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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Anhöriga utgör en viktig och betydande del av vården som ges till personer med 

demenssjukdom. När man vårdar en närstående kan det leda till att man åsidosätter den egna 

hälsan. Att stödja personer som ger omsorg eller vård till en närstående är viktigt för både den 

anhöriga och samhället. Anhörigstöd är en sjuksköterskeuppgift. 

Syfte: Att belysa anhörigas upplevelse av stöd från vårdpersonal på särskilt boende för 

personer med demenssjukdom. 

Metod: Studien genomfördes som en deskriptiv kvalitativ intervjustudie. Data från sju 

semistrukturerade intervjuer analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Anhöriga upplever stöd från vårdpersonal när de blir bemötta på ett bra sätt, när de 

känner trygghet, när de vet att den närstående får bra vård och när de får information. Stöd 

från vårdpersonal upplevs inte av alla anhöriga och ses inte som en självklar arbetsuppgift för 

personalen. 

Slutsats: Sjuksköterskor kan ge stöd till anhöriga genom att bygga stöttande relationer, främja 

transparens och involvera anhöriga i planerandet och genomförandet av vården. Anhörigstöd 

på särskilda boenden behöver utvecklas. 
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ABSTRACT 

Background: Close family and friends play a significant role in the care provided to people 

with dementia. When a person cares for a close relative or friend, it can be at the expense of 

their own health. Support for those who provide care and assistance to a close relative or 

friend is important for both the carer concerned and for society as a whole. Support for 

patients’ close family and friends is part of the nursing remit. 

Purpose: To examine the support provided by the care staff at residential homes for people 

with dementia as experienced by the family and friends of residents. 

Method: This research was carried out as a qualitative descriptive study based on interview 

surveys. Data from seven semi-structured interviews was analysed using a qualitative content 

analysis technique. 

Results: Close relatives and friends feel supported by care staff when they are treated 

appropriately and kindly, when they have a sense of trust and confidence in the environment, 

when they know that their family member or friend is being well cared for and when they are 

provided with information. Not all caring relatives and friends perceive that they get support 

from care staff, nor do they see it as a self-evident part of the job of the care staff. 

Conclusion: Nursing staff are able to provide support to patients’ close family and friends by 

forming supportive relationships, promoting transparency and involving patients’ close family 

and friends in planning and executing the provision of care. Support for close family and 

friends in the context of residential care needs improvement. 
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INLEDNING 

I mitt arbete som sjuksköterska på ett särskilt boende för personer med demenssjukdom har 

jag mött många anhöriga. Jag har upplevt olika sinnesstämningar hos anhöriga och försökt att 

bemöta dessa. Det har varit sorg och lättnad, misstänksamhet och förnekelse, glädje och 

besvikelse. Med föreliggande arbete vill jag bidra till en ökad förståelse för anhörigas 

situation och förbättra möjligheterna för vårdpersonal att stötta anhöriga till personer med 

demenssjukdom. 

 

BAKGRUND 

Förekomst av demens och omfattning av anhörigvård 

I Sverige lever uppskattningsvis 130 000–150 000 personer med demenssjukdom och siffran 

förväntas stiga med en allt äldre befolkning. Antalet nyinsjuknade skattas i nyare beräkningar 

till 20 000 personer per år (Socialstyrelsen, 2017).  

Demens beskrivs som ett syndrom orsakat av hjärnskador av kronisk eller progredierande 

natur. Kognitiva funktioner som minne, inlärningsförmåga, omdöme, orientering och språk är 

försämrade. Dessa förändringar följs eller föregås vanligtvis av förändringar i emotionell 

kontroll, socialt beteende och motivation. Demens leder till nedsatt intellektuell förmåga och 

påverkar dagliga aktiviteter. Depressiva symtom kan förekomma (World Health Organization, 

2010). De vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, 

Lewykroppsdemens och frontotemporal demens. Blandformer kan förekomma 

(Socialstyrelsen, 2017). 

Insjuknandet visar sig i olika symtom och förloppet beror på typen av demenssjukdom som 

personen lider av. Gemensamt är det gradvis ökande behovet av tillsyn och hjälp. 

Diagnosticerad demenssjukdom kan delas in i tre stadier eller svårighetsgrader: mild, måttligt 

och svår demenssjukdom. Mild demenssjukdom betecknar det tidiga skedet där personen kan 

klara vardagen med lite anpassning, påminnelser och hjälpinsatser. Minnesproblem kan få 

konsekvenser när personen glömmer överenskommelser, inte köper mat och inte kommer ihåg 

att betala räkningar. Talet kan bli osammanhängande. (Kirkevold m.fl., 2010; Ragneskog, 

2013; Socialstyrelsen, 2017). Vid måttlig demenssjukdom behöver personen tillsyn, stöd och 
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hjälp för att klara dagliga sysslor. Problemlösningsförmågan är nedsatt, svårigheter att 

uttrycka tankar och känslor blir uppenbara. Rutinuppgifter blir besvärliga att utföra. Personen 

kan reagera med frustration och aggression och bete sig på avvikande sätt. Den 

demensdrabbade kan behöva hjälp att välja rätt kläder, sköta sin personliga hygien och sitt 

uppförande (Alzheimer´s Association, 2016; Kirkevold m.fl., 2010; Socialstyrelsen, 2017). 

Hos personer med frontotemporal demens blir personlighetsförändringar, språkstörningar och 

känslomässig avtrubbning påtagliga. De behöver redan tidigt i sjukdomen hjälp med att 

kontrollera det personliga uppträdande (Ragneskog, 2013). I det svåra stadiet behöver 

personen ständig tillsyn och hjälp med de flesta aktiviter i sin livsföring. Individens förmåga 

att kommunicera med sin omgivning försvagas ytterligare. Talet kan försvinna eller begränsas 

till upprepning av enstaka ord. Personer med demenssjukdom blir ofta helt beroende av vård 

och omsorg (Kirkevold m.fl., 2010; Socialstyrelsen, 2017; Svenskt Demenscentrum, 2015).  

De totala samhälleliga kostnaderna för vården av personer med demenssjukdom beräknades 

för år 2012 till 63 miljarder kronor. Omfattningen av den informella vården, den vård som ges 

av anhöriga, skattades i Socialstyrelsens sammanställning till nästan 11 miljarder kronor 

(Socialstyrelsen, 2014a). Tillsynen är för många anhöriga den tidsmässig största insatsen. 

Tillsynen innebär att aktivt förhindra olyckor eller besvärliga situationer, att ge sällskap när 

personen med demenssjukdom kan fara illa av att lämnas ensam samt att passivt finnas i 

närheten ifall besvärliga händelser uppträder (ibid.). 

Anhöriga utgör därmed en viktig och betydande del av vården som ges till personer med 

demenssjukdom. Några lagliga skyldigheter att tillgodose makas/makes eller föräldrars behov 

av vård och omsorg finns inte i Sverige. Anhörigvård sker på frivillig basis och oftast utan 

ekonomisk kompensation (SOU 2017:21).  

 

Att vårda en närstående med demenssjukdom påverkar den egna hälsan 

Omvårdnaden av en person med demenssjukdom kan upplevas stressfylld och kännas som en 

börda (Schulz & Martire, 2004). Personer som vårdar en närstående med demenssjukdom 

löper en ökad risk för depression, nedsatt kognitiv förmåga och kardiovaskulära sjukdomar 

(Fonareva & Oken, 2014). Schulz & Martire (2004) visar att kvinnor som vårdar en 

närstående löper större risk att drabbas av depression och ångest än män i motsvarande 

situation.  
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Primära stressfaktorer är relaterade till demenssjukdomens allvarlighetsgrad, graden av 

kognitiv nedsättning och förekomst av beteendeförändringar. Sekundära stressfaktorer härrör 

från grundläggande förändringar i den privata relationen mellan personen med 

demenssjukdom och den anhöriga. Konflikter i relationer till övriga familjemedlemmar och 

arbetsrelaterade problem är vanliga (Schulz & Martire, 2004). Andrén & Elmståhl (2008) 

menar att hälsan upplevs som sämre ju närmare relationen är mellan den anhörige och 

personen med demenssjukdom och ju längre sjukdomen är fortskriden. 

Seiger Cronfalk, Ternestedt & Norberg (2017) beskriver i sin studie anhörigas svårigheter att 

bevara sin identitet. De förlorar gemenskapen till den person de kände väl. Det sociala 

nätverket försvagas och de har svårigheter att etablera nya kontakter. Hoppet sinar och 

framtidsutsikter mörkas. Anhöriga kan hamna i sorg långt innan personen med 

demenssjukdom dör. Denna sorg som tas ut i förskott kallas på engelska ”anticipatory grief” 

och berör dels förlusten av en älskad person och dels associerade förluster som begränsad 

personlig frihet, minskad sömn och mindre ork (Holley & Mast, 2009). 

 

Stöd till anhöriga – socialtjänstens ansvar 

Att stödja personer som ger omsorg eller vård till en närstående anses vara viktig för både den 

anhöriga och samhället. Stödet kan vara fysiskt, psykiskt eller socialt. Det handlar om 

anhörigas behov av egen tid och vila, uppskattning samt kunskaper och färdigheter (SOU 

2017:21, 2017). 

Stödåtgärder riktade till anhöriga till personer med demens kan reducera den upplevda 

belastningen och minska depressiva symtom (Fortinsky, Kulldorff, Kleppinger & Kenyon-

Pesce, 2009; Gaugler, Roth, Haley & Mittelman, 2008; Jensen, Agbata, Canavan & 

McCarthy, 2015). Fortinsky m.fl. (2009) visar att rådgivning och individuella samtal kan 

stärka anhörigas förmåga att ta hand om sina närstående.  

Enligt Socialtjänstlagen kap 4, § 10 ska socialtjänsten erbjuda stöd för att underlätta för de 

personer som vårdar en närstående som är långvarig sjuk eller äldre eller som stödjer en 

närstående som har funktionshinder (SFS 2001:453). Kommunernas ansvar för att erbjuda 

stöd till anhöriga finns formulerat i Socialtjänstlagen sedan 1998, då med den svagare 

formuleringen ’bör’ (SOU 2017:21).  
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De stödåtgärder som rekommenderas i de nya nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017) omfattar avlösning exempelvis i hemmet eller i form 

av särskilt boende eller dagverksamhet. Vidare ingår utbildningsprogram, relationsbaserat 

stödprogram tillsammans med personen med demenssjukdom samt individuellt anpassat stöd 

till unga anhöriga. Stödet bör erbjudas tidigt i sjukdomsförloppet. 

Kommunerna tillämpar Socialtjänstlagens bestämmelse om anhörigstöd i mycket varierande 

grad. Socialstyrelsen skriver i sin slutrapport 2014 att kommuner behöver fortsätta att 

utveckla anhörigstöd, bör bli bättre på att informera om vilket stöd kommunen kan erbjuda 

och utveckla former för samarbete mellan olika huvudmän (Socialstyrelsen, 2014b). 

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar för stöd till anhöriga 

Bindande lagstiftning om stöd till anhöriga saknas inom sjukvården. Hälso- och sjukvården 

ska arbeta för att förebygga ohälsa (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 2017:30) Anhöriga ska få 

möjlighet att delta i utformingen av vården och informeras om patientens hälsotillstånd och 

föreslagna behandlingar om denne inte kan ta emot informationen (Patientlagen, SFS 

2014:821). Fokus ligger på den enskilda patienten och krav på stöd till anhöriga finns inte 

formulerade. I Socialstyrelsen (2014b) konstateras att stöd till anhöriga inte prioriteras av 

sjukvården. 

Personal verksam inom hälso- och sjukvården har ofta den första kontakten med anhöriga. De 

kan därför tidigt identifiera behov av stöd, kan informera anhöriga om vilket stöd som finns 

att tillgå och har kompetensen att genomföra stödåtgärder som exempelvis professionellt 

samtalsstöd (Socialstyrelsen, 2016). Socialstyrelsen (2009) förtydligar i meddelandebladet 

november 2009 att hälso- och sjukvården ska uppmärksamma anhöriga som riskerar att 

drabbas av ohälsa på grund av att de vårdar eller stödjer en närstående.  

 

Specialistsjuksköterskans roll i anhörigstöd 

I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom vård av äldre tydliggörs den 

funktion som specialistsjuksköterskor innehar även gentemot de anhöriga. Anhöriga är inte 

enbart informanter, utan även de ska erbjudas god och säker vård; hälsofrämjande arbete 

utifrån evidens inom kunskapsområdet ska bedrivas. Specialistsjuksköterskan ansvarar för att 
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utbilda, vägleda och handleda anhöriga (Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskor verksamma inom socialtjänstens 

verksamhetsområde bör vara viktiga aktörer för anhörigstöd. De har med sin kunskap om 

sjukdom, behandlingar och vårdorganisationen möjlighet att ge information, förmedla 

kontakter och aktivt stödja anhöriga (jfr. Socialstyrelsen, 2009) 

 

När personen med demenssjukdom flyttar till ett särskilt boende 

Gaugler m.fl. (2008) visar att den närståendes flytt till ett särskilt boende kan reducera den 

upplevda bördan och minska depressiva symtom hos den anhörige. Graneheim, Johansson & 

Lindgren (2014) beskriver förutom lättnad även känslor av skuld och skam, ensamhet och 

sorg över förlusten. Seiger Cronfalk, Ternestedt & Norberg (2017) väljer begreppet 

samvetskval. Flytten bör ses som en övergång till en ny fas och det är av stor vikt att stödet 

till anhöriga fortsätter även i den nya fasen, menar Gaugler m.fl. (2008). Afram, Verbeek, 

Bleijlevens & Hamers (2015) belyser de problem och behov som anhöriga ger uttryck för 

under denna övergång. Det är en tid av känslomässig turbulens. Återkommande teman i de 

undersökta studierna är att anhöriga ångrar beslutet, saknar kunskap om demenssymtom, är 

otillfreds med vårdkvalitén på boendet, har finansiella problem och saknar 

kommunikationsfärdigheter. Stöd saknades från både vårdpersonal och den sociala 

omgivningen, konstaterar Afram m.fl. (2015). Müller, Lautenschläger, Meyer & Stephan 

(2017) visar i sin systematiska litteraturgenomgång att det finns för lite forskning om stöd till 

anhöriga i fasen då den närstående har flyttat till ett särskilt boende. Det saknas kunskap om 

vilka yrkesgrupper som kan ge stöd och på vilket sätt. Interventioner som har undersökts har 

inte beskrivits på ett sätt att de kan reproduceras (ibid.). 

 

Personen med demenssjukdom och dennes anhöriga bör ses som en helhet 

Anhöriga och deras närstående som drabbats av en demenssjukdom bör ses som en helhet. 

Den enas hälsa påverkar den andras (Andrén & Elmståhl, 2008). Socialstyrelsen (2016) 

föreslår därför ett systemteoretiskt perspektiv. Varje individ befinner sig i ett sammanhang 

med andra människor. Förändringar av livssituationen för en person påverkar livet för den 

andra. Familjen förändras när en närstående är i behov av stöd och hjälp. Dessa förändringar 
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bör uppmärksammas. Tas förändringarna tillvara och ges rätt stöd så kan det medverka till att 

skapa möjligheter, resurser och lösningar. (ibid.).  

Bramble, Moyle & McAllister (2009) konstaterar att de vanligtvis långvariga 

sjukdomsförloppen ger demenssjukdomar en särställning så tillvida att hela familjen 

involveras och påverkas. Rollerna i familjen förändras smygande, familjemedlemmar 

påverkas fysiskt och psykiskt och problemen försvinner inte när den demensdrabbade 

personen flyttar till ett särskilt boende. Schulz & Martire (2004) visar att anhöriga till 

personer med demenssjukdom ger mer vård och tillsyn, gör större uppoffringar och upplever 

mera stress jämfört med anhöriga till äldre personer med somatiska besvär. Rollen som 

anhörigvårdare utövas per definition i en relationskontext. Reciprociteten i relationen bör 

uppmarksammas mera. Lopez, Mazor, Mitchell & Givens (2013) använder begreppet 

familjecentrerad vård. Familjecentrerad vård bygger på grundtankarna i personcentrerad vård 

och tar anhörigas viktiga roll i beaktande.  

 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård beskrivs som en modell där hälsoprofessionerna gör överenskommelser 

med personen som söker hälso- och sjukvård. Förutom personens behov läggs vikt på 

förmågor, vilja och livskraft. Personen är aktiv i planering och genomförande av den egna 

hälsoplanen (Ekman & Norberg, 2013). Personcentrerad vård innebär enligt McCormack 

(2003) en nyformulering av parternas roll i beslutsprocessen inom hälso- och sjukvården. 

Professionerna och personen som söker hälso- och sjukvård skapar gemensamt en terapeutisk 

berättelse baserad på ömsesidigt förtroende, förståelse och kunskapsutbyte. Det terapeutiska 

partnerskapet utmynnar i beslut som stämmer överens med personens värderingar om sig själv 

och omvärlden. Att arbeta personcentrerat innebär således att komma människan närmare och 

gå förbi traditionella föreställningar om respekt för individualitet (ibid.).  

Med person menas inom personcentrerad vård en varelse som har självkännedom, 

självrespekt och värdighet och som kan medverka i en beslutsprocess (Ekman & Norberg, 

2013). Edvardsson, Winblad & Sandman (2008) anser att dessa egenskaper inte försvinner 

hos personer med demenssjukdom. Personligheten kan vara dold men inte förlorad. Den sjuka 

kan uppleva psykosocial tillfredställelse när hälsoprofessionerna bekräftar hens personlighet i 

alla vårdhandlingar, gör hen delaktig i beslutprocesser och tolkar beteenden utifrån hens 
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perspektiv. Relationen till personen med demenssjukdom bör prioriteras i samma grad som 

praktiska vårdhandlingar. Relationsaspekten inbegriper anhöriga. Boise & White (2004) 

menar att anhöriga är en del i vårdteamet kring personen med demenssjukdom och 

talespersonen för dennes intressen. Genom att uppmärksamma anhörigas behov och 

värderingar vidgas personcentrerad vård till familjecentrerad vård (Lopez m.fl., 2013).   

 

PROBLEMFORMULERING 

Demenssjukdomar är vanligt förekommande och kan leda till ett omfattande hjälpbehov. 

Anhöriga utgör en viktig och betydande del av vården som ges till personer med 

demenssjukdom. När man vårdar en närstående kan det leda till att man åsidosätter den egna 

hälsan. Att stödja personer som ger omsorg eller vård till en närstående är viktigt för både den 

anhöriga och samhället. Kommunernas ansvar för att erbjuda stöd till anhöriga finns 

formulerat i Socialtjänstlagen. Anhörigstöd är en sjuksköterskeuppgift. Vetenskapliga studier 

har undersökt tidiga stödinsatser och rekommendationer har formulerats. Anhörigas behov av 

stöd ändras när deras närstående flyttar till ett särskilt boende. Stödet från vårdpersonal som 

erbjuds anhöriga till personer med demenssjukdom på särskilda boenden behöver förtydligas 

och utvecklas.  

 

SYFTE 

Syftet med detta arbete är att belysa anhörigas upplevelse av stöd från vårdpersonal på särskilt 

boende för personer med demenssjukdom.  

 

BEGREPPSDEFINITION 

Begreppet anhörig används i detta arbete för en person som vårdar, stödjer eller hjälper en 

person som är långvarigt sjuk. Den anhöriga är partner, släkting, partners släktning eller står 

den sjuke på annat sätt särskild nära. Begreppet anhörig används därmed i sin vidare tolkning. 

Med närstående menas personen som tar emot hjälpen. Begreppen används i enlighet med 
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lagstiftarens förslag och praxis i kommuner (Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 2016; 

Socialstyrelsen, 2014b).  

Med särskilt boende menas enligt Socialtjänstlagen 5 kap 5 § särskild boendeform för service 

och omvårdnad för äldre personer som behöver särskilt stöd. Det är kommunen som ansvarar 

för inrättande av dessa boendeformer. Den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå 

genom bistånd som kompenserar för oförmåga att klara sin dagliga livsföring, personlig 

hygien eller födointag (SFS 2001:453). Kommunen ansvarar för att den enskilde som bor på 

ett särskilt boende erbjuds god hälso- och sjukvård (SFS 2017:30).  

Med vårdpersonal avses den personal som arbetar på särskilt boende och ger personen med 

demenssjukdom omsorg och vård. De är sjuksköterskor, undersköterskor eller vårdbiträden. 

Termen stöd kan ha olika betydelser. I uppslagsverket wictionary anges fyra relevanta 

innebörder: att hålla något på plats, att visa medkänsla eller att hjälpa andra, att ge medhåll 

samt att ge ekonomiskt bidrag (”Stöd”, 2017). Enligt en sökning på Socialstyrelsens 

webbplats används ordet stöd i sammanhang med ekonomiskt stöd, socialt stöd, information 

och rådgivning samt praktiskt stöd. I den nationella kvalitetsplanen för vård och omsorg om 

äldre personer avses med stöd till anhöriga olika insatser som primärt syftar till att fysiskt, 

psykiskt och socialt underlätta de anhörigas situation (SOU 2017:21). I föreliggande arbete 

används stöd i dess vardagsspråkliga betydelse. Stöd är det som intervjupersonerna uppfattar 

som stöd. 

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en deskriptiv kvalitativ intervjustudie. Intervjudata analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys. Deskriptiva kvalitativa studier presenterar teman och mönster 

som växer fram ur materialet, ger en översikt över ett fenomen men tenderar att inte gå på 

djupet i tolkningen av materialet. Kvalitativ innehållsanalys används i deskriptiva kvalitativa 

studier som inte följer en specifik forskningstradition (Polit & Beck, 2017). 
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Undersökningsgrupp 

Urvalet av intervjupersoner var ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval kan vara 

befogade när undersökningsämnet är sådan att deltagarna måste anmäla intresse själva, när 

deltagarna rekryteras i en specifik, avgränsad miljö eller när ekonomiska och tidsramar är 

begränsande. Forskaren bör dock vara medveten om att urvalet inte ger önskad bredd av 

information (Polit & Beck, 2017). Inklusionskriterierna var att intervjupersonen hade en 

närstående som drabbats av en demenssjukdom och bodde på ett särskilt boende, att 

intervjupersonen hade fyllt 18 år och varit delaktig i stöd och omsorg innan flytten till det 

särskilda boendet samt att flytten låg minst en månad tillbaka i tiden. Exklusionskriterierna 

var att personen p.g.a. kognitiv svikt eller annan sjukdom inte hade möjlighet till rikliga 

berättelser av sina upplevelser. Nio personer anmälde intresse. En person avstod från 

intervjun av personliga skäl, en person uppfyllde inte inklusionskriterierna.  

 

Datainsamlingsmetod  

Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes. Med semistrukturerade intervjuer menas i 

föreliggande arbete att intervjuerna följde en uppsättning bestämda frågor, att frågorna var 

relevanta för och täckte syftet och att ordningsföljden för frågorna var flexibel. En 

intervjuguide sammanställdes utifrån studiens syfte. Nya och fördjupande frågor tillkom 

under intervjun. Frågorna följde kronologin i sjukdomsprocessen och uppmuntrade 

intervjupersonerna till utförliga och personliga berättelser (Bilaga 1).  

Intervjuerna skedde i avskilda rum i lokaler som var kända för intervjupersonerna. 

Intervjuerna fördes på svenska och spelades in som ljudfiler. För inspelningen användes en 

mobiltelefon som var diskret och möjliggjorde en avslappnad intervjusituation. Intervjuerna 

genomfördes i mars 2018 och varierade i tid mellan 30 och 60 minuter.  

 

Tillvägagångssätt 

Intervjupersonerna valdes genom kontakt med sjuksköterskor och andra professioner 

verksamma inom vård och omsorg i två kommuner i Mellansverige. Dessa personer 

informerades om studiens syfte och metod och ombads att lämna intresseförfrågan till 

tänkbara intervjupersoner. Skriftlig information skickades till de personer som anmälde 
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intresse att delta i studien. Brevet innehöll information om studien, kontaktuppgifter samt 

information att de skulle bli tillfrågade om deltagande (Bilaga 2). Presumtiva intervjupersoner 

kontaktades sedan via telefon och överenskommelse om tid och plats skedde. 

Enhetschefer på berörda enheter och medicinskt ansvariga sjuksköterskor för kommunerna 

informerades om studien.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Kvale & Brinkmann (2014) betonar att den kunskap som produceras i intervjuforskning är 

beroende av interaktionen intervjuparterna emellan. Intervjuaren måsta skapa en miljö där 

intervjupersonen känner sig fri att berätta om personliga händelser som sedan används för 

offentligt bruk. Detta kräver en balansgång mellan att komma åt värdefull kunskap å ena sidan 

och respekt för intervjupersonens integritet å andra sidan. Intervjuforskning genomsyras 

därför av etiska frågor. 

I planeringen och genomförandet av studien följdes de forskningsetiska anvisningarna för 

examens- och uppsatsarbeten vid Högskola Dalarna (Högskolan Dalarna, 2017). Då studien 

involverade människor ställdes följande etiska krav: informationskravet, krav på samtycke, 

krav på konfidentialitet och krav på deltagarnas säkerhet (jfr. Northern Nurses’ Federation, 

2003).  

Skriftlig information om målet med projektet skickades till deltagarna. I informationen 

framgick tydligt att projektet var ett examensarbete, vilket syfte det hade och hur resultaten 

skulle redovisas. Det var skriven på ett enkelt och förståeligt språk och innehöll inte några 

tvingande eller uppfodrande formuleringar.  

Skriftligt samtycke till deltagandet i studien inhämtades innan intervjuerna. Information gavs 

att deltagandet i undersökningen var frivilligt och att personen när som helst hade rätt att 

avbryta deltagandet.  

Konfidentialitet syftar till den överenskommelsen mellan forskaren och deltagaren om vad 

som kan göras med det materialet som samlas in. Intervjupersonen ska ha vetskap om vilken 

information som kommer vara tillgängligt för vem och vara trygg i att den personliga 

integriteten skyddas (Kvale & Brinkmann, 2014). Inspelningen av intervjuerna och utskriften 

av texterna skedde i lösenordskyddade enheter. De utskrivna intervjuerna avidentifierades. 
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Kodnyckeln för avidentifieringen kommer att förstöras och ljudfilerna raderas när studien är 

slutförd och godkänd av Högskolan Dalarna. 

Ett beroendeförhållande till intervjuaren förebyggdes genom att intervjupersoner som inte 

hade en anknytning till de verksamheter intervjuaren är verksam i valdes. 

En forskningsetisk prövning genomfördes. Undersökningen ansågs kunna påverka 

intervjupersonerna psykiskt och känsliga personuppgifter om tredje person skulle kunna 

förmedlas. Ansökan till projektet godkändes av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 

Dalarna, HDa dnr 7.1-2018/296. 

 

Analys 

Intervjuerna lyssnades igenom direkt efter inspelningen och första anteckningar gjordes. 

Intervjuerna skrevs sedan ut i sin helhet. Texten behölls med upprepningar och otydliga ord. 

Känsloyttringar som skratt och gråt markerades. Anpassning till skriftspråk skedde inför 

rapportering. För transkriberingen användes programmet InqScribe, analysen genomfördes 

med verktyget NVivo11.  

Analysen skedde genom konventionell kvalitativ innehållsanalys som beskrivits av Hsieh & 

Shannon (2005). Texten strukturerades utifrån kategorier som inte var förutbestämda utan 

uppstod ur texten. Efter den första genomläsningen studerades intervjuutskrifterna på djupet 

för att fånga nyckelord. Elo & Kyngäs (2008) beskriver denna process som öppen kodning. 

Anteckningar fördes kontinuerligt om första intrycket, tankar och reflektioner. Nyckelorden 

sorterades efter likheter, skillnader och inbördes relation till varandra. Ett preliminärt 

kategoriseringsschema togs fram. Innehållet i intervjuerna strukturerades utifrån kronologin 

före flytten, flyttdagen och efter flytten. Relevant för syftet med föreliggande studie var de 

delar av intervjuerna som handlade om tiden efter flytten. Kategoriseringsschemat 

omarbetades flera gånger efter noggrann genomläsning av intervjuerna samt under analysens 

gång. Utgångspunkt för det slutgiltiga schemat är svaren på de centrala frågorna kring upplevt 

och önskat stöd. Kategorier som inte svarade på syftet sorterades bort. Alla intervjuer kodades 

på nytt efter ändringarna.  Kategoriseringsschemat med anteckningar och antal referenser 

finns som bilaga 3. 

Kodningen skedde med datorstöd och utan att frångå originaltexten. Meningsbärande 

textenheter kunde kodas med flera och överlappande kategorier (jfr. Polit & Beck, 2017). 
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Inför rapporten jämfördes och sammanfattades textinnehållen under respektive kategori. 

Tolkningen av texterna gjordes endast till den nivå som krävdes för att det konkret sagda 

skulle bli förståeligt. 

 

RESULTAT 

Sju intervjuer genomfördes. Intervjupersonerna var samtliga kvinnor i åldrarna 45–84 år. De 

var döttrar eller hustrur till personer med demenssjukdom. Fyra av kvinnorna var pensionärer 

vid tiden då deras närstående flyttade till särskilt boende. Tre kvinnor var yrkesverksamma. 

Numera besöker de sina närstående regelbundet på det särskilda boendet, någon dagligen, 

andra en eller flera gånger i veckan. Det stöd från vårdpersonal som kvinnorna beskriver i 

intervjuerna är att bli bra bemött, att uppleva trygghet, att den närstående får bra vård samt att 

få information. Vårdens kvalitet och informationsaspekten är de kategorier som förekom mest 

frekvent i intervjuerna. Intervjupersonernas berättelser vittnar om både positiva och negativa 

upplevelser.  

 

Att bli bra bemött 

Intervjupersonerna uttrycker önskemål om och tacksamhet för bra bemötande. Bemötande 

påverkar hur anhöriga upplever boendet och servicen. Bemötande handlar om att bli sedd av 

personalen, att personalen är vänliga och tar sig tid för de anhöriga.  

Ja,[…] jag har ju varit, jag var ju lite ledsen då […] och dom tröstar 

ju och dom uppmuntrar. (Intervjuperson G) 

Det är små gester av vänlighet och korta stunder av samtal som efterfrågas av 

intervjupersonerna.  

Men rent generellt så skulle jag […], alltså tre minuter när man 

kom, att man vart mottagen. (Intervjuperson B) 

Bemötandet upplevs som ett stöd när personalen är positiva och visar intresse, när personal 

ser och hör de anhöriga och bekräftar deras känslor, när anhöriga kan känna sig 
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omhändertagna i en positiv bemärkelse. Genom bra bemötande går det att bygga en 

gemenskap mellan anhöriga och personal. 

 

Att uppleva trygghet 

Trygghet handlar för intervjupersonerna om att kunna lämna över ansvaret för vård- och 

omsorg till personalen på boendet. Anhöriga vill vara säkra på att personen med 

demenssjukdom får den vård den behöver, att personalen har den kompetens som krävs för 

arbetet och att personal finns i närheten dygnet runt. Vetskapen om att rörelselarm används 

nämndes i samband med trygghet.  

Fast nu är jag ju trygg att hon har bra omvårdnad, så det är mycket 

lättare att hantera. (Intervjuperson B) 

Otrygghet å andra sidan handlar om känslan att personen med demenssjukdom lämnas ensam 

och därmed inte får behövlig stimulans men även existentiell ensamhet.  

Jag önskar att jag kunde vara tvärsäker på att [min make] inte är så 

ensam utan att någon bryr sig om honom. (Intervjuperson F) 

Intervjuperson F är otrygg. Hon är inte lugn när hon inte är hos sin make, hon upplever inte 

att det ges de insatser som är överenskomna och hon litar ej på rörelselarmet. Intervjuperson 

G å andra sidan kan lämna över. Hon behöver bara komma och hälsa på numera. Hennes 

föräldrar kan inte ha det bättre, menar hon.  

Och det var ju en ganska konstigt situation för mig. För nu tänkte 

jag att jag inte behövde bryr mig mera egentligen om just det här 

hur dom mår och sån. Mer än att jag kommer hit och hälsar på och 

lämnat över liksom. (Intervjuperson G) 

Trygghet är ett stöd när de anhöriga kan uppleva mindre oro och kan släppa ansvarskänslor. 

Den oro som många gånger har funnits innan flytten till det särskilda boendet handlade om att 

den närstående lämnar huset utan orientering, orsakar olyckor eller på annat sett riskerar 

ohälsa. Avgörande för att kunna släppa känslan av ansvar är vetskapen om att hjälp ges när 

det behövs. 
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Att inte veta om personen med demenssjukdom kan bo kvar på boendet eller kommer att 

behöva flytta igen kan skapa otrygghet. 

 

Att den närstående får bra vård 

I intervjupersonernas berättelser är vårdens innehåll och kvalitet centrala. Bra kvalitet tycks 

vara avgörande för att kunna uppleva stöd. Vetskapen om att den närstående för bra vård är 

förutsättning för att kunna uppleva trygghet. Flera aspekter av kvalitet beskrivs i intervjuerna: 

personlig omvårdnad, meningsfull vardag, mat och måltider, miljöns betydelse, 

personalkontinuitet, boendeformen och ekonomiska aspekter. 

Flera intervjupersoner upplever att deras närstående inte alltid får den hjälp denne behöver. 

En intervjuperson menar att tandborsten varit oanvänd en längre tid. En annan intervjuperson 

beskriver att ordinerade träningar inte genomförts. Oro över att den närstående behöver ligga 

med blöta kläder beskrivs av en tredje intervjuperson: 

Jag önskar att dom tog dom initiativen istället för att jag får gå och 

säga till att ska vi se om det behöver bytas. Och det tycker jag, 

vanvård är ett hårt ord, men det är, det är inte god vård. 

(Intervjuperson F) 

Flexibilitet i planeringen och genomförandet av vården efterlyses. Personer med 

demenssjukdom behöver känna tillit till personalen, men istället erbjuds de hjälp utifrån 

schema och inte efter individuella önskemål, menar en intervjuperson: 

Men det tog nästan två tre månader på den förra avdelningen innan 

hon skapade en sådan kontakt med en av personalen som fick 

förtroende att hjälpa henne att tvätta sig och så. (Intervjuperson E) 

I flera intervjuer betonar anhöriga vikten av sysselsättning och stimulans. Aktiviteter som 

beskrivs är promenader och annan utonhusvistelse, musikunderhållning, dans, bingo, kortspel 

eller gemenskap och samtalsstunder. En intervjuperson beskriver att hennes man uppskattar 

musik och dans och att hon själv brukar vara med och dansa. Ibland är det gymnastik. På 

andra boenden upplevs det vara brist på aktiviteter. Organiserad tillvaro saknas och 

personerna med demenssjukdom upplevs vara utlämnade åt sig själva. En intervjuperson 

funderar över vad hennes man gör hela dagen. Hon upplever boendet som ett sitta-av-tiden-



 

 

15 

 

ställe. Själv skulle hon inte må bra i denna miljö. På två boenden har det lovats regelbundna 

aktiviteter som sedan inte har genomförts. Avsaknaden av meningsfulla aktiviteter påverkar 

anhöriga. En kluvenhet kommer till uttryck om vilka krav som kan ställas: 

Man kan ju inte begära att det skulle vara så på ett sånt här boende. 

Men det jag skulle önska och det som jag saknar är ju mer aktivitet. 

(Intervjuperson B) 

Intervjuperson B vill veta att mamman har det bra men undrar hur ofta personalen kan sätta 

sig hos henne och prata. 

Jag hoppas ju att dom gör det. Det tror jag att dom gör. Men jag vet 

inte. För det är ju ingen som berättar det. (Intervjuperson B) 

En annan intervjuperson är bekymrad över att hennes mammas hälsotillstånd försämras när 

hon inte får tillräckligt med stimulans. Stimulans kan även finnas i miljön, i inredningen eller 

under måltiderna. En stimulerande måltidsmiljö kan öka aptiten och främja välbefinnande. 

Vikten av att tallriken ser inbjudande ut och att kvällsmaten inte serveras för tidigt beskrivs i 

en intervju. 

En ytterligare kvalitetsaspekt berör boendeformer. Möjlighet att bo tillsammans med sin 

partner bör finnas. En intervjuperson beskriver sin frustration över den ofrivilliga 

separationen:  

Jag känner ju att jag vill vara ihop med [min make]; jag vill vakna 

med honom, jag vill somna med honom, jag vill vara hos honom 

under dagen. (Intervjuperson F) 

Det är sju år nu som de bott isär ofrivilligt trots kontakt med myndigheter, ansökningar och 

klagomål. 

En annan intervjupersons föräldrar bor i parboende och det är hon tacksam för. Det har aldrig 

funnits något alternativt, menar hon.  

Ja jag undrar hur det hade gått annars. Legat och somnat och hållit 

varan i handen i 40 år och då är det ju svårt alltså. 

(Intervjuperson G) 

Två intervjupersoner är oroliga över att deras närstående behöver flytta igen om den 

nuvarande boendeformen anses vara olämpligt.  
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Ekonomiska funderingar tas upp av flera intervjupersoner. 

 

Att få information 

Behovet av information och vilka informationsvägar som används är återkommande ämnen i 

intervjuerna. Behovet av information handlar om att kunna förstå och bemöta den närstående 

på ett bättre sätt, om vetskapen att den närstående har det bra och därmed om att upprätthålla 

kontakt med sin närstående.  

En intervjuperson uttrycker tacksamhet över att personalen informerar om hennes närståendes 

mående, att mamman t.ex. inte orkar gå så långa promenader längre. Hon uppskattar att hon 

får konkreta råd från personalen om hur hon kan förhålla sig. 

Man får tips och man får information. Och,[…] hon har ont i 

axlarna mycket, men då säger en sköterska vi brukar göra så här. 

Men vad bra – då gör vi också det. Så får hon … – man får med sig 

massa tips. Och det är också skönt. (Intervjuperson A) 

 

En annan intervjuperson betonar vikten av att få snabb information vid akuta händelser. 

… han som är sjuksköterska, han ringer mig då om det är nånting, 

berättar för om de ändrat nån medicinering och när hon haft nåt 

läkarbesök eller sånt där. Och dom ringde ju direkt när hon hade 

ramlat. Så det känns jättebra. (Intervjuperson B) 

Information handlar även om de vardagliga händelser, vad maken ätit till lunch, att mamman 

haft ro att sitta kvar en stund efter kaffet, hur dygnet ser ut för personen med demenssjukdom. 

Information kan underlätta upprätthållandet av relationen mellan personen med 

demenssjukdom och dennes anhöriga. Flera anhöriga förtydligar att de inte vet vad deras 

närstående gör och hur många gånger de träffar en annan människa. Oro uttrycktes över 

okunskapen.  

Information förmedlas sällan på personalens initiativ. Oftast är det de anhöriga som söker upp 

personal eller ringer och ber om svar på frågor. Mötesformer som förekommer är 

planeringsmöten med kontaktperson eller ansvarig sköterska, läkarsamtal, anhörigträffar med 
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fokus på praktisk information och anhörigcaféer med trivsel. Anhöriga uttrycker uppskattning 

för mötesformer som möjliggör samtal med personal och andra anhöriga. 

Flera intervjupersoner berättar att planeringsmöten enbart förekom vid inflytt. Informationen 

som förmedlades där har varit svår att uppfatta. En anhörig minns att mycket av 

ankomstsamtalet handlade om palliativ vård. En annan minns inte vad som sades om 

boendesformen och eventuellt byte av boende. 

Flera intervjupersoner uttrycker att kontaktpersonens roll är oklar. Det är inte den första 

kontakten som namnet antyder, ibland är det oklar vem som innehar rollen och ibland arbetar 

den på en annan avdelning. 

Flera intervjupersoner förmedlar upplevelsen att de upptar personalens tid. Att svara på frågor 

om den närståendes mående ses stå i konkurrens till åtgärder av stöd och vård till personerna 

med demenssjukdom. Möten med anhöriga tar resurser som inte finns på boendet, upplever 

flera intervjupersoner.  

 

Avsaknad av stöd 

Avsaknad av stöd handlar både om att inte erbjuds stöd och att inte anse sig behöva stöd. En 

intervjuperson är oförstående till frågan om stöd från personal. Kan man få stöd, undrar hon. 

En annan intervjuperson uppger att hon inte behöver stöd. Hon uttrycker förståelse för att 

tiden inte räcker till för personalen.  

Och jag vet inte, om man kan begära nåt mer än så. Jag menar, 

huvudsaken är ju att dom sköter om min mamma. Det är det jag vill. 

Och sen är jag så pass frisk, än så länge i huvudet, så jag kan 

efterfråga vad jag behöver. Ja, så, det tycker jag. (Intervjuperson B) 

En tredje intervjuperson har inga behov av att träffas. Hon har kunskap om sjukdomen och 

symtomen och vet att hennes make kommer att bli allt sämre. Hon tycker att personalen bör 

fokusera på det de är bra på och uttrycker att hon kan ta hand om sig själv.  

Flera intervjupersoner ger uttryck för en kluvenhet. Å ena sidan önskar de mera stöd t.ex. i 

form av information. Å andra sidan vill de inte vara till besvär och uppta resurser från 

verksamheterna.  
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Anhöriga till personer med demenssjukdom upplever stöd från vårdpersonal på särskilt 

boende när de blir bemötta på ett bra sätt, när de känner trygghet, när de vet att den närstående 

får bra vård och när de får information. Bra bemötande innebär att bli sedd och att 

vårdpersonal tar sig tid. Trygghet handlar om att kunna lämna över ansvaret. Vetskap att 

personen med demenssjukdom får bra vård och möjlighet för anhöriga att få den information 

de önskar är förutsättningar för att kunna uppleva stöd. Stöd från vårdpersonal upplevs inte av 

alla anhöriga och ses av anhöriga inte som en självklar arbetsuppgift för personalen.  

 

Resultatdiskussion 

På frågan om upplevt stöd och önskat stöd ger anhöriga uttryck för olika behov, behov av 

trygghet, behov av information och behov av att veta att den närstående får bra vård. Detta 

kan tolkas som att vårdpersonal kan stödja anhöriga genom att uppmärksamma och 

tillfredsställa dessa behov. I intervjupersonernas beskrivningar är kvalitets- och 

kommunikationsaspekter centrala för upplevelsen av stöd från vårdpersonal. Resultaten 

bekräftar därmed fynden i tidigare studier. Anhöriga vill förvissa sig om att den närstående är 

säker och trygg, att grundläggande omvårdnadsbehov tillfredsställs, däribland hygien, mat och 

välbefinnande (Lopez m.fl., 2013). Den oro som har funnits innan flytten till det särskilda 

boendet har hos de flesta intervjupersoner ersatts av funderingar om hur dagarna fylls. 

Anhöriga önskar att personalen ska arbeta för att personerna med demenssjukdom upplever en 

meningsfull vardag. I Lethin, Hallberg, Karlsson & Janlöv (2016) uttrycker anhöriga behov av 

kontinuerlig information om den närståendes mående och om dennes vardag. Anhöriga vill 

vara involverade i planerandet och genomförandet av vården.  

Förutom behov av information om den närståendes mående och vardagliga händelse beskrivs 

i intervjuerna tacksamhet för tips och råd om bemötande av personen med demenssjukdom. 

Resultaten bekräftar fynden i Bramble m.fl. (2009) och Seiger Cronfalk m.fl., (2017) där 

anhöriga uttrycker ett behov av kunskap och förståelse för demenssjukdomarnas komplexitet 

samt ett behov att utveckla bemötandestrategier. 
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Lopez m.fl. (2013) föreslår att anhörigas behov i fasen där den närstående har flyttat till ett 

särskilt boende kan ordnas i en behovshierarki. Grundläggande behov, att säkerställa trygg 

och säker vård, att få information och att känna gemenskap måste tillfredställas innan 

anhöriga ska kunna gå vidare till högre behov som tilltro till sin förmåga och acceptans av 

situationen. Tilltro till sin egen förmåga kommer till uttryck i att man kan föra den sjukes 

talan och fatta beslut å dennes vägnar. Acceptans av situationen innebär en avslutning i 

sorgeprocessen, menar Lopez m.fl. (2013). 

 

Figur 1: hierarki av anhörigas behov 

Anhöriga i föreliggande studie berättar även om behov av tillhörighet och gemenskap. 

Gemenskap inkluderar relationer till både den närstående och till vårdpersonal. De betonar 

vikten av bra bemötande och efterlyser mötesformer för planering och information. Flera 

anhöriga beskriver hur de försöker att upprätthålla relationen till sin närstående genom 

frekventa besök, gemensamma aktiviteter och ett engagemang i den närståendes mående. Att 

inte känna gemenskap innebär en risk för isolering och ensamhet, menar Lopez m.fl. (2013).  

Behovet av att föra den sjukes talan kommer till uttryck i de krav de anhöriga ställer på god 

vård och meningsfulla aktiviteter. Ambivalensen inför om de har rätt att ställa dessa krav 

skulle kunna ses som en ansträngning att acceptera situationen. 

I dessa behov får anhöriga dock inget stöd från vårdpersonal. Av de rekommenderade 

stödinsatser i Socialstyrelsen (2017) är det enbart avlösning som erbjuds på de särskilda 

boenden som ingick i studien. Lieberman & Fisher (2001) visar att anhörigas hälsa fortsätter 

att försämras efter den närståendes flytt till ett särskilt boende och att kvinnliga anhöriga 

upplever en större försämring av sitt hälsotillstånd. Kompletterande stödåtgärder är därför 

acceptans 

tilltro till sin egen 
förmåga 

känna gemenskap/få 
information 

trygg och säker vård 
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nödvändiga. Afram m.fl. (2015) menar att anhöriga inte bör lämnas till sig själva att söka stöd 

utan bör aktivt erbjudas stöd. Anhörigas behov bör synliggöras och bemötas på särskilda 

boenden. Vårdpersonal bör bygga stöttande relationer med anhöriga, tillägger Lopez m.fl. 

(2013). Särskilda boenden för personer med demens behöver utveckla systematiska arbetssätt 

för att integrera anhöriga i vårdmiljön, förtydliga roller och ansvar (Bramble m.fl., 2009). 

Genom att tillämpa och utveckla personcentrerad vård bör anhöriga kunna göras delaktiga, 

deras kompetens användas och deras behov synliggöras. Grundläggande i McCormacks 

(2003) modell av personcentrerad vård är strävan att öka personers autonomi. Detta kan nås 

genom kännedom och acceptans av den andres värderingar, genom att dela information, vara 

flexibel och närvarande samt genom transparens och delaktighet i beslutfattandet.  

Vårdpersonalen bör ha möjlighet att involvera anhöriga i planerandet och genomförandet av 

vården av personen med demenssjukdom i mycket högre grad än vad som framkommer i 

intervjuerna. Anhörigas behov kan på så sätt bli del av det gemensamma planerandet. Genom 

att förmedla relevant information och säkra transparens i planeringen och genomförandet kan 

anhöriga uppleva stöd. Även frågor om värderingar och trosföreställningar borde kunna ingå i 

vårdplaneringsmöten. På detta sätt kan partnerskap byggas. Anhöriga bör ses som en del i 

teamet kring personen med demenssjukdom. Teamtanken innebär ett samarbete där 

kommunikationen sker i en ömsesidig och respektfull dialog. Genom utbyte av kunskap 

fördjupar teammedlemmarna sin kompetens, bygger en gemensam kunskapsbas och en 

identitetskänsla, menar Carlström, Kvarnström & Sandberg (2013).  

De brister i information som beskrivs i intervjuerna kan lätt åtgärdas genom regelbundna och 

planerade möten, genom återkoppling via telefon eller andra medier. Den uppskattning för 

anhörigmöten som framkommer i intervjuer visar vilken betydelse de kan ha. Där finns 

möjlighet att förmedla kunskap om demenssjukdomar, förtydliga organisatoriska frågor och 

erbjuda gemenskap. Sjuksköterskor har kompetensen och uppdragen att inta en aktiv och 

ledande roll i arbete att uppmärksamma anhörigas behov och erbjuda stödinsatser. De kan 

bygga ömsesidigt förtroende, öppna för kommunikation och handleda annan vårdpersonal. 

Sjuksköterskor planerar för trygg och säker vård utifrån evidensbaserad och 

erfarenhetsbaserad kunskap. Sjuksköterskor har kompetensen att planera och genomföra 

utbildningsinsatser för anhöriga. Sjuksköterskor kan verka för samarbete med professionella 

och ideella aktörer. Säker vård, teamsamverkan, informations- och kommunikationsteknik är 

specialistsjuksköterkornas kärnkompetenser. Utvecklings- och förändringsarbete kan ledas 
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och utvärderas av specialistsjuksköterskor. Att ge stöd är således ett brett och viktigt arbetsfält 

för sjuksköterskor verksamma på särskilda boenden för personer med demenssjukdom. 

 

Metoddiskussion 

Vald design anses vara lämpligt för studien då syftet var att belysa ett fenomen och beskriva 

intervjupersoners upplevelser. Semistrukturerade intervjuer gjorde det möjligt att ställa 

följdfrågor och på så sätt få ett djup i berättelserna. 

Intervjuerna skedde vid tider som intervjupersonerna föreslog, i avskilda rum på det särskilda 

boendet eller på anhörigcentrum. Intervjupersonerna kunde tala fritt om sina upplevelser. 

Maktobalans förebyggdes genom öppenhet om studiens syfte, möjlighet att ställa frågor till 

intervjuaren och avsatt tid för reflektion efter intervjuerna.  

Frågorna var avsedda att ge en bild över den anhörigas situation, från tidiga symtom hos den 

närstående till dagens situation på särskilt boende. De anhöriga som deltog i intervjuerna 

uttryckte tacksamhet över att få berätta och tyckte att ämnet var viktigt. Intervjupersonerna 

berättade mycket utförligt om svårigheter de upplevde i hemmet och om dagen för flytten. En 

stor del av intervjutexterna var därmed mindre relevant för syftet. Intervjuerna borde ha hållits 

mera koncisa och följdfrågorna vara mera fokuserade på syftet med studien. Detta kräver 

dock övning och erfarenhet. 

Inspelningen var av tillfredställande kvalitet. Transkriberingen genomfördes i nära anslutning 

till intervjutillfällen. De ord och uttryck som var otydliga bedömdes inte ha påverkat analysen. 

Intervjuarens förförståelse finns redovisad i bakgrunden. I förförståelsen ingick även 

betydelsen av det första mötet mellan anhöriga och vårdpersonal och den roll som 

planeringsmöten kan spela för upplevelsen av stöd. Dessa aspekter bekräftades inte i 

intervjuerna. Bredden i begreppet stöd blev tydlig redan innan intervjuerna påbörjades. Valet 

att låta anhöriga definiera vad de uppfattar som stöd är i överensstämmelse med syftet. 

Svagheten är att begreppet på så sätt kan ha tolkats snävt utifrån de förväntningar som 

anhöriga har på vårdpersonal.  

För att kunna bedöma en kvalitativ studies giltighet eller tillförlitlighet förslår Graneheim & 

Lundman (2004) en beskrivning av aspekterna trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 

Trovärdighet kan åstadkommas genom representativt urval av intervjupersoner, val av 
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lämpliga meningsenheter i analysprocessen och genom att styrka fynden med relevanta citat 

ur intervjutexterna (Graneheim & Lundman, 2004). Bekvämlighetsurvalet i föreliggande 

studie ledde till att enbart kvinnor deltog i undersökningen. Två män anmälde intresse men 

kunde inte delta i intervjun eller uppfyllde inte inklusionskriterierna. Detta kan ha påverkat 

resultaten. Styrkan i studien är överensstämmelsen berättelserna sinsemellan och med tidigare 

resultat i vetenskapliga studier. Resultaten anses ha styrkts med relevanta citat.  

Pålitlighet nås genom en noggrann beskrivning av analysarbetet och en öppen dialog i 

forskningsteamet, menar Graneheim & Lundman (2004). I föreliggande arbete var det en och 

bara en person som kodade och analyserade. Det som är en styrka vid kodningen för att få hög 

grad av överensstämmelse är en svaghet i analysen. Ingen forskartriangulering skedde. 

Författaren förde istället en dialog med texten, hela tiden skiftande mellan helheten och 

delarna. En svaghet i studien är att framtagandet av kategoriseringsschemat inte följde 

definierade steg och därmed förblir otydligt för läsaren. Vald analysmetod skulle ha passat 

bättre vid intervjuer med hög grad av standardisering. Besluten om vilka kategorier 

textenheterna skulle ordnas till innebar en tolkningsprocess. Det slutgiltiga schemat testades 

mot syftet och de svar intervjupersonerna gav på de direkta frågorna om upplevd respektive 

önskad stöd. Benämningarna på kategorierna motsvarar de konkret sagda. Verktyget NVivo11 

som användes för analysen fungerade bra för konventionell innehållsanalys av manifest 

textinnehåll. Fördelen i användandet låg i lättåtkomligheten till originaltexterna och möjlighet 

till jämförelser, definition av vem som sagt vad och lätt åtkomst till kontexten. Nackdelen 

fanns i behovet att lära sig hur man använder en ny programvara (jfr. McLafferty & Farley, 

2006). 

Överförbarhet av kvalitativa forskningsresultat kan av forskaren enbart föreslås. Det är dock 

läsaren som avgör om resultaten kan överföras till annan kontext, anser Graneheim & 

Lundman (2004). Ett fåtal, icke representativ utvalda personer intervjuades om sina 

individuella upplevelser. De gemensamheter och mönster som framkom borde dock vara 

överförbara till liknande verksamheter i svensk kontext.  

Författaren till föreliggande studie är inte i beroendeställning till några personer eller 

institutioner som omnämns i arbetet. 

Informationskravet anses vara uppfyllt med den skriftliga informationen vid första kontakten 

och förtydligande samtal inför intervjuerna. Möjligheten att avbryta intervjuerna betonades. 

Samtliga intervjuer slutfördes. Skriftligt samtycke inhämtades i början av intervjuerna. 
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Konfidentialitet anses vara säkrad genom avidentifiering av personuppgifter. Samtliga namn 

är ändrade i föreliggande arbete och referenser till orter eller särskilda boenden har tagits bort 

i rapporteringen. Skriftliga garantier att personuppgifter inte kommer att röjas lämnades till 

intervjupersonerna då det önskades. Deltagarnas säkerhet säkrades genom anpassad 

information, konfidentialitet och frivillighet under hela arbetet.  

 

SLUTSATS 

Anhöriga till personer med demenssjukdom behöver vara trygga i vetskapen om att deras 

närstående får bra vård och omsorg på det särskilda boendet. Att ge bra bemötande och öppna 

för kommunikation är ett sätt att ge stöd till anhöriga. När personcentrerad vård tillämpas blir 

den anhöriga en del i teamet kring personen som drabbats av demenssjukdom. Sjuksköterskor 

kan ge stöd till anhöriga genom att bygga stöttande relationer, främja transparens och 

involvera anhöriga i planerandet och genomförandet av vården. 

 

Studiens kliniska betydelse 

Studiens resultat visar möjligheter till att stödja anhöriga till personer med demenssjukdom 

efter flytten till ett särskilt boende. Praktiska råd framkommer i intervjuerna. Även brister blir 

tydliga och visar därmed utvecklingsmöjligheter. Sjuksköterskor har en viktig roll i arbetet 

med att förbättra anhörigstöd på särskilda boenden. 

 

Förslag till vidare forskning 

Det ömsesidiga förtroende är en tvåvägsprocess och även vårdpersonalens upplevelser är av 

betydelse. Vidare forskning kan undersöka hur sjuksköterskor upplever möjligheterna att 

stödja anhöriga.  

Tolkningen av begreppet stöd är i föreliggande arbete begränsad till det som anhöriga 

upplever som stöd. Lagstiftarens ambitioner går vidare; ett stöd som har tydliga 

hälsofrämjande effekter bör bemöta de högre behoven om tilltro till sin egen förmåga och 
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acceptans av situationen. Vidare forskning behövs för att utveckla stödprogram som kan 

erbjudas av vårdpersonal på särskida boenden.  
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 

 

Namn      Kod 

 

Kontaktuppgifter     Datum 

 

 

Vilken relation har du som anhörig till din närstående? Är du make/maka, dotter/son eller 

annan anhörig? 

Kan du berätta hur du har påverkats av din närståendes sjukdom? 

Vilken avlastning har du som anhörigvårdare fått i innan din närstående flyttade till särskilt 

boende? 

Kan du berätta om dina upplevelser den dagen när din närstående flyttade in på det särskilda 

boendet? 

Beskriv hur du upplever stödet från vårdpersonalen på det särskilda boendet. 

Hur anser du att ett bra stöd för dig som anhörig ska vara utformat? 

Är det något mer som du vill tillägga?  

  



 

 

 

 

BILAGA 2 – INFORMATIONSBREV 

 

Information om intervjustudie – Anhörigas upplevelse av stöd från vårdpersonal på 

särskilt boende för personer med demenssjukdom 

Examensarbete i omvårdnadsvetenskap om stöd som kan erbjudas anhöriga till personer med 

demenssjukdom. Syftet är att beskriva hur anhöriga upplever stöd från omvårdnadspersonal 

och hur stödet kan utvecklas. Ett flertal personer vars närstående har flyttat till ett vård- och 

omsorgsboende för personer med demenssjukdom intervjuas. Studien vill bidra till en 

fördjupad förståelse för anhörigas situation och öka vårdpersonalens möjligheter att stötta 

anhöriga.  

 

Hej! 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Du har kontaktats för att du har en 

närstående som bor på ett vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom. 

Deltagandet innebär att du intervjuas om dina erfarenheter och upplevelser efter din 

närståendes flytt till vård- och omsorgsboendet. Intervjun beräknas ta mellan 30 och 45 

minuter. Intervjun kommer att ske under ett personligt möte i överenskommen lokal t.ex. 

kommunens möteslokal. 

Du kommer att bli ombedd att berätta om dina erfarenheter. Detta kan väcka känslor, både 

positiva och negativa. Det kan också vara en möjlighet för dig att berätta för en utomstående 

om dina upplevelser. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Om du inte vill delta, eller om du väljer att 

avbryta ditt deltagande så påverkar det inte din och din närståendes relation till 

vårdpersonalen.  

Intervjun spelas in som ljudfil för att sedan skrivas ned. Alla personuppgifter avidentifieras. 

Ljudfilerna förstörs efter analysen. Ingen som läser studien kommer att kunna veta vem som 

har intervjuats, var eller när. Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av 

personuppgifter i samband med forskningsprojektet. Som deltagare i undersökningen har du 

enligt personuppgiftslagen rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer att 



 

 

 

 

behandlas. Vid frågor om hur personuppgifter behandlas kan du vända dig till Högskolans 

personuppgiftsombud. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en magisteruppsats i omvårdnadsvetenskap 

vid Högskolan Dalarna. Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna har granskat och 

godkänt undersökningen forskningsetiskt. 

Du kommer att ha möjlighet att ta del av resultatet. En länk till det elektroniska dokumentet 

kan skickas till dig. 

Jag som genomför studien heter Robert Greulich och arbetar som sjuksköterska inom vård 

och omsorg i Örebro. Jag har arbetat på flera boenden för personer med demenssjukdom och 

har varit yrkesverksam i över tio år. Jag vidareutbildar mig till specialistsjuksköterska.  

Du kan få mer information av mig eller min handledare.  

 

Marika Marusarz, handledare 

E-post:  

Telefon:  

Robert Greulich, student 

E-post:  

Telefon:  

 
 

Samtycke 

□ Jag har tagit del av informationen om deltagande i studien 

□ Jag samtycker till att delta 

 

 

Ort/datum: 

 

 

Underskrift:  

  



 

 

 

 

BILAGA 3 – KATEGORISERINGSSCHEMA 

Kategori Anteckningar Antal 
källor 

Antal 
referenser 

3 Stöd efter flytten Känslor, vardagen, stödet efter flytten. 

Svaren på frågorna om vilkat stöd som 

upplevs (syftet för arbetet) och vilket stöd 

som önskas (komplettering till syftet). Även 

mer generella uttryck för att vara nöjd eller 

inte med boendet 

7 171 

Att bli bra bemött Att bli sett, att bli hälsat, första intrycket 5 17 

Att uppleva trygghet Att kunna lämna över, minskad oro 5 15 

Att den närstående 

får bra vård 

Kvaliten på vården, förväntningar på 

aktiviteter, meningsfullhet 

6 44 

Att få information Information om sjukdomen, om beteenden, 

om boendet, om vardagen, möten - planerade 

och spontana. Anhörigcafé. 

6 47 

Avsaknad av stöd Den anhöriga uttrycker att den inte får stöd 

eller inte behöver stöd från vårdpersonal 

3 8 

 


