
   

 

 

 

 

 
 

  

Vad påverkar anhörigvårdarens 
livskvalitet när de vårdar personer 
med demenssjukdom? 
- En litteraturstudie 

What is affecting the informal caregivers quality of life when caring for persons 
with dementia? 
- A literature study 

 
Ulf Bark 
Joel Berglund  
 
 
 

Fakulteten för Hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Omvårdnad/Sjuksköterskeprogrammet 

Grundnivå 

Handledare: Ingrid Andersson 

Examinator: Barbro Renck 

Datum: 16/3-17 



   

 

SAMMANFATTNING 

Titel:  Vad påverkar anhörigvårdarens livskvalitet 
när de vårdar personer med demenssjukdom? 

Engelsk titel: What is affecting the informal caregivers 
quality of life when caring for persons with 
dementia? 

Fakultet: Fakulteten för hälsa, natur- och 
teknikvetenskap 

Institution: Institutionen för Hälsovetenskaper 

Ämne: Omvårdnad 

Kurs: Examensarbete i omvårdnad, 15 hp grundnivå 

Handledare:  Ingrid Andersson 

Sidor: 30 

Nyckelord: Livskvalitet, anhörigvårdare, demenssjukdom 

 

  

Introduktion: Antalet personer med demenssjukdom ökar, samtidigt vårdas idag 
majoriteten av dessa av anhöriga i sina hem. Demenssjukdom är en komplex sjukdom 
som kan komma att påverka anhörigvårdarens upplevelse av sin livskvalitet. Syftet med 
litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar upplevelsen av livskvalitet hos 
anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom i hemmiljö. Metod: 
Litteraturstudien baserades på Polit och Becks (2017) niostegsmodell. Databassökning 
gjordes i databaserna PubMed och Cinahl, totalt fanns 12 artiklar som svarade på syftet. 
Dessa kvalitetsgranskades och lästes sedan enskilt och gemensamt. Analysen delade in 
artiklarnas innehåll i underkategorier och huvudkategorier som utgjorde studiens 
resultat. Resultat: Utifrån artiklarnas resultat framträdde sex huvudkategorier, dessa 
var: Ohälsans betydelse, Hälsoattributens betydelse, Omgivningen och vardagens 
betydelse, Biologiska förutsättningars betydelse, Det mottagna stödets betydelse och 
Personen med demenssjukdoms betydelse. Underkategorierna som bildade 
huvudkategorierna utgjorde faktorer som påverkade anhörigvårdarens livskvalitet. 
Slutsats: Livskvaliteten hos de anhöriga kan påverkas av olika faktorer dessa kan vara 
av vikt för sjuksköterskan att känna till i sitt stödjande arbete. 
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Introduktion 
Idag ökar antalet äldre med någon form av demenssjukdom som bor och vårdas i hemmet. 
Antalet personer med demenssjukdom i världen beräknades 2010 till 35,6 miljoner och 
beräknas 2030 nästintill fördubblats till 65,7 miljoner drabbade. Majoriteten av dessa vårdas 
av anhöriga i hemmiljö med stöd av vårdpersonal (Alzheimer’s Disease International 2009). 
År 2016 uppgick antalet personer över 85 år till cirka 250 tusen i Sverige (Statistiska 
centralbyrån [SCB] 2016) vilket kommer öka till cirka 570 tusen till år 2050 (SCB 2013) och 
av dessa beräknas varannan ha någon form av demenssjukdom. Dessutom kommer 
efterfrågan på omvårdnadspersonal att stiga samtidigt som yrkeskåren ej kommer att kunna 
motsvara denna efterfrågan (SCB 2015). Samtidigt visar Szebehely et al. (2017) i en rapport 
att nästan hälften av den nuvarande omsorgspersonalen i hemtjänsten allvarligt funderar på att 
sluta i arbetet av olika anledningar. I Sverige idag hjälper 24 procent av de som är över 55 år 
någon som är äldre än dem själva (SCB 2015). Vården som utförs av informella vårdgivare är 
den dubbla gentemot den som utförs i offentlig sektor (Szebehely 2006). Deeken et al. (2003) 
menar att livskvalitet hos anhörigvårdare förändras i takt med demenssjukdomens progression 
och diskuterar vikten av att omvårdnadspersonal behöver vara uppmärksam på livskvaliteten 
hos anhörigvårdaren. 

Livskvalitet 
Livskvalitet är subjektivt och utgår från individen. Det finns över tusen olika formulär för 
mätning av livskvalitet (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] 2012), 
att många mätformulär förekommer kan ha sin förklaring i att olika aspekter av livskvalitet 
kan mätas (Ager 2002). SBU (2012) tar upp begreppet hälsorelaterad livskvalitet vilket syftar 
på hur hälsoaspekter påverkar livskvalitet. Individens livskvalitet påverkas inte bara utav 
sjukdomen, utan valet av behandling kan också ge påverkan på livskvaliteten. Hur individens 
livsstil kommer att påverkas är även det en viktig aspekt för upplevd livskvalitet. Hur 
livsstilen påverkas och vilka begränsningar som uppstår kan ha lika stor påverkan på 
livskvaliteten som upplevda symtom på sjukdom (SBU 2012). Livskvalitet har blivit ett 
standardmått för att uppskatta effekten av en behandling eller intervention för en grupp 
individer. Mätningarna av livskvalitet kan användas för att avgöra vilka insatser inom vård 
och socialt stöd som ger god effekt samt vilka som ger mindre eller ingen effekt. De kan 
också användas för att urskilja vilken påverkan olika faktorer har på en individ (de Olivera et 
al. 2015).  

Världshälsoorganisationen [WHO] definierar livskvalitet som “individers uppfattning om sin 
ställning i livet utifrån den kultur de lever i och rådande värderingar där de bor i förhållande 
till sina mål, förväntningar, normer och farhågor” (WHO 1995, s. 1405, fritt översatt). Enligt 
WHO (1997) går det genom att mäta livskvalitet att upptäcka problemområden för individen 
som vanligen inte ger kliniska eller symtomatiska uttryck. Det kan också stärka vårdrelationen 
genom bättre förståelse för hur individen påverkas och ge en ny insyn i hur den drabbade 
påverkas. WHO beskriver hur livskvaliteten påverkas av upplevelsen inom sex olika 
områden: fysisk hälsa, psykisk hälsa, grad av självständighet, socialt välbefinnande, miljö och 
spiritualitet/tro (WHO 1997). Upplevelsen är viktig då livskvalitet är subjektivt. Det är inte 
objektiva fakta som hur många timmar sömn individen får per natt som ges fokus utan hur 
god sömn individen upplever sig få (WHO 1995). 

Enligt Næss et al. (2001) är begreppet livskvalitet relevant inom forskningen, dock krävs det 
en precision av begreppet för att det ska tillföra något. Livskvalitet beskrivs handla om att ha 
positiva känslor och värderingar om sitt eget liv. Næss et al. (2001) beskriver att det är viktigt 



   

   5 

att skilja på indikatorer för livskvalitet och det som enligt definitionen hör till livskvalitet. 
Den definition som Næss et al. (2001, s. 10) beskriver är (fritt översatt): 

En persons livskvalitet är hög i den grad personens medvetna kognitiva och 
känslomässiga upplevelser är positiva och låg i den grad personens medvetna kognitiva 
och känslomässiga upplevelser är negativa. 

Nordenfelt (2004) beskriver hur upplevd lycka har en stark inverkan på livskvalitet och 
upplevelsen av lycka beskrivs kunna minska vid ohälsa. Ohälsa måste inte ha sin grund i 
sjukdom, utan alla aspekter som begränsar individens handlingsförmåga utifrån dennes mål är 
orsak till ohälsa. Haugan et al. (2016) menar att interaktionen mellan sjuksköterskan och 
patienten har en stor inverkan på patientens upplevda livskvalitet. Rico-Blázquez et al. (2014) 
visar att sjuksköterskans interventioner inom hemsjukvården riktat till anhörigvårdaren kan 
höja anhörigvårdarens upplevelse av livskvalitet. 

Mätinstrument 
Livskvalitet kan mätas utifrån en hel befolkningsgrupp eller utifrån en individ. Allsidighet 
(comprehensiveness) är ett begrepp som används inom begreppet livskvalitet och syftar till att 
få en helhetssyn på livskvalitet. Detta används främst vid mätningar på större 
befolkningsgrupper, men även på individnivå. På individnivå är det viktigt att det ges 
utrymme för individens prioriteringar, förväntningar och erfarenheter (Ager 2002). 
Livskvalitet mäts utifrån individens egna värderingar (SBU 2012). I denna litteraturstudie 
kommer artiklar där följande mätinstrument för livskvalitet har använts i forskningsstudien att 
ingå. 

36-Item Short Form Survey [SF-36] 
SF-36 mäter livskvalitet utifrån åtta domäner (Haywood et al. 2005). Fysisk funktion, fysisk 
roll, kroppslig smärta och sin upplevda generella hälsa är fyra domäner som ingår i den 
fysiska hälsan. Vitalitet, social funktion, emotionell roll och mental hälsa är domäner som 
ingår i den psykiska hälsan (Ware 2000).  Mätinstrumentet är lätt att använda för 
självskattning och har använts av den allmänna befolkningen i flera länder och är även lätt att 
använda som intervjuunderlag (Ware et al. 1995).  

World Health Organisations Quality of Life Bref [WHOQoL-Bref] 
WHQoL-Bref är en förkortad version av WHOQOL-100 som ger en detaljerad bild av 
livskvalitet (THE WHOQOL GROUP 1998). Instrumentet mäter livskvalitet med 24 frågor 
rörande fyra olika domäner, sociala relationer, miljö, fysisk och psykisk hälsa (Skevington et 
al. 2004). 

Quality of Life in Alzheimer's Disease [QoL-AD] 
QoL-AD mäter livskvalitet utifrån 13 enskilda kategorier, fysik hälsa, energi, humör, 
boendesituation, minne, familj, civilstatus, vänner, självvård, förmågan att klara sysslor i 
hemmet, göra saker hen tycker är kul, pengar och livet generellt vilket ger en bild av 
livskvalitet. Instrumentet är utformat för att mäta livskvalitet hos personer med 
demenssjukdom, samt för att möjliggöra för den informelle vårdgivaren att skatta 
livskvaliteten hos personer med demenssjukdom (Logsdon, et al. 1999). Instrumentet har 
också använts i flera studier för att mäta livskvalitet hos anhörigvårdare till personer med 
demenssjukdom (Papastavrou et al. 2014). 

EuroQoL 5 dimensions questionnaire [EQ-5D] 
EQ-5D mäter livskvalitet utifrån fem domäner, rörlighet, självsäkerhet, dagliga aktiviteter, 
smärta/obehag och ångest/depression (Herdman et al. 2011). EQ-5D har visat sig ge korrekta 
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mätningar där förutsättningarna hos individen förändras, exempelvis före och efter en 
höftoperation (Haywood et al. 2005). 

Demens 
I Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen 2016) 
beskrivs demens som en sjukdom där den kognitiva förmågan är märkbart nedsatt hos den 
drabbade individen. Personlighetsförändringar är synbara och begränsar hen antingen socialt 
eller i yrkeslivet. Alzheimer´s Disease International (2009) menar att det finns ett stort antal 
olika typer av demenssjukdomar men att Alzheimers sjukdom [AD] och vaskulär demens 
sjukdom [VaD] är bland de vanligaste typerna av sjukdomen. AD och VAD är ofta inte rena 
sjukdomstillstånd i sig själva utan är ofta en mix av demenssjukdomar. I 43 procent av fallen 
där personen var drabbad av AD visade det sig att personen enbart hade denna 
demenssjukdom. Vad det gäller VaD var det enbart 7,3 procent som enbart led av VaD och 
ingen annan demenssjukdom. Enligt Berentsen (2010) försämrar demenssjukdomar successivt 
de kognitiva funktionerna hos den drabbade, detta då demenssjukdomen är en progredierande 
kronisk sjukdom. Sjukdomen som uppstår i hjärnan medför att personens mentala kapacitet 
minskar vilket leder till att minnet, kommunikationen och uppmärksamheten förändras. 
Problem med att formulera tankar och lära sig nya saker blir svårare under sjukdomsförloppet. 
Duxbury (2013) menar att aggression är ett vanligt symtom vid demenssjukdomen som kan 
härledas till flera triggers. Triggers kunde vara att anhöriga hjälpte till med daglig hygien, 
närmade sig snabbt eller hamnade i argumentation med personen med demenssjukdom. 
Alzheimer´s Disease International (2009) skriver att andra symtom och tecken som kan ses 
hos personer med demenssjukdomar är att de vandrar, är oroliga, skriker och ropar. De kan ha 
sömnproblematik, hallucinationer, illusioner samt bli deprimerade eller apatiska. 

Anhörigvårdaren 
Informella hjälpgivare går att dela in i anhörigvårdare, omsorgsgivare och hjälpare. 
Anhörigvårdare är de som i det egna hemmet vårdar en person dagligen eller regelbundet. 
Oftast är anhörigvårdaren en make/maka/partner eller någon annan släkting/anhörig till 
personen. Omsorgsgivaren utför en daglig omsorg eller hjälper den sjuke flertalet gånger i 
veckan. Dessa individer bor dock inte tillsammans med personen som omvårdnaden berör 
utan har ett eget boende. Här är det vanligast att det är en anhörig som hjälper till, men det 
kan likaväl vara en granne, vän, kollega eller vem som helst. Hjälparna är de som hjälper till 
med omvårdnaden mer sällan, allt från en gång i veckan till ett par gånger i månaden. Dessa 
personer kan vara släkt, vänner eller frivilliga (Szebehely 2006). I denna studie används 
anhörigvårdare som benämning för anhörigvårdare och omsorgsgivare. Hjälparna var inte 
aktuella för denna studie och ingick därmed inte i benämningen för anhörigvårdaren.  

Sjuksköterskans relation till anhörigvårdaren 
Ward-Griffin et al. (2000) undersöker relationen som uppstår mellan anhörigvårdaren och 
sjuksköterskan. Relationen byggs upp i mötet dem emellan och detta påverkar 
anhörigvårdarens vardag. Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2014a) tolkar International 
Council of Nurses [ICN] etiska kod som att sjuksköterskan ansvarar för att familjens kultur 
och struktur respekteras. SSF menar utifrån ICN:s kod att också familjen är en medarbetare i 
teamet och att sjuksköterskan bör ingripa om någon medarbetares hälsa står på spel. Det är av 
vikt att anhörigvårdaren får det stöd hen behöver (Alzheimer’s Disease International 2009). 
Då stressen över omsorgen av personen med demenssjukdom blir för stor beskrivs att 
anhörigvårdarna kan nedprioritera sin egen hälsa och inte söka vård för egna hälsoproblem. 
Anhörigvårdarna uppgav att de behövde hjälp att hitta stödgrupper och att informationen om 
olika alternativ för familjen avseende stöd och vårdformer var otydlig (Jennings et al. 2017).  
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Anhörigvårdare beskriver att det är svårt att hitta fakta om omvårdnad vid demenssjukdom. 
Ytterligare svårigheter för anhörigvårdarna var att skilja på vilka problem som berodde på 
vanligt åldrande och vad som berodde på demenssjukdomen. Detta kunde ge upphov till 
känslor av desperation hos anhörigvårdaren. Anhörigvårdarna ansåg också att det var svårt att 
få användbar information från vårdgivaren. Dessutom upplevde anhörigvårdarna att 
vårdgivaren inte gjorde tillräckligt för att upptäcka problem i anhörigvårdarens och personen 
med demenssjukdoms livssituation, även när anhörigvårdaren påtalade dessa problem. När 
anhörigvårdarna sökte information, sökte de i samma termer som vårdgivaren pratade i. Detta 
fick konsekvensen att om vårdgivaren pratade i medicinska, eller sjukdomsspecifika termer 
sökte anhörigvårdarna information om detta snarare än om omvårdnad av personer med 
demenssjukdom (Peterson et al. 2016). SSF (2010) skriver att anhöriga ingår i det utvidgade 
patientbegreppet och att anhöriga också ska respekteras i omvårdnaden. SSF (2014b) menar 
att anhöriga ska inkluderas i vården och att detta ska göras av sjuksköterskan på ett empatiskt 
sätt som bygger på kunskap från hens sida. 

Lagar och regler 
Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) ansvarar kommunerna för 
omvårdnaden som sker utanför landstingets regi. Socialtjänstlagen [SOL] (SFS 2001:453) 
reglerar omsorgen i hemmet och att denna ska formas utefter solidaritet samt grundprinciper 
som ekonomisk och social trygghet, jämlika levnadsvillkor för alla samt att kunna aktivt delta 
i samhället. Omsorgen ska utföras med hänsyn till människans eller gruppens eget ansvar 
rörande sig själv och andra genom att frigöra individens resurser. Enligt HSL (SFS 1982:763) 
ska en individuell plan tas fram för vilka insatser som kan bli aktuella för personen. Då 
individen behöver insatser både från sjukvården och socialtjänsten ska en individuell plan 
upprättas där det bland annat framgår vilka insatser som ska ingå, vilken aktör som ansvarar 
för vilka insatser och vilken aktör som ska ha huvudansvar för planen. I den definieras vilken 
vård de olika vårdtagarna ska ges och då i samspråk med patienten och helst närstående. I 
Patientlagen (SFS 2014:821) framgår också att närstående, om det är lämpligt och sekretess ej 
hindrar detta, ska ha möjlighet att medverka vid genomförandet av patientens vård. 

Bördan och hur den förändras med demenssjukdom 
Bördan av att ha omsorg för en anhörig kan vara både positiv och negativ för anhörigvårdaren 
(Romøren 2010). Romøren (2001) beskriver omsorgsförloppet som den omvårdnad av en sjuk 
person en annan person tar på sig att utföra. Vidare beskrivs ett flödesschema med olika faser 
av omsorgsförloppet vilka är: klarar sig själv-fasen, stödfasen, upptrappningsfasen följt av 
institutionsfasen och avslutats med döden. Anhörigvårdarens insatser i omvårdnaden påverkas 
olika beroende på var i förloppet den demenssjuke personen befinner sig. Faserna är inte 
nödvändigtvis linjära i sin ordningsföljd utan kan alternera fram och tillbaka samt gå direkt 
förbi en fas. Romøren (2010) beskriver att de som vårdas i hemmiljö ofta behöver hjälp av 
anhöriga med omvårdnad, praktiska uppgifter samt diverse kontakter som kan behövas 
samordnas gällande vården och vardagen. Dessa hjälpbehov kan komma att ställa stora krav 
på anhörigvårdaren, speciellt under stöd- och upptrappningsfasen. Alzheimer’s Disease 
International (2009) beskriver att demenssjukdomar fortskrider med tilltagande symtom. 
Deeken et al. (2003) menar att livskvaliteten förändras hos anhörigvårdaren i och med 
progression av demenssjukdomen. Papastavrou et al. (2007) menar att många anhöriga 
upplever sig ha en hög börda och att bördan går att koppla till vilka symtom som uppvisas av 
personen med demenssjukdom. Vissa symtom påverkar inte bördan medan andra symtom 
påverkar anhörigvårdarens livskvalitet på olika sätt. 
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Problemformulering 
Allteftersom befolkningen blir äldre kommer en ökad förekomst av personer med 
demenssjukdom att förekomma. Anhörigvårdare har idag ett stort ansvar för vården av 
personer med demenssjukdom. Detta ger en påverkan på anhörigvårdarens vardag. När 
vardagen förändras kan detta också medföra en förändring i livskvaliteten hos 
anhörigvårdaren. Vad som påverkar denna förändring är intressant för sjuksköterskan då 
sjuksköterskan inte bara ska verka för patientens hälsa, utan även för den anhörige.  

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar upplevelsen av livskvalitet 
hos anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom i hemmiljö. 

Metod 
En litteraturstudie kräver en tillräcklig mängd forskning inom det område studien berör och 
ställer dessutom krav på forskningens kvalitet. Detta för att ha en bred grund av information 
att analysera och dra slutsatser utifrån den forskning som finns. En litteraturstudie ska 
systematiskt besvara ett syfte utifrån identifiering, urval, analysering och värdering av 
forskning inom ämnesområdet (Forsberg & Wengström 2015). Litteraturstudien följer Polit 
och Becks (2017) niostegsmodell (se figur 1). 
 

 
Figur 1, beskrivning av Polit och Becks (2017) niostegsmodell (fritt översatt) 

Utformningen av syftet 
I Polit och Becks (2017) första steg utformas syfte och frågeställningar. Syfte togs fram 
utifrån erfarna problem i klinisk verksamhet samt under diskussion där en problematik blev 
tydlig och sedan undersöktes vidare i litteraturen. 

Sökstrategi  
I steg två utformas sökstrategi samt val av databaser och sökord (Polit & Beck 2017). Valda 
databaser var Cinahl och PubMed. Sökord valdes utifrån Cinahl Headings i Cinahl och 
MeSH-termer i PubMed. Sökord söktes först enskilt och kombinerades sedan.  

Formulera ett syfte 
och frågeställningar.

Utforma en 
sökstrategi, välja 

databaser och 
identifera nyckelord.

Sök, identifera och 
hämta potentiellt 
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Inklusionskriterier  
Inklusionskriterier i denna studie var att artikeln skulle vara publicerad mellan 2012-01-01 
och 2016-12-14. Artiklarna skulle också vara vetenskapligt granskade (Peer Review) samt på 
engelska. I studien inkluderades enbart artiklar som använde sig av instrumenten SF-36, QoL-
AD, WHOQoL-BREF och EQ-5D för att mäta livskvalitet. 

Exklusionskriterier 
Exklusionskriterier i denna studie var artiklar som var litteraturöversikter, artiklar där 
personen med demenssjukdom inte bor i hemmet eller där professionella vårdgivare bär 
huvudansvaret för omvårdnaden av personen med demenssjukdom. 

Sökningar  
I Polit och Becks (2017) tredje steg sker databassökning efter primärkällor. Valda sökord i 
Cinahl var “Quality of Life”, “Caregivers” och “Dementia” som samtliga var Headings (tabell 
1). 
Tabell 1. Databassökning i Cinahl. 

Databas Sökord Söknummer Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl Quality of life S1 13 218    

 Caregivers S2 4811    

 Dementia S3 6451    

 S1 AND S2 S4 506    

 S1 AND S3 S5 407    

 S1 AND S2 AND S3 S6 89 17 3 3 

Totalt    17 3 3 

 
Valda sökord i PubMed var “Quality of Life [Majr]”, “Dementia” och “Caregivers”, samtliga 
var MeSH-termer (tabell 2). “Quality of Life” fick attributet [Majr] då flera artiklar när 
”Quality of Life” endast var MeSH-term saknade Quality of Life som key-word. 
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Tabell 2. Databassökning i PubMed. 

Databas Sökord Söknummer Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed Quality of life 
[Majr] 

S1 20 716    

 Caregivers S2 8346    

 Dementia S3 29 880    

 S1 AND S2 S4 787    

 S1 AND S3 S5 345    

 S1 AND S2 AND 
S3 

S6 146 37(4) 9 9 

Totalt    33 9 9 

() - Innebär externa dubbletter i urvalet. 

Urval 1 
I steg fyra bedömdes primärkällornas relevans (Polit & Beck 2017). Ett första urval gjordes 
genom läsning av titel och abstrakt av 235 artiklar för att bedöma relevans gentemot syfte. Av 
dessa bedömdes 50 som relevanta för studien vilket gav urval 1. Övriga var irrelevanta för 
studien då de inte fokuserade på den anhöriges livskvalitet eller studier där den demenssjuke 
personen inte bodde kvar i hemmet. Artiklar som valdes bort var också litteraturöversikter, 
artiklar där professionella vårdgivares livskvalitet skattades och artiklar där anhöriga skattar 
personen med demenssjukdoms livskvalitet. 

Urval 2 
I steg fem och sex lästes artiklarna och innehållet sammanfattades och kodades (Polit & Beck 
2017). Till urval två lästes samtliga artiklar i sin helhet enskilt och sedan gemensamt. 
Artiklarnas relevans diskuterades sedan gentemot studiens syfte och uppsatta kriterier. Tolv 
artiklar svarade på litteraturstudiens syfte. Bland de studier som ej svarade på syftet var tre 
litteraturöversikter, tre rörde andra sjukdomar som leder till demenssjukdom, sex av studierna 
beskrev livssituationen hos personer med demenssjukdom, en artikel var publicerad 2011, en 
var på polska, sju använde instrument som valdes bort ur studien, 12 mätte ej livskvalitet. 
Artiklarnas resultat bearbetades och en första kodning utifrån studiens syfte genomfördes. 

Urval 3 
I steg sju genomfördes en kritisk granskning av samtliga artiklar för att säkerställa artiklarnas 
kvalitet (Polit & Beck 2017). Granskning gjordes enligt Polit och Becks (2017) 
granskningsmall för kvantitativa artiklar "Guide to an Overall Critique of a Quantitative 
Research Report". Totalt 12 artiklar inkluderades i urval 3, dessa redovisas i bilaga 1. 
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Databearbetning 
I steg åtta analyserades och kategoriserades den insamlade datan (Polit & Beck 2017). 
Resultatet i artiklarna genomarbetades induktivt. Alla artiklar fick ett nummer mellan 1-12. 
Underkategorier i form av faktorer kopplade till livskvalitet utformades utifrån artiklarnas 
resultat och skrevs upp på post-it-lappar. Underkategorierna tilldelades det nummer artikeln 
som berörde underkategorin hade. Flera artiklar berörde samma underkategorier, enskilda 
artiklar berörde också olika underkategorier. 

I Polit och Becks (2017) nionde steg förbereds och sammanställs en syntes av den insamlade 
datan. Underkategorierna parades ihop med de underkategorier som berörde samma område. 
Detta skedde genom diskussion och ny läsning av artiklarnas resultat. Diskussion fördes tills 
samstämmighet uppnåddes om de underkategorier som hade parats ihop. Totalt bildades sex 
huvudkategorier. Dessa huvudkategorier beskriver de områden de olika faktorerna förekom 
inom. Bearbetningen av under- och huvudkategorierna utfördes upprepade gånger för att 
bekräfta att indelningen blev korrekt. Huvudkategorier och underkategorier presenterades i 
resultatet. 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Enligt Forsberg och Wengström (2015) ska samtliga artiklar som är relevanta för studiens 
syfte tas med i studiens urval. I denna litteraturstudie har samtliga artiklar som är relevanta för 
studiens syfte inkluderats. I CODEX (2017) beskrivs att förvrängning och fabricering av data 
inte får ske. I denna litteraturstudie har ingen förvrängning eller fabricering av data skett. 
Översättningar har gjorts med hjälp av översättningsinstrument på internet. Enligt Polit och 
Beck (2017) ska hänsyn tas till om artiklar som inkluderas i studien genomgått etisk 
granskning och om det gjorts ett etiskt ställningstagande i dessa. I litteraturstudien bedöms 
artiklarnas etiska förhållningssätt, vid granskningen av artiklarna kontrolleras etiska 
ställningstaganden samt om en etisk kommitté godkänt artikeln. 

Resultat  
Resultatet bygger på totalt 12 artiklar som sammanställts i sex huvudkategorier och 
underkategorier (se figur 2). Huvudkategorierna beskriver olika områden i anhörigvårdarens 
livssituation som påverkar dennes livskvalitet. Underrubrikerna beskriver de faktorer som 
påverkar livskvaliteten hos anhörigvårdaren. Huvudkategorierna med dess underrubriker var 
Ohälsans betydelse: Hälsoproblem, Depression och depressionssymtom, Börda, 
Hälsoattributens betydelse: Självförtroende, Motståndskraft, Optimism och Positivt tänkande, 
Livstillfredsställelse, Känslan av sammanhang, Omgivningen och vardagens betydelse: 
Utbildning, boende och ekonomi, Familj, Dagliga rutiner och hobby, Biologiska 
förutsättningars betydelse: Kön, Ålder, Det mottagna stödets betydelse: Social, familj och 
andlig support, Undervisning, Personen med demenssjukdoms betydelse: Demenssjukdom, 
Ålder, Aktiviteter i det dagliga livet, Livskvalitet.
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Anhörigvårdarens livskvalitet 

 
Figur 2, beskriver områden som påverkar livskvaliteten hos anhörigvårdaren i form av huvudkategorier och faktorer inom dessa områden som 
underkategorier.
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Ohälsans betydelse 
Denna huvudkategori och dess underkategorier baseras på resultatet från sex artiklar vilka 
beskriver hälsoproblem (Alvira et al. 2015; Moreno et al. 2015; Tay et al. 2016) depression 
och depressionssymtom (Bruvik et al. 2012; Papastavrou et al. 2014; Moreno et al. 2015) 
samt börda (Papastavrou et al. 2014; Moreno et al. 2015; Nogueira et al. 2015; Tay 2016). 
Dessa berör ohälsans betydelse för anhörigvårdarens upplevda livskvalitet. 

Det visade sig finnas ett samband mellan anhörigvårdares fysiska hälsoproblem och sänkt 
livskvalitet (Tay et al. 2016), samt mellan anhörigvårdares generella hälsoproblem och sänkt 
livskvalitet (Alvira et al. 2015). Likaså visade sig psykisk ohälsa påverka livskvaliteten 
negativt (Alvira et al. 2015; Moreno et al. 2015). Ett samband mellan depression och sänkt 
livskvalitet framkom (Papastavrou et al. 2014; Moreno et al. 2015) samt mellan 
depressionssymtom och sänkt livskvalitet (Bruvik et al. 2012). Ökad börda visade sig sänka 
livskvaliteten (Papastavrou et al. 2014; Moreno et al. 2015; Nogueira et al. 2015; Tay et al. 
2016). Främst påverkades enligt respondenterna i Tay et al. (2016) studie den miljömässiga 
och fysiska livskvaliteten av bördan. Respondenterna i Moreno et al. (2015) studie uppgav 
social funktion, vitalitet och fysisk rollfunktion som de delarna av livskvaliteten som främst 
påverkades av bördan. Den totala upplevelsen av livskvalitet sänktes av bördan (Papastavrou 
et al. 2014; Nogueira et al. 2015; Tay et al. 2016). 

Hälsoattributens betydelse 
Denna huvudkategori och dess underkategorier baseras på resultatet från fem artiklar som 
beskriver självförtroende (Kuo et al. 2014; Zhang et al. 2014; Tay et al. 2016), motståndskraft 
(Trapp et al. 2015), optimism och positivt tänkande (Trapp et al. 2015; Tay et al. 2016), 
livstillfredsställelse (Moreno et al. 2015) samt känslan av sammanhang (Trapp et al. 2015). 
Dessa berör aspekter hos individen som har betydelse för anhörigvårdarens upplevda 
livskvalitet. 

Bra självförtroende visade på ett samband med höjd livskvalitet (Kuo et al. 2014; Zhang et al. 
2014; Tay et al 2016). Främst påverkades enligt respondenterna i Tay et al. (2016) studie 
miljömässig och psykisk livskvalitet. Även respondenterna till personer med vaskulär 
demenssjukdom [VaD] menade att självförtroendet höjde den psykiska aspekten av 
livskvalitet (Kuo et al. 2014). Det fanns ett samband mellan anhörigvårdarens 
motståndskrafter och höjd livskvalitet (Trapp et al. 2015). Optimism var en faktor som gick 
att härleda till höjd psykisk livskvalitet (Trapp et al. 2015). Detsamma gällde positivt 
tänkande men det gick även att koppla till miljömässig och total livskvalitet (Tay et al. 2016). 
Anhörigvårdarens upplevelse av sin livstillfredsställelse påverkade livskvalitet positivt 
(Moreno et al. 2015). En stark känsla av sammanhang visade sig vara en faktor som höjde 
livskvalitet hos anhörigvårdaren (Trapp et al. 2015). 

Omgivningen och vardagens betydelse  
Denna huvudkategori och dess underkategorier baseras på resultatet från sex artiklar som 
beskriver utbildning, boende och ekonomi (Bruvik et al. 2012; Kuo et al. 2014; Papastavrou 
et al. 2014; Alvira et al. 2015; Bleijlevens et al. 2015; Tay et al. 2016), familj (Tay et al. 
2016) samt dagliga rutiner och att ha en hobby (Bruvik et al. 2012; Alvira et al. 2015; Tay et 
al. 2016). Dessa berör omgivningen och vardagens betydelse för anhörigvårdarens 
upplevda livskvalitet. 

Hög utbildning uppvisade ett samband med höjd livskvalitet hos anhörigvårdare till personer 
med alzheimers sjukdom [AD] (Kuo et al. 2014). Det framkom att anhörigvårdare till 
personer med demenssjukdom som var boende hemma hade lägre livskvalitet än de 
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anhörigvårdare där personen med demenssjukdom var boende på institution (Bleijlevens et al. 
2015). Vidare framkom att anhörigvårdare som var boende tillsammans med personen med 
demenssjukdom hade lägre livskvalitet än de anhörigvårdare som hade annat boende (Bruvik 
et al. 2012). Ekonomi har betydelse för livskvaliteten då ett samband mellan högre inkomst 
och höjd livskvalitet kunde urskiljas (Papastavrou et al. 2014), dessutom gav ekonomisk 
börda sänkt livskvalitet (Tay et al. 2016). I en studie som rörde åtta europeiska länder 
framkom att ekonomiska problem hade negativ påverkan på livskvalitet i samtliga länder 
förutom i Sverige och Storbritannien (Alvira et al. 2015). Hur familjens rutiner, fritid och 
interaktioner påverkades sänkte den fysiska livskvaliteten för anhörigvårdaren. För påverkan 
på familjens rutiner och interaktion fanns dessutom ett samband med sänkt miljömässig 
livskvalitet (Tay et al 2016). I Alvira et al. (2015) uppgav respondenterna att påverkan på 
dagliga rutiner sänkte livskvalitet i samtliga åtta europeiska länder förutom i Tyskland. Det 
framkom att ha en hobby visade höjd livskvalitet då anhörigvårdaren bodde tillsammans med 
personen med demenssjukdom (Bruvik et al. 2012). 

Biologiska förutsättningars betydelse 
Denna huvudkategori och dess underkategorier baseras på resultatet från två artiklar som 
beskriver kön (Nogueira et al. 2015) och ålder (Kuo et al. 2014) hos anhörigvårdaren. Dessa 
berör biologiska förutsättningars betydelser för anhörigvårdarens upplevda livskvalitet. 

Livskvaliteten hos anhörigvårdare av manligt kön påverkades mer av personen med 
demenssjukdoms livskvalitet än vad kvinnliga anhörigvårdares livskvalitet gjorde (Nogueira 
et al. 2015). I en studie framkom att högre ålder hos anhörigvårdare påverkade den fysiska 
livskvaliteten negativt. För anhörigvårdare till personer med VaD höjdes däremot den 
psykiska livskvaliteten (Kuo et al. 2014). 

Det mottagna stödets betydelse 
Denna huvudkategori och dess underkategorier baseras på resultatet från fyra artiklar som 
beskriver social, familj och andlig support (Zhang et al. 2014; Tay et al. 2016) samt 
undervisning (Kuo et al. 2013; Söylemez et al. 2016). Dessa berör support och stöds betydelse 
för anhörigvårdarens upplevda livskvalitet. 

Social support visade sig höja livskvaliteten. Främst höjdes den psykiska livskvaliteten (Tay 
et al. 2016), men även den fysiska livskvaliteten (Zhang et al. 2014). Respondenterna i Tay et 
als. (2016) studie uppgav också att social support höjde den miljömässiga livskvaliteten. 
Social support hade både direkt och indirekt samband med höjd livskvalitet hos 
anhörigvårdaren. Det indirekta sambandet var genom att social support stärkte 
självförtroendet hos anhörigvårdaren, vilket i sin tur höjde livskvaliteten (Zhang et al. 2014). 
Söka och ta emot support från familjen eller att söka andlig support var faktorer som gav höjd 
livskvalitet (Tay et al. 2016). Genom undervisning enligt PLST-modellen (PLST-modellen är 
en metod för att sänka stressen hos personen med demenssjukdom, tanken är att detta också 
ska sänka stressen hos anhörigvårdaren) framkom att det stödet ger samma, men inte bättre, 
effekt än rutinvård avseende anhörigvårdarens livskvalitet (Söylemez et al. 2016). Det visade 
sig att PLST kombinerat med undervisning enligt ABC-teorin (vilken bygger på identifiering 
och förebyggande av beteendeproblem) gav en höjd livskvalitet hos anhörigvårdaren (Kuo et 
al. 2013). 

Personen med demenssjukdoms betydelse 
Denna huvudkategori och dess underkategorier baseras på resultatet från fyra artiklar som 
beskriver demenssjukdom (Kuo et al. 2014), ålder (Kuo et al. 2014), aktiviteter i det dagliga 
livet (Kuo et al. 2014; Zhang et al. 2014; Nogueira et al. 2015) samt livskvalitet (Nogueira et 



   

   15

al. 2015). Dessa berör personen med demenssjukdoms betydelse för anhörigvårdarens 
upplevda livskvalitet. 

Det framkom en koppling mellan högre grad av demenssjukdom hos personerna med AD och 
sänkt fysisklivskvalitet, men också höjd psykisk livskvalitet hos anhörigvårdaren. 
Anhörigvårdaren till personer med AD hade bättre fysisk livskvalitet än anhörigvårdaren till 
personer med VaD (Kuo et al. 2014). Det fanns ett samband mellan god sjukdomsinsikt hos 
personen med demenssjukdom och höjd livskvalitet hos anhörigvårdaren (Nogueira et al. 
2015). Beteendesymtom och psykologiska symtom på demenssjukdom hos personerna med 
demenssjukdom hade ett både direkt och indirekt samband med sänkt livskvalitet hos 
anhörigvårdaren. Det indirekta sambandet var genom att beteendesymtom och psykologiska 
symtom på demenssjukdom sänkte anhörigvårdarens självförtroende, vilket i sin tur sänkte 
livskvaliteten (Zhang et al. 2014). I Tay et al. (2016) studie framkom av respondenterna en 
koppling mellan högre ålder på personen med demenssjukdom och höjd livskvalitet hos 
anhörigvårdaren. I Kuo et al. (2014) studie framgick dock av respondenterna att hos 
anhörigvårdaren till personer med VaD fanns en koppling mellan hög ålder på personen med 
VaD och sänkt livskvalitet hos anhörigvårdaren. Goda möjligheter till aktiviteter i det dagliga 
livet för personen med VaD gav höjd livskvalitet hos anhörigvårdaren (Kuo et al. 2014). Hög 
funktionsstatus hos personen med demenssjukdom genererade en höjd livskvalitet hos 
anhörigvårdaren. Högre livskvalitet hos personen med demenssjukdom visade även det på 
höjd livskvalitet hos anhörigvårdaren (Nogueira et al. 2015). 

Diskussion 
Litteraturstudiens syfte var att belysa faktorer som påverkar upplevelsen av livskvalitet hos 
anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom i hemmiljö. I resultat framkom ett flertal 
olika faktorer som påverkade livskvalitet. Dessa delades i resultatet in i sex olika 
huvudkategorier: Ohälsans betydelse, Hälsoattributs betydelse, Omgivningen och vardagens 
betydelse, Biologiska förutsättningars betydelse, Det mottagna stödets betydelse, Personen 
med demenssjukdoms betydelse. 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar på att börda påverkar fysisk, psykisk och miljömässig livskvalitet samt den 
totala livskvaliteten negativt. Börda är den enskilda faktor som nämns i flest artiklar i 
resultatet och de är samstämmiga i att det ger en negativ påverkan på anhörigvårdarens 
livskvalitet. Att bördan kopplas till sänkt livskvalitet har ett starkt stöd i litteraturen (Coen et 
al. 1999, Coen et al. 2002, Serrano-Aguilar 2006, McLennon et al. 2011, Santos et al. 2014). 
McLaughlin et al. (2010) respondenter menade att de upplevde börda när de vårdade personer 
med Parkinsons sjukdom. Anhörigvårdare i studien menade att bördan ökade i progression 
med sjukdomen hos sin anhörige genom att omvårdnaden ställde allt större krav på 
anhörigvårdaren. Bördan kan därför tänkas vara en faktor som påverkar anhörigvårdare till 
personer med andra sjukdomar än demenssjukdom. Papastavrou et al. (2007) studie visar på 
att alla symtom hos personen med demenssjukdom inte behöver leda till högre börda eller 
ökad risk för depression hos anhörigvårdaren. Depression hos den demenssjuke är ett exempel 
på ett sådant symtom som inte påvisats öka bördan för anhörigvårdaren. Mittleman et al. 
(2004a) menar att depression och börda är centrala faktorer som påverkar anhörigvårdaren. 
Det framkommer också i litteraturstudiens resultat att depression har en negativ påverkan på 
anhörigvårdarens livskvalitet. 

Resultatet visar på att individens självförtroende och att ha ett positivt förhållningssätt till 
livet var delar som kunde stärka hens livskvalitet. Crellin et al. (2014) beskriver att 
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självförtroendet påverkar livskvaliteteten hos anhörigvårdare och även ger effekt på 
omvårdnaden.  

I studiens resultat framkommer att anhörigvårdarens ekonomi påverkade livskvaliteten vilket 
stöds av McLennon et al. (2011). Flera respondenter i Martin (2016) och McLaughlin et al. 
(2010) studier uppgav att ett förändrat ekonomiskt läge ger stor stress för anhöriga som vårdar 
en person med Parkinsons sjukdom. Även detta kan tyda på att ekonomin är en faktor som 
kan spela roll för anhörigvårdare till fler grupper än enbart för personer med demenssjukdom. 

I studiens resultat framkommer att olika former av support i form av familj, andlig och social 
support kan påverka livskvaliteten. Enligt Vellone et al. (2012) är även formell support något 
som anhörigvårdare känner att de inte får tillräckligt av från de formella vårdgivarna vilket 
enligt anhörigvårdare skulle kunna höja deras upplevelse av livskvalitet. I studiens resultat 
framkommer interventioner och utbildning som möjlig support men inga andra samband till 
formell support fanns.  

Resultat visar på att livskvalitet hos anhörigvårdaren påverkades av var i demenssjukdomen 
personen med demenssjukdom befann sig. Även ålder, typ av sjukdom och symtom på 
sjukdomen personen med demenssjukdom uppvisade påverkade anhörigvårdarens upplevda 
livskvalitet. Genom att utgå från resultatet och hur de bådas livskvalitet påverkades av den 
andras livskvalitet kunde det tolkas som ett symbiotiskt förhållande. Fast hur detta påverkar 
anhörigvårdaren kan skilja sig menar Serrano-Aguilar (2006) då de fann att beroende på om 
du är make/maka eller barn till personen med demenssjukdom påverkades livskvaliteten olika. 

I litteraturstudien framkommer att interventioner för anhörigvårdaren fungerar i olika grad 
beroende på vilken intervention som ges till anhörigvårdaren (Kuo et al. 2013; Söylemez et al. 
2016). I introduktionen beskrivs i Sverige en åldrande befolkning. Då befolkningen blir äldre 
kan anhörigvårdarens ansvar komma att spela än större roll för att kunna ge personer med 
demenssjukdom en god vård. Inte minst då personalstyrkan inom vården förutspås minska 
trots att behoven kommer att bli större. För att anhörigvårdare ska orka och vilja ta hand om 
sina anhöriga kan det därför bli viktigt att ge dem stöd och förutsättningar. Det kan därför 
vara bra att ha kunskap om hur anhörigvårdarens livssituation påverkas av olika faktorer för 
att sjuksköterskan ska kunna rikta sina insatser mot dessa. 

Utöver de interventioner som beskrivs i litteraturstudiens resultat har flera olika interventioner 
för att underlätta för anhörigvårdaren prövats med olika resultat. Kombination av 
familjerådgivning och individuell rådgivning har visat sig ge positiv långvarig effekt på 
symtom av depression (Mittelman et al. 2004) samt anhörigvårdarens självuppskattade hälsa 
(Mittelman et al. 2007). Samtal i stödgrupper av olika former har visat sig minska den 
upplevda bördan hos anhörigvårdare (Dröes et al. 2006). Stödgrupper där endast 
anhörigvårdare deltog visade sig också höja livskvaliteten hos anhörigvårdaren (Wang & 
Chien 2011; Wang et al. 2012). 

Metoddiskussion 
Litteraturstudien har genomförts genom en strukturerad arbetsmetod, där Polit och Becks 
(2017) niostegsmodell har använts. Niostegsmodellen har följts i samtliga nio steg och 
presenteras i metoden. Enligt Forsberg och Wengström (2015) är kvantitativ forskning 
objektiv, neutral och används bland annat för att se på samband. Denna litteraturstudie består 
endast av kvantitativa artiklar då sambandet mellan faktorerna och påverkan på den upplevda 
livskvaliteten var det intressanta för syftet. Fyra olika mätinstrument för livskvalitet används i 
de olika studierna. Dessa instrument finns presenterade i introduktionen och valdes då de är 
välbeprövade instrument med god validitet, de mäter dessutom flera aspekter av livskvaliteten 
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och ger en bred bild av personens upplevda livskvalitet. När artiklar valdes bort på grund av 
att de inte använde sig av just dessa instrument kan faktorer som påverkar livskvalitet ha gått 
förlorade i resultatet. Enlig SBU (2012) kan det vara problematiskt att mäta livskvalitet 
kvantitativt, de som är för sjuka eller slitna orkar inte fullfölja mätningarna och hamnar 
därmed utanför resultatet. Dessutom kan livskvaliteten sjunka drastiskt i början av en ny 
livssituation för att sedan, när anhörigvårdaren anpassat sig till situationen, åter höjas. Ett 
problem med att använda sig av olika mätinstrument för att mäta livskvalitet är att de kan 
mäta livskvalitet med olika utgångspunkt vilket gör vissa mätinstrument olämpliga för vissa 
grupper. I denna studie användes en induktiv metod. Detta då mätinstrumenten för livskvalitet 
fokuserar på olika aspekter av livskvalitet och mäter det utifrån olika förutsättningar. För att 
undvika ett missvisande resultat utformades kategorier som tog hänsyn till helhetsbilden. 

Studiens aktualitet stärks av att samtliga artiklar är publicerade inom de senaste fem åren och 
forskningen därmed är aktuell. Något som kan ses både som en styrka och en svaghet med 
studien är att den har en bred geografisk spridning på de artiklar som används. Studiens 
resultat, som är framtaget från över 15 olika länder, visar liknande resultat i vad som påverkar 
livskvaliteten hos anhörigvårdarna. Denna samstämmighet kan tyda på att kulturella och 
strukturella samhällsskillnader inte i stor utsträckning påverkar upplevelsen av livskvalitet. 
Faktorerna verkar snarare finnas oavsett kultur och struktur i det samhälle studierna 
genomfördes. En svaghet hade kunnat vara om skillnaderna var stora i vad som påverkar 
livskvaliteten eller hur stor påverkan på livskvaliteten olika faktorer har i olika länder. Det 
hade då blivit svårt att ge korrekt bild av olika faktorer och dess påverkan på livskvalitet. 
Resultatet visar dock på liknande faktorer och påverkan vilket därmed stärker bilden av vad 
som påverkar anhörigvårdarens livskvalitet.  

Sökorden quality of life, caregivers, dementia, valdes utefter att få en bred träff på ämnet för 
att inga artiklar skulle missas av snäva sökningar. Sökordet informal caregivers användes först 
men byttes ut till enbart caregivers för att uppnå detta. I en artikel (Papastavrou  et al. 2014) 
var en respondent anhörigvårdare till två personer vilket kan ha påverkat resultatet, antalet 
respondenter i denna artikel var 76 anhörigvårdare. I en annan artikel (Trapp et al. 2015) var 2 
respondenter med som var professionella vårdgivare, antalet respondenter i denna artikel var 
130 anhörigvårdare. Bedömningen gjordes gällande båda artiklarna att då det var under 2 
procent av respondenterna som urskilde sig gav detta endast en marginell påverkan på 
artiklarnas resultat. De uteslöts därav ej ur denna litteraturstudie.  

Flera studier redovisade inte något bortfall. Det berodde delvis på att flera studier byggde på 
tidigare insamlad data, men gjorde nya analyser av dessa data, till exempel korrelationer, för 
att få fram ytterligare slutsatser än den ursprungliga studien. I några artiklar redovisades inte 
bortfall, orsak till det gavs heller inte. Däremot beskrevs varför det blev ett bortfall, detta var 
respondenter som ej stämde med inklusionskriterier, nekande till att delta, men något antal på 
dessa presenterades ej. Enligt Forsberg och Wengström (2015) ska läsaren vid en 
bortfallsanalys ta hänsyn till inklusionskriterier, vilka som deltog i studien, om demografiska 
variabler är trovärdiga gentemot övriga populationen samt storleken på gruppen. Artiklarna i 
studien har analyserats utifrån dessa kriterier och inget avvikande har hittats. 

Vid översättning har hänsyn tagits till innebörden av den översatta texten. Detta då ord ibland 
kan ha olika betydelse på engelska gentemot den direkta översättningen till svenska beroende 
på sammanhang. För översättningarna togs hjälp av översättningsinstrument på internet. 

Klinisk betydelse 
Litteraturstudiens resultat bidrar till ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar 
anhörigvårdare till demenssjuka personers upplevelse av livskvalitet positivt och negativt. 
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Genom att kunna identifiera dessa faktorer kan sjuksköterskan jobba stärkande och 
förebyggande och därigenom verka för att bevara eller stärka anhörigvårdarens upplevelse av 
livskvalitet. 

Förslag till fortsatt forskning 
Det finns en bred forskning angående vilka faktorer som påverkar anhörigvårdarnas upplevda 
livskvalitet, fler studier om sjuksköterskans roll i att stärka positiva faktorer och att förebygga 
negativa faktorer är angeläget. Det vore också relevant med fler studier där det utifrån 
anhörigvårdarens livskvalitet efterfrågas vilken hjälp anhörigvårdaren upplever sig behöva, 
och hur denna hjälp skulle kunna utformas. En intressant frågeställning är om 
anhörigvårdarens efterfrågade hjälp stämmer överens med de faktorer som har påverkan på 
livskvalitet. 

Slutsats 
Det framgår av litteraturstudien att det finns många olika faktorer som påverkar 
anhörigvårdarnas upplevda livskvalitet. Personliga attribut samt undervisning genom 
interventioner och olika former av support kunde stärka livskvaliteten hos anhörigvårdaren. 
Andra faktorer som depression, börda och sänkt ekonomi för anhörigvårdaren visade på 
negativa konsekvenser för anhörigvårdarens livskvalitet.  
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Soto, M. E. & Zwakhalen, M. G. 

 

Changes in caregiver burden and 
health-related quality of life of 
informal caregivers of older 
people with Dementia: evidence 
from the European 
RightTimePlaceCare prospective 
cohort study. 

 

Journal of Advanced Nursing 
71(6). 

Juni 2015. 

8 europeiska länder. 

Att undersöka skillnaden 
i livskvalitet hos 
anhörigvårdare före och 
efter att den demenssjuke 
personen har fått en plats 
på en institution i åtta 
europeiska länder. 

Studie: 
Kvantitativ, 
korrelationsstudie av 
tvärsnittsdata. Icke-
experimentell. 
 

Urval: 
2014 anhörigvårdare från 
åtta europeiska länder 
deltog i studien. I 
analysen för övergången 
till boende deltog 109 
anhörigvårdare. 
 

Bortfall: Redovisades 
inte. 
 

Data: 
Deskriptiv statistik, 
ANOVA, SPSS 
 

Mätinstrument: 
EQ-5D 

I studien framkom att den 
hälsorelaterade livskvaliteten skattades 
olika hos anhörigvårdare till 
demenssjuka personer i deras hemmiljö 
än hos de vars anhörig bodde på 
institution. Under transitionen när den 
demenssjuke personen flyttade till 
boende sågs ingen skillnad i 
anhörigvårdarens livskvalitet gentemot 
där den demenssjuke personen 
fortfarande bodde hemma. 
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Bruvik, F. K., 
Ulstein, I. D., 
Ranhoff, A. H., 
Engedal, K. 
 

The Quality of 
Life of People 
with Dementia 
and Their Family 
Carers 
 

Dementia & 
Geriatric 
Cognitive 
Disorders 34(1). 
2012. 
Norge. 

Att undersöka påverkansfaktorer på 
livskvaliteten hos demenssjuka 
personer och deras anhörigvårdare 
samt att jämföra dessa med 
varandra. 

Studie:  
Kvantitativ, använde rådata 
från en tidigare studie. Icke-
experimentell.  
 

Urval: 
230 demenssjuka boende i 
hemmet och deras 
anhörigvårdare varav 100 
bodde ihop och 130 bodde 
inte ihop.  
 

Bortfall: 
Då studien bygger på redan 
insamlad data redovisas 
inget bortfall. 
 

Data: 
SPSS 
 

Mätinstrument: QoL-AD 
 
 
 

I studien framkom att hos de som bor 
tillsammans med den demenssjuke 
personen fanns en koppling mellan sänkt 
livskvalitet och symtom på depression 
samt mellan höjd livskvalitet och att ha 
en hobby. 
Det visade sig också att de som bor med 
den demenssjuka skattade en lägre 
livskvalitet. 
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Kuo, L-M., Huang, H-
L., Huang, H-L., Liang, 
J., Chiu, Y-C., Chen, S-
T., Kwok, Y-T., Hsu, 
W-C. & Shyu, Y-I. L. 
 

A home-based training 
program improves 
Taiwanese family 
caregivers’ quality of 
life and decreases their 
risk for depression: a 
randomized controlled 
trial 
 

International Journal of 
Geriatric Psychiatry 
28(5). Maj 2013. 
Taiwan. 

Att undersöka effekten av 
hembaserade interventionsprogram 
för anhörigvårdare till demenssjuka 
personer och dess påverkan på 
hälsorelaterad livskvalite och 
depressionssymtom hos 
anhörigvårdaren.  

Studie:  
Kvantitativ, single-blinded 
randomiserad klinisk studie, 
experimentell, kontrollgrupp, 
longitudinell. 
 

Urval:  
374 kontrollerades mot 
inklusionskriterierna, av dessa var 
251 lämpliga som inbjöds till 
studien, av dessa tackade 129 ja, 
108 par av anhörigvårdare och 
demenssjuka personer fullföljde 
studien.  
 

Bortfall:  
21 fullföljde inte studien, 17 avbröt 
deltagandet i studien, 1 
demenssjuk placerades på 
vårdboende, 2 anhörigvårdaren 
byttes ut och 1 avled. 
 

Data: 
En hierarkisk regressionsanalys.  
 

Mätinstrument: SF-36 

I studien framkom att 
hembaserade interventioner 
utformade efter PLST och 
ABC gav höjd livskvalitet i 
samtliga domäner som SF-
36 mäter hos 
anhörigvårdaren. 
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Kuo, L-M., Huang, H-
L., Hsu, W-C., Shyu, Y-
I. L. 
 

Health-Related Quality 
of LIfe and Self-
Efficacy of Managing 
Behavior Problems for 
Family Caregivers of 
Vascular Dementia and 
Alzheimer’s Disease 
Patients 
 

Dementia and Geriatric 
Cognitive Disorders 
38(5-6). 
Oktober 2014. 
Taiwan. 

Att undersöka skillnaderna i 
beteendemässiga och psykiska 
demenssymtom hos personer med 
alzheimers sjukdom och vaskulär 
demenssjukdom samt skillnaden i 
påverkansfaktorer för deras 
anhörigvårdares livskvalitet. 
 

Studie: 
Kvantitativ, sekundär 
analys av rådata, icke-
experimentell. 
 

Urval: 
114 anhörigvårdare till 
68 patienter med 
alzheimers sjukdom 
och 46 med vaskulär 
demenssjukdom. 
 

Bortfall: 
Redovisas ej då studien 
bygger på tidigare 
insamlad rådata. 
 

Data: 
SPSS 
 

Mätinstrument: 
SF-36 

I studien framkom skillnader på hur olika 
typer av demenssjukdom påverkade 
anhörigvårdarens livskvalitet samt risk 
för depression på olika sätt. 
Huvudfaktorer beskrivs som ålder, 
utbildning, ålder på personen med 
demenssjukdom, grad av demens, 
självförtroende och personen med 
demenssjukdoms ADL. 
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Moreno, J. A., Nicholls, E., 
Ojeda, N., Reyes-Aragón, 
D. R., Arango-Lasprilla, J. 
C. 
 

Caregiving in Dementia and 
its Impact on Psychological 
Functioning and Health-
Related Quality of Life: 
Findings from a Colombian 
Sample 
 

J Cross Cult Gerontol 30(4). 
December 2015. 
Colombia. 

Att undersöka påverkan av 
psykologiska faktorer på 
hälsorelaterad livskvalite 
hos anhörigvårdare till 
demenssjuka personer. 

Studie: 
Kvantitativ 
tvärsnittsstudie, icke-
experimentell.  
 

Urval: 
102 anhörigvårdare 
till personer med 
demenssjukdom 
deltog i studien. 
 

Bortfall: Redovisades 
ej. 
 

Data: 
CCA,  
SPSS, deskriptiv 
statistik 
 

Mätinstrument:  
SF-36 

I studien framkom att det finns en signifikant 
relation mellan anhörigvårdarens mentala 
hälsa och hälsorelaterad livskvalitet. 
Indikationer finns för att depression och 
nöjdhet med livet är viktigare områden än 
bördan för anhörigvårdarens hälsorelaterad 
livskvalitet.  
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Nogueira, M. M. L., Neto, J. 
P. S., Sousa, M. F. B., 
Santos, R. L., Rosa, R. D.. 
L., Belfort, T., Torres, B., 
Dourado, M. C. N. 
 

Spouse-caregivers’ quality 
of life in Alzheimer’s 
disease 
 

International 
Psychogeriatrics 27(5). 
Maj 2015. 
Brasilien. 

Att undersöka relationen mellan 
sexuell tillfredsställelse och 
anhörigvårdares livskvalitet samt att 
undersöka vilka kliniska drag hos den 
demenssjuke som påverkar 
anhörigvårdares skattning av sin egen 
livskvalitet. 

Studie: 
Kvantitativ 
tvärsnittsstudie, icke-
experimentell. 
 

Urval: 
54 personer med 
demenssjukdom och 
deras anhörigvårdare 
deltog i studien. 
 

Bortfall: Redovisades 
ej. 
 

Data: 
SPSS, linjär 
regressionsanalys 
 

Mätinstrument: QoL-
AD 

I studien framkom ingen 
korrelation mellan sexuell 
tillfredsställelse som påverkade 
personernas självskattning av 
livskvalitet.  
Korrelationen mellan högre 
vårdbörda och lägre 
självrapporterad livskvalitet. 
från den demenssjuke personen 
gav sänkt livskvalitet hos 
anhörigvårdaren.  
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Papastavrou, E., 
Andreou, P., Middleton, 
N., Papacostas, S., 
Georgiou, I. K. 
 

Factors associated with 
quality of life among 
family members of 
patients with dementia 
in Cyprus 
 

International 
Psychogeriatrics 26(3). 
Mars 2014. 
Cypern. 

Att undersöka hur livskvaliteten 
hos anhörigvårdgivare var 
associerade med vårdbördan, 
antalet depressiva symptom, 
vårdgraden av den demenssjuke 
och demografiska variabler. 

Studie: 
Kvantitativ, tvärsnittsstudie, icke-
experimentell. 
 

Urval: 
93 anhörigvårdare till personer med 
demsjukdom inbjöds till studien.1 
anhörigvårdare var primärvårdgivare 
åt 2 patienter och svarade för båda 
separat. Antalet svarande var alltså 
75, men antalet svar 76. 
 

Bortfall: 
11 tackade nej initialt, 4 svarade ej på 
inbjudan och 1 avled innan svar hann 
inskickas.  
 

Data: 
ANOVA, 
Deskriptiv korrelationsdesign, 
Hierarkisk multipel regression 
SPSS 
 

Mätinstrument: QoL-AD 

I studien framkom en 
negativ korrelation mellan 
livskvalitet gentemot börda 
och depression. Inkomst 
visades också ha en 
koppling till livskvaliteten. 
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Söylemez, B. A., 
Küçükgüçlü, Ö., 
Buckwalter, K. C. 
 

Application of the 
Progressively Lowered 
Stress Threshold Model 
with Community-Based 
Caregivers - A 
Randomized Controlled 
Trial 
 

Journal of 
Gerontological Nursing 
42(7). 
Juli 2016. 
Turkiet. 

Att undersöka effektiviteten av 
hembaserade kommunala 
interventionsprogram framtagna för att 
lära anhörigvårdare att ta hand om 
betende problematik hos 
alzheimerssjuka genom att använda 
sig av PLST interventioner och 
jämföra dessa med rutinvård. 

Studie:  
Kvantitativ, randomiserad 
kontrollerad studie, 
experimentell, kontrollgrupp, 
longitudinell.  
 

Urval: 
70 demenssjuka personer och 
deras anhörigvårdare inbjöds 
till studien, 65 par fullföljde 
studien.  
 

Bortfall:  
I experimentgruppen avslutade 
1 på grund av sjukdom och 1 
på grund av  flytt. 3 ur 
kontrollgruppen valde att 
avsluta studien, 2 på grund av 
flytt och 1 valde att avbryta sitt 
deltagande. 
 

Data: 
SPSS, ANOVA 
 

Mätinstrument: 
WHOQoL BREF 

I studien framkom att vård 
enligt PLST och rutinvård 
hade samma effekt avseende 
att minska anhörigvårdarens 
börda, depressionssymtom 
samt att höja livskvaliteten. 
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Tay, K. C. P., Seow, C. C. D., 
Xiao, C., Lee, H. M. J., Chiu, H. 
FK., Chan, S. W-C. 
 

Structured interviews examining 
the burden, coping, self-efficacy, 
and quality of life among family 
caregivers of persons with 
dementia in Singapore 
 

Dementia 15(2). 
Mars 2016. 
Singapore. 

Att undersöka kopplingar mellan 
vårdbördan, coping strategier, 
självförtroende samt 
livskvaliteten för 
anhörigvårdaren. 
Sekundärt undersöktes 
kopplingar mellan demografiska 
variablerna mot det primära 
syftet.   

Studie: 
Kvantitativ strukturerade 
intervjuer, tvärsnittsstudie, 
icke-experimentell.  
 

Urval: 
84 anhörigvårdare 
slutförde studien. 
 

Bortfall: Redovisades ej. 
 

Data: 
SPSS, ANOVA, 
regressionsanalys. 
 

Mätinstrument:  
WHOQoL-BREF 

I studien framkom att en 
signifikant koppling fanns 
mellan livskvaliteten, coping 
strategier och bördan hos 
familjen. 
Högre inkomst kopplades till 
högre livskvalitet. 
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Trapp, S. K., Perrin, P. 
B., Aggarwal, R., 
Peralta, S. V., Stolfi, M. 
E., Morelli, E., Obeso, 
L. A. P., Arango-
Lasprilla, J. C. 
 

Personal Strengths and 
Health Related Quality 
of Life in Dementia 
Caregivers from Latin 
America 
 

Behavioural Neurology. 
2015. 
Argentina och Mexico. 

Att undersöka om 
motståndsresurser, optimism och 
känslan av sammanhang är 
förknippade med psykisk och 
fysisk livskvalite hos 
anhörigvårdaren. 

Studie: 
Kvantitativ, tvärsnittsstudie, 
icke-experimentell. 
 

Urval: 
Anhöriga till personer med 
demenssjukdom. 110 från 
Argentina och 20 från 
Mexico deltog varav 2 
professionella vårdgivare. 
 

Bortfall: Redovisades ej. 
 

Data: 
AMOS, SPSS, deskriptiv 
statistik 
 

Mätinstrument: 
SF-36 

I studien framkom att det fanns en 
koppling mellan motståndsresurser, 
optimism, känslan av sammanhang och 
mental livskvalitet. Känslan av 
sammanhang var den enda som 
kopplades till fysisk livskvalitet. 
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Zhang, S., Edwards, H., 
Yates, P., Li, C., Guo, 
Q. 
 

Self-Efficacy Partially 
Mediates between 
Social Support and 
Health-Related Quality 
of Life in Family 
Caregivers for 
Dementia Patients in 
Shanghai 
 

Dementia and Geriatric 
Cognitive Disorders 
37(1-2). 
Februari 2014. 
Kina 

Att jämföra anhörigvårdares 
livskvalitet med den allmänna 
populationens samt att 
undersöka vårdgivarens roll och 
självförmåga i relation till 
support och hälsorelaterad 
livskvalitet. 

Studie: 
Kvantitativ tvärsnittsstudie, 
icke-experimentell. 
 

Urval: 
205 inbjöds att deltaga, 196 
fullföljde studien. Av dessa 
var 137 gifta med den sjuke, 
58 var vuxna barn och 1 var 
bror till den sjuke. 
 

Bortfall: 
9 personer avböjde 
deltagande. Då antalet 
syskon (1) var negligerbart i 
studien togs detta ej med i 
analysen.  
 

Data: 
Deskriptiv statistik, multipel 
regressionsanalys, SPSS. 
 

Mätinstrument: 
SF-36 

I studien framkom att anhörigvårdare 
till personer med demenssjukdom hade 
en lägre livskvalitet jämfört med den 
övriga kinesiska befolkningen. 
Självförtroende, social support, 
demenssymtom och mental hälsa hade 
en påverkan på livskvaliteten.  

 

 


