och därmed 
identiteten och självet (Kirkevold, 2002). Det kan finnas en koppling till den 
metakomplementära relationen med de påtvingade rollerna som påverkar relationen 
negativt och leder till skilsmässa (Moxnes, 2008). Buschenfeld et al. (2009), Fergus och 
Grey (2009), Green och King (2009), Penner et al. (2012) samt Ussher et al. (2010) 
visade i resultatet att de ytroller parterna kunde tvingas ta på sig till följd av anhörigvård 
ledde till negativa upplevelser av relationen och påverkade relationen negativt.  

Avsexualiserad relation 

Enligt Quinn, Clare och Woods (2009) förändrades inte den allmänna stämningen i 
relationen på grund av anhörigvård, dock blev relationen mellan anhörigvårdaren och 
patienten mindre intim. En partners sjukdom kunde skapa stora påfrestningar i relationen 
på många plan. Både den intima relationen och det sexuella samlivet tog skada av att 
partnern blev sjuk och krävde vård (Fergus & Grey, 2009; Lurbe-Puerto et al., 2012 & 
Mossberg-Sand, 2000). I resultatet beskrev anhörigvårdarna att den förändrade 
sexualiteten var en stor utmaning när det gällde att vårda sin partner i hemmet och att det 
hela tiden var en kamp att försöka behålla intimiteten i relationen (Fergus & Grey, 2009). 
Några partners beskrev den avsexualiserade relationen genom en förändrad dynamik i 
relationen där den förvandlades till en förälder-barn-relation istället för den tidigare 
parrelationen, efterson vårdgivarna kände sig tvungna att vidta dessa åtgärder för att 
kunna hantera vårdandet och valde då att förbise den kärleksfulla parrelationen med 
sexuell intimitet (Fergus & Grey, 2009; Gilbert et al., 2009 & Wiliams et al., 2009). 
Andra uttryckte att den avsexualiserade relationen berodde på att den sjuka parten helt 
enkelt inte längre hade någon ork, lust eller styrka för att prestera sexuellt till följd av 
sjukdomen (Puerto et al., 2012). Detta gjorde att vårdarna försökte att inte se sig själva 
som vårdare (Puerto et al., 2012), men enligt Mossberg Sand (2009) upplevde båda 
parterna omvårdnaden kring den personliga hygienen som obekväm och påverkade det 
sexuella förhållandet negativt. Quinn et al. (2009) hävdar dock att den äktenskapliga 
kvalitén uppfattades högre av patienten än av anhörigvårdaren, vilket kan uppfattas som 
ett problem i relationen och för förhållandets framtid. Mossberg-Sand (2000) uttryckte 
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dock att männen upplevde relationen bättre som anhörigvårdare än vårdtagare, eftersom 
deras maskulina roll som beskyddare för familjen stärktes. Det skulle kunna bero på att 
det är hos anhörigvårdaren belastningen och bördan blir tyngre när anhörigvård utövas. 
Det kanske är lättare att acceptera att livet förändras på grund av sjukdom, men svårare 
om livet förändras på grund av någon annans sjukdom, då anhörigvårdarna själva 
egentligen är friska och fullt kapabla till att liva sina liv som tidigare. Det kan och andra 
sidan vara så att relationen påverkas på grund av de roller som parterna bäst trivs med. 
Trivs anhörigvårdaren med en vårdarroll och ansvarsroll kanske inte relationen påverkas i 
samma utsträckning som om situationen skulle vara omvänd. Det är viktigt för oss som 
blivande sjuksköterskor att vara medveten om ovanstående och att det finns inget rätt 
eller fel med olika situationer och att varje individ är unik och bör bemötas därefter. 

Minskat socialt liv 

En annan stor del som påverkade relationen mellan anhörigvårdaren och vårdtagaren var 
den bristande upplevelsen av egen tid till det sociala livet utöver parrelationen (Andrén & 
Elmståhl, 2008; Carlander et al., 2011; Fraser & Warr, 2009; Stenberg et al., 2012 & 
Ussher et al., 2010). Det sociala livet för anhörigvårdarna blev lidande då största delen av 
tiden gick till att ta hand om den sjuka partner samtidigt som alla andra vardagssysslor i 
hushållet skulle utföras, vilket gjorde att kontakten med andra människor minskade 
(Buschenfeld et al., 2009; Stenberg et al., 2012 & Ussher et al., 2010).  Även den sjuka 
partens sociala liv och ensamtid minskade just på grund av sjukdom och trötthet, samt 
behovet av hjälp från andra 24 timmar om dygnet vilket i sin tur påverkar båda parternas 
välbefinnande (Carlander et al., 2011 & Fraser & Warr, 2009). Här påvisas behovet av 
avlastning utifrån, för att båda parter ska kunna behålla sitt sociala liv. Med avlastning 
utifrån skulle vårdtagaren träffa andra människor i form av olika vårdgivare, samtidigt 
som anhörigvårdaren då skulle få tid till att underhålla sina andra relationer med vänner 
och arbetskamrater, utan att behöva känna skuld för att lämna vårdtagaren ensam hemma 
vilket beskrevs enligt Andrén och Elmståhl (2008). Den största utmaningen med 
anhörigvård var enligt båda parterna att acceptera sjukdomen och lära sig att anpassa sig 
till den nya situationen och på så sätt bygga upp ett nytt normalt liv, i förhållande till sig 
själva, sin partner och det sociala livet (Bäckström & Sundin, 2009; Penner et al., 2012 & 
Stenberg et al., 2012). Precis som systemteorin beskrev kommer en förändring påverka 
hela systemet och förändra det. I detta fall är det sjukdom som påverkar relationen och 
relationen förändras.  

    

Konklusion 

Vår artikelöversikt synliggjorde olika samband i hur parrelationer påverkas av att vårda 
eller att vårdas av sin partner. Att vårda sin partner är på många plan krävande både 
tidsmässigt, socialt, fysiskt, psykiskt och emotionellt. Resultatet visar att relationen 
mellan partners förändras vid anhörigvård, då rollerna förändras och den sexuella 
intimiteten försvinner successivt, samtidigt som det sociala livet med andra påverkas. 
Beslutet att vårda kan vara frivilligt och självklart men kan också kännas som ett 
påtvingat uppdrag.  
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Implikation 
För framtiden krävs att den forskning som finns kring området tillämpas i den kliniska 
omvårdnaden, samt låta beslutet att vårda en partner få vara frivilligt och oberoende av 
normer. Lagar och riktlinjer som uppmärksammar vårt resultat att anhörigvård påverkar 
parrelationer bör följas och inte kringgås utan samråd med involverade individer. Det är 
viktigt som sjuksköterska att belysa för anhörigvårdare vad arbetet innebär och hur livet 
och relationen kan komma att förändras innan de beslutar sig för att vårda i hemmet. Det 
som inte får glömmas bort är att det är sjuksköterskans grundläggande ansvarsområde att 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande. Det är viktigt 
som sjuksköterska att uppmärksamma alla lidande individer kring sjukdomstillståndet, 
samt ha i åtanke att det inte bara är patienten som lider av sjukdom som kan uppleva 
ohälsa. Med utgångspunkt från resultatet och hur relationen påverkas, bör sjuksköterskan 
informera båda parter om för- och nackdelar med anhörigvård, samt se till att 
biståndshandläggning tillämpas för att på så sätt förhindra känslan av plikt att vårda sin 
partner.  

Väljer anhörigvårdare att vårda en sjuk partner i hemmet är det viktigt att avlastning 
tillämpas, så att inte ansvaret och belastningen blir för stor och påverkar parternas hälsa 
och relation negativt. 

Eftersom frågor uppstår trots resultatet och endast begränsad forskning finns om hur 
relationer mellan partners påverkas av anhörigvård, framförallt ur vårdtagarens 
perspektiv, bör forskningen utökas och bli mer omfattande för att individer inte skall lida 
i tystnad och utveckla ohälsa. Utifrån vår artikelöversikt rekommenderar vi att forskning 
sker utifrån följande frågeställningar. Är det etiskt försvarbart ur ett genusperspektiv att 
män får komma hem tidigare från sjukhusvistelse om de har en kvinna boende i hemmet 
och varför får män mer bidrag med hjälp? Är det rätt att ekonomiska nedskärningar i 
vården orsakar ohälsa i parrelationer då anhörigvårdare upplever ett tvång att vårda? 
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of caring 
for a dying 
family 
member at 
home. 
 

Syftet med denna studie var 
att undersöka situationer i det 
dagliga livet som 
utmanar vårdgivarens självbild när 
de 
vårdar en döende familjemedlem he
mma. 

Tio anhörigvårdare med stöd från
 en 
avancerad hemsjukvård intervjua
des 6-12 månader efter patientens 
död. Skriftlig information 
skickades ut till de personer som 
patientens närmsta 
släkting. Intervjuerna analyserade
s och tolkades. 
 
Urval: ha vårdat en 

Anhörigvårdarna mötte utmanand
e situationer i sin 
vardag som skapade en modifiera
d bild av sig själv. Det är viktigt 
att 
inse konsekvenserna av att ta 
hand 
om en döende familjemedlem he
mma, att det är tidskrävande och 
minskar den egna tiden till andra 
sociala relationer.  
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familjemedlem i mer än 4 veckor 
i patientens hem. 
En person valde att inte delta i 
studien, och det är oklart varför.  
 

2009 
Kanada 
Cinahl 

Fergus, 
K., & 
Gray, R. 

Relationshi
p 
vulnerabiliti
es during 
breast 
cancer: 
patient and 
partner 
perspectives
. 

Syftet med studien var att analysera 
patientens och partnerns 
uppfattningar om relationen under 
sjukdomen. Kan det vara mer 
skadligt än stödjande i relationen 
vid anhörigvård? 

Datan analyserades enligt 
grounded theory-metoden.  
19 kvinnor och 11 män 
intervjuades angående sina 
upplevelser I relation till 
bröstcancer. Nio av kvinnorna 
och nio av männen var partners. 
 
Bortfall redovisas ej. 

Genom att båda parter 
tillsammans tar sig igenom en 
svår situation såsom bröstcancer, 
förstärks relationen och relationen 
fördjupas. 
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Bilaga E4 

 

Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2009 
Australien 
PubMed 

Fraser, C., 
& Warr, D. 
J.  

Challenging 
roles: men 
caring for 
family 
members with 
mental 
illness.Insights 
into issues for  

Syftet var att belysa 
hur män uppfattade 
sin roll som vårdare 
till sitt barn eller sin 
partner med mental 
ohälsa.  

Tio män intervjuades 
angående deras upplevelser 
av att vårda sina barn eller 
fruar. Fem var fäder och fem 
var makar.  
 
Bortfall redovisas ej. 

Detta resulterade i en markant 
skillnad mellan att vårda sitt 
barn och sin partner. Att vårda 
sin partner innebär en förändrad 
relation dem emellan. Männen 
upplevde mindre tid för sig 
själva på grund av nytt ansvar 
och viljan att inte lämna sin 
partner ensam. Samtidigt som de 
rapporterade att det var av kärlek 
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de vårdade sin fru och inte av 
plikt. 
 

2009 
Kanada 
Cinahl 

Green, T., 
& King, K.  

Experiences of 
male patients 
and wife-
caregivers in 
the first year 
post-discharge 
following 
minor stroke, a 
descriptive 
qualitative 
study. 

Syftet var att 
undersöka manliga 
patienters 
beskrivningar av 
livskvalitet och 
hustruns upplevelser 
av omvårdnad. 
 

Semistrukturerade 
individuella telefonintervjuer 
med båda parter efter 
1,2,3,6,9 och 12 månader 
efter strokeinsjuknandet.  
 
6 män drabbade av stroke och 
deras fruar deltog i studien. 
 
Bortfall redovisas ej.  

Slutsatsen var att de 
strokedrabbade och deras fruar 
förbrukar mycket tid och energi 
till att återupprätta kontrollen 
över sina liv efter stroken, i ett 
försök att införliva förändringar i 
sig själv, relationen och i det 
sociala livet.  
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Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2009 
Australien 
PubMed 
 

Gilbert, E., 
Ussher, J. M., 
& Hawkins, Y.  

Accounts of 
disruptions to 
sexuality 
following cancer: 
The perspective 
of informal carers 
who are partners 
of a person with 
cancer. 

Syftet var att 
undersöka 
förändringar I 
sexualitet och 
intimitet efter 
cancer, inom ramen 
för diskursiva 
konstruktioner av 
sexualitet och den 
vårdande rollen. 
 

Studien genomfördes med 
semistrukturerade intervjuer 
med 20 informella vårdare i 
ett parförhållande med en 
person med cancer. 
 
Bortfall redovisas ej. 

Slutsatsen är att det är viktigt 
att stödjande tjänster såsom 
avlastning utvecklas, så att par 
kan utveckla nya sexuella 
strategier, och mer effektivt 
klara av eventuella störningar 
i deras sexuella och intima 
relationer. 
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2012 
Kanada 
Cinahl 

Penner, J-
L., McClement, 
S., Lobchuk, 
M., 
& Daeninck, P. 

Family members' 
experiences 
caring for patients 
with advanced 
head and neck 
cancer receiving 
tube feeding: a 
descriptive 
phenomenological 
study. 

Syftet var att 
förklara den levda 
erfarenheten av att 
vårda en släkting med 
dysfagi, (på grund 
av avancerad huvud-
och halscancer) 
och sondmatning. 

En deskriptiv 
fenomenologisk ansats 
används. Sex 
anhörigvårdare deltog i två 
djupgående intervjuer 
vardera 
 
Urval: 18 år eller äldre, läsa 
och tala engelska, delaktiga 
i vården, och villiga att ge 
skriftligt informerat 
samtycke 
och delta i ett face-to-face 
intervju. 
 
Bortfall redovisas ej. 

Anhörigvårdaren upplevde 
betydande utmaningar och 
förändringar i relationen på 
grund av vårdandet. 
Relationen förändrades på 
grund av att rollerna och 
rollfördelningen blev 
annorlunda.  
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Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
Norge 
Cinahl 

Stenberg, 
U., Ruland, 
C. M., 
Olsson, M., 
& Ekstedt, 
M. 

To Live Close to 
a Person With 
Cancer—
Experiences of 
Family 
Caregivers. 

Syftet med 
denna studie var att 
få en djupare 
förståelse av de 
erfarenheter 
som anhörigvårdare 
som lever tillsammans 
med en patient 
med cancer upplever. 

Data samlades in med hjälp 
av 15 individuella intervjuer 
med anhörigvårdare till 
patienter med cancer.  
Intervjuerna analyserades 
med hjälp av kvalitativ 
hermeneutisk analys.  
 
Bortfall redovisas ej. 

Denna studie visade att leva 
nära en cancerpatient under 
loppet av hans eller hennes 
sjukdom påverkar många 
aspekter 
hos anhörigvårdarena. Deras 
känsloband stärktes av 
uppoffring och det var en 
trygghet att vara delaktig i sin 
partners vård. 
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Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2009 
USA 
Cinahl 

Wiliams, J-
K., 
Skirtorn, 
H., Paulsen, 
J-S., Tripp-
Reimer, T., 
Jarmon, L., 
McGonigal 
Kenney, 
M., Birrer, 

The emotional 
experiences of 
family carers 
in Huntington 
disease.  

Syftet med studien var att undersöka 
emotionella erfarenheter av omvårdnad av 
anhöriga till personer med Huntington’s 
sjukdom och beskriva de strategier som de 
använde för att ta itu med erfarenheten av 
omvårdnaden. 
  

Datan samlades in via 
fokusgrupper med 42 
vuxna vårdare. En 
kvalitativ metod med 
delar av Grounded 
theory.   
 
Urval: informanterna 
var anhöriga till 
patienter med 

Resultatet visade på 
känslomässigt lidande 
hos anhörigvårdarna då 
de tvingas ta på sig 
flera roller.  
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2010 
Australien 
Cinahl 

Ussher, J-
M., Tim 
Wong, W-
k., & Perz, 
J. 

A qualitative 
analysis of 
changes in 
relationship 
dynamics and 
roles between 
people with 
cancer and their 
primary informal 
carer 

Syftet med denna 
studie var att granska 
förändringar i roller 
och dynamik mellan 
personer med cancer 
och deras främsta 
vårdnadshavare 
oberoende av kön.  

Semistrukturerade intervjuer 
med öppna frågor, både 
face-to-face intervjuer och 
intervjuer i grupp. 
 
Urval: Anhörigvårdare till 
cancersjuka parter, förälder, 
barn eller nära vän. 42 
kvinnor och 20 män. 
 
Bortfall redovisas ej. 
 

Anhörigvårdare försummar sig 
själva och andra relationer på 
grund av ”24 timmars arbetet”. 
De känner sig tvingade att fatta 
beslut kring vårdtagaren, får 
ökat ansvar i hemmet, samt 
ändrade mönster för 
kommunikation och förändringar 
till sexualitet och intimitet. Detta 
får konsekvenser för deras sätt 
att förhålla sig till varandra och 
deras känslor om relationen.  
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E., 
Henning, 
B-L., & 
Honeyford, 
J. 

Huntington’s 
sjukdom. Vid fyra 
Huntington’s 
sjukdomscenter i USA 
och två i Kanada.  
 
Bortfall redovisas ej. 

2013 
Holland 
PubMed 

Zegwaard, 
M., 
Aartsen, 
M., 
Grypdonck, 
M., & 
Cuijpers, P. 

Differences in 
impact of long 
turn 
caregiving for 
mentally ill 
older adults 
on the daily 
life of 
informal 
caregivers: a 
qualitative 
study.  

Syftet med 
studien var att undersöka och förstå skillnader i 
livskvaliteten hos vårdgivare som vårdar äldre 
vuxna med allvarlig psykisk sjukdom en längre 
tid. 

19 semistrukturerade 
intervjuer med 
anhörigvårdarna. 
 
Urval: vara närmsta 
anhörig, vara 
anhörigvårdare i minst 
sex månader till en 
person över 60 år, 
leva i samma boende. 
 
Bortfall redovisas ej. 

Upplevd valfrihet i 
beslutet att vårda sin 
partner synliggör 
effekterna på 
relationen. Frivillig 
handling av medkänsla 
eller oundviklig 
skyldighet till vårdande 
påverkade relationen 
mellan vårdgivare och 
vårdtagare på olika 
sätt. Var valet frivilligt 
upplevdes det mer 
positivt än tvärt om.  
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