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Sammanfattning 
Bakgrund: När en människa drabbas av sjukdom blir även de anhöriga berörda. 

Anhörigvårdares hjälpinsatser till närstående har fått en allt större betydelse för vården 

och omsorgen av äldre i hemmet. För att sjuksköterskan ska kunna ge stöd till 

anhörigvårdare i form av information, rådgivning och undervisning är det betydelsefullt 

att öka förståelsen för hur anhörigvårdare upplever sin situation. Syfte: Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva anhörigvårdares upplevelser av att vårda sin partner i 

hemmet. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt med ett systematiskt 

arbetssätt och baserades på kvalitativa studier. Resultat: Studien resulterade i fem 

kategorier: Tankar och känslor av betydelse för framtiden, Upplevelse av bundenhet, 

Förhållandet får en annan betydelse vid anhörigvård, Påverkan på den egna hälsan och 

Copingstrategier. Det visade sig att anhörigvårdares livskvalitet och hälsa påverkades av 

att vårda sin livskamrat. Slutsats: För att anhörigvårdare ska orka med vårdåtagandet är 

det av stor vikt att sjuksköterskan upptäcker anhörigvårdare och erbjuder dem stöd. Alla 

riskfaktorer som kan leda till ohälsa och försämrad livskvalitet för anhörigvårdare 

behöver uppmärksammas tidigt. 
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Abstract 
Background: When a human suffering from disease also the families becomes affected.  

Informal carers help efforts to related has gained an increasing importance for health and  care 

of the elderly at home. In order to the nurse should be able to provide support for caregivers 

in the form of information, advice and education, it is important to increase understanding 

how carers are experiencing their situation. Aim: The aim of the literature review was to 

describe caregiver´s experiences of caring for their partner at home. Method: The study was 

conducted as a literature review with a systematic approach and was based on qualitative 

studies. Results: The study resulted in five categories: Thoughts and feelings of importance 

for the future, Experience of confinement, The relationship takes a different meaning with 

dependent care, Impact on their own health and Coping strategies. It turned out that informal 

caregivers’ quality of life and health affected by nursing their life partner. Conclusion: In 

order to informal caregivers to cope with the care commitment, it is essential that the nurse 

discovers caregivers and offer them support. All risk factors that can lead to disease and 

impaired quality of life for informal caregivers need attention early. 

 

Keywords: informal caregivers, partner, experiences, home care 
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BAKGRUND 
När en människa drabbas av sjukdom blir även de anhöriga berörda (Kirkevold & Strömsnes 

Ekern 2003). Att bli anhörigvårdare är för de flesta inget man själv aktivt väljer. Oavsett om 

den närstående insjuknar snabbt eller om sjukdomen har ett långsamt förlopp är det för många 

en självklarhet att ställa upp för sin livskamrat (Larsson 1999).  De anhöriga ser det som att de 

har ett moraliskt ansvar för den sjuke och en vilja att uppfylla den sjukes önskan om att få bo 

kvar hemma. Anhörigvårdaren hjälper och stödjer sin livskamrat, ofta utan att förstå vad det 

kommer att innebära längre fram i tiden. För många anhörigvårdare blir det en 

dygnetruntuppgift att vårda sin partner i hemmet. Detta kan leda till både psykisk och fysisk 

utmattning, som i sin tur kan leda till sjukdom som exempelvis depression, diabetes eller högt 

blodtryck hos anhörigvårdaren (Erlingsson, Magnusson & Hansson 2010). Särskilt de äldre 

anhörigvårdarna är sårbara då deras eget hälsotillstånd kan vara försämrat på grund av egen 

sjukdom. Anhörigvårdare förringar ofta sin egen hälsa för att hjälpa sin livskamrat trots att de 

i många fall har ett eget hjälpbehov att ta hänsyn till (Ekwall 2004).  För att behålla sin hälsa 

behöver anhörigvårdare tidvis få komma ifrån vårdandet så att de kan uppleva oberoende, 

balans och mening i livet och därmed fortsättningsvis orka vårda sin sjuke/sjuka livskamrat i 

hemmet (Ziegert, Fridlund & Lindell 2006).  

 

Anhörigvårdares hjälpinsatser till närstående har fått en allt större betydelse för vården 

och omsorgen av äldre i hemmet (Johansson 2007). Nästan var fjärde person över 55 år 

hjälper någon närstående som är gammal, sjuk eller har funktionsnedsättning. Enligt 

rapport från regeringskansliet (2008) uppskattas att cirka 650 000 personer är 

anhörigvårdare i Sverige. Åldern på anhörigvårdare varierar, men flest är i åldern 75-84 

år och utgör 83 000 personer. Dessa personer hjälper och stödjer sin maka eller make i 

det egna hemmet minst en gång per dag. I make, maka relationen är det lika vanligt att 

män som kvinnor vårdar. (Regeringskansliet 2008).  

 

Enligt socialstyrelsens termbank är anhörigvårdare en person som vårdar en närstående 

som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning. Anhörig definieras som en 

person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna (Socialstyrelsen 2011). 
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I denna studie åsyftas anhörig i egenskap av make/ maka eller den som har liknande 

förhållande till den sjuke, samt att de bor i gemensamt hushåll. I studien används även 

ordet livskamrat synonymt med partner. 

 

 Sedan den 1 juli 2009 har det införts en bestämmelse i 5 kap. 10§ socialtjänstlagen 

(2001:453), som anger att socialnämnden ska ge stöd för att underlätta för de personer 

som vårdar närstående.   

 I socialtjänstlagen finns bestämmelser om de skyldigheter som kommunerna har 

gentemot de boende i form av ekonomiskt och socialt stöd. Socialnämnden ska bland 

annat erbjuda hjälp och stöd i hemmet (2010:427§5). En kommun kan, efter avtal med 

landstinget, helt eller delvis ta över ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende enligt 18§ 

andra stycket HSL (Socialstyrelsen 2009). Hemsjukvård innebär att patienter får tillgång till 

hälso- och sjukvård i bostaden samt att åtgärderna är sammanhängande över tid (a.a). 

  

I kommunerna förekommer olika former av stöd till anhöriga som vårdar äldre, 

långvarigt sjuka eller personer med funktionsnedsättning. Detta stöd kan vara direkt 

riktat till anhörigvårdaren i form av exempelvis stödsamtal, stödgrupper och utbildning. 

Det kan även vara i form av indirekt stöd till anhörigvårdaren genom att rikta sig till den 

som vårdas. Exempel på indirekt stöd är hemtjänst, dagverksamhet och korttidsboende 

(Nationellt kunskapscentrum 2010). 

 

Lagen om stöd och service (LSS-1993:387) är ett komplement till andra lagar. Lagen 

ger funktionshindrade rätt till insatser som ledsagarservice och avlösarservice i hemmet 

(Sveriges riksdag 1993). När den vårdbehövande personen fyllt 65 år har han/hon inte 

längre rätt till det utökade stöd som LSS ger. Då reduceras stödet till hjälp i hemmet 

från hemtjänsten alternativt flytta till äldreboende (a.a). 

 

Sjuksköterskan kommer i kontakt med anhörigvårdare på sjukhus och andra 

vårdinstitutioner eller hemma hos familjen (Sand 2002). Inom sjukvården är det ofta 

vårdtagaren och vederbörandes behov som är utgångspunkten för sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar (Josefsson & Ljung 2010). 
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Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005), är en 

rekommendation som anger hur sjuksköterskor ska praktisera sitt yrkeskunnande, hur deras 

kompetens och förhållningssätt ska vara. I denna står det att sjuksköterskan ska ta tillvara 

patientens och de anhörigas kunskaper och erfarenheter och utifrån deras behov och önskemål 

föra deras talan. Vidare ska sjuksköterskan ha förmåga att aktivt förebygga hälsorisker genom 

att motivera till förändrad livsstil (Socialstyrelsen 2005). Kompetensbeskrivningen (a.a.) 

anger även att sjuksköterskans förhållningssätt ska präglas av ett etiskt förhållningssätt. Den 

etiska koden (International Council of Nurses, 2000) innebär att sjuksköterskan ska ge god 

omvårdnad till alla människor och att han/hon är ansvarig för att ge vård till alla som är i 

behov av det. 

 

Vid mötet bör sjuksköterskan därför även uppmärksamma anhörigvårdaren så att 

vederbörande ska kunna behålla hälsan. För att anhörigvårdare ska ha kraft att hjälpa och 

stödja sin livskamrat, behöver sjuksköterskor kunskaper om och förståelse för vad som 

påverkar de anhörigas liv och hälsa (Ziegert et al.2006). Sjuksköterskan ska vidare kunna ge 

stöd till anhöriga i form av information, rådgivning och undervisning därför är det 

betydelsefullt att öka förståelsen för hur anhörigvårdaren upplever sin situation (Wallengren 

2009). Kunskap och förståelse ger möjlighet till bättre stöd. 

Därför är det angeläget att genomföra en litteraturstudie som kan leda till ökad kunskap 

inom området.  

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva anhörigvårdares upplevelser av att vårda sin 

partner i hemmet. 

METOD 

Design 

 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt med ett systematisk arbetssätt. En 

litteraturöversikt utförs för att skapa en bild av befintlig kunskap, exempelvis ett problem 

inom sjuksköterskans yrkesområde (Friberg 2006). Denna litteraturöversikt baserades på ett 

systematiskt val av kvalitativa studier inom ett avgränsat område. Studierna 
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kvalitetsgranskades och analyserades. Analysen ledde till i en beskrivande översikt av det 

valda området (a.a).  

 

Urval 

 

Inklusionskriterier för studien var anhörigvårdare i relationen make/maka eller sambo i åldern 

65 år och uppåt. Vården ägde rum i det egna hemmet och var beskriven ur anhörigvårdarens 

perspektiv. Studierna skulle vara empiriska och skrivna på engelska mellan åren 2000-2013.  

Studier som fokuserade på psykiska sjukdomar hos vårdtagaren exkluderades för att avgränsa 

till rimligt syfte och för att resultatet skulle bli överförbart till äldre personer. 

Genomförande 

 

Litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Sökord som användes var: 

informal caregiv*, spous*, home nursing, experience*, life style,  life change event*, 

interview, marriage, partners, caring, stroke, MS, dementia. Dessa sökord användes i olika 

kombinationer med hjälp av den booelska operatorn AND vilken används för att koppla ihop 

två eller flera sökord. Detta ger en större sökträff i databasen vad gäller för studien intressanta 

artiklar (Östlundh 2006). Trunkering (*) efter sökordets ordstam användes för att få med fler 

böjningsformer av ordet och därmed utökat sökresultat (a.a). (Bilaga 1)  

Vid sökningarna gjordes en första sortering genom att läsa titeln på studierna. En andra 

sortering gjordes genom att läsa studiernas abstract för att få en uppfattning om de svarade till 

den egna studiens syfte. Därefter lästes de valda studierna i sin helhet. 

 

Granskning och analys 

 

Studiernas vetenskapliga kvalitet har granskats enligt en kvalitetsbedömning som grundades 

på Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) (bilaga 3). För att klassificera studierna tilldelades ett 

(1) poäng per delfråga som ansågs för studien positivt svar. De studier med övervägande 

positiva svar (högst poäng) ansågs hålla hög kvalitet. De studier med något lägre poäng 

bedömdes hålla medel kvalitet (a.a). Det ledde till att 12 studier valdes för att ingå i den egna 

studien. Av dessa studier var 10st av hög kvalitet och 2st av medel kvalitet.  
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De tolv studierna analyserades enligt Fribergs (2006) analysmodell. Analysen innehåller fem 

steg: 

 Läs igenom valda studier och få en bild av innehållet. 

 Identifiera meningsbärande enheter i studiernas resultat som svarar till den egna 

forskningsfrågan. 

 Gör en sammanställning av de meningsbärande enheterna för att skapa en översikt. 

 Relatera meningsbärande enheter till varandra. Likheter och skillnader identifieras, 

nya områden skapas. 

 Utforma kategorier som har ett underlag i den egna studiens syfte. 

 

De valda vetenskapliga studierna numrerades från 1 till 12 för att underlätta analysen. De 

delar/ meningsbärande enheter i studiernas resultat som svarade till syftet markerades med 

markeringspenna och skrevs enskilt på post-it lappar . Dessa lappar numrerades efter tidigare 

nämnda nummer på de valda studierna, som de skrivits ner från. Detta för att lättare hålla reda 

på från vilken studie de meningsbärande enheterna hämtats från . Sedan sorterades lapparna in 

under ett antal kategorier.  

 

 

Etiska övervägande 

 

Etiska överväganden för litteraturstudien var att de studier som ingick i den egna studien 

skulle ha genomgått en etisk prövning eller att forskarna hade en noggrann metodbeskrivning 

(Stryhn 2007). Studier som inte uttryckligen var etiskt prövade inkluderas ändå eftersom det 

fanns en utförlig beskrivning av urval och genomförande i metoden eller om de bekräftade 

andra inkluderade studiers resultat. 

 Genom att välja peer- reviewed artiklar försäkrades att en grupp av experter inom ämnet har 

granskat artikeln innan den publicerats i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh 2006).  

Författaren har varit medveten om sin egen förförståelse och har därför strävat efter att göra 

en opartisk analys av materialet för att kunna återge resultatet sanningsenligt. Även 

motsägelsefulla resultat beskrevs då det vore oetiskt att inte använda dem (Stryhn 2007).  
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RESULTAT 
 

Resultatet av litteraturstudien presenteras under fem kategorier: Tankar och känslor av 

betydelse för framtiden, Upplevelse av bundenhet, Förhållandet för en annan betydelse vid 

anhörigvård, Påverkan på den egna hälsan och Copingstrategier. 

Tankar och känslor av betydelse för framtiden  

 

Upplevelsen av att vårda närstående i hemmet präglades ofta av en ständig oro för framtiden.  

I en studie av Cheung & Hocking (2004) beskrev övervägande delen av anhörigvårdarna 

framtiden som något skrämmande och osäkert. I andra studier beskrevs att de försökte låta bli 

att tänka på framtiden och försökte istället ta dagen som den kom (Kerr & Smith 2000; Quinn, 

Clare, Pearce & Dijkhuizen 2008; Mutch 2010).  Anhörigvårdare var väl medvetna om att allt 

eftersom den sjukes tillstånd försämras kommer vårdbördan att öka och detta gav upphov till 

oro för hur de skulle klara att vårda i framtiden (Mutch 2010, Greenwood, Mackenzie, Wilson 

& Cloud 2008, Kerr et al. 2000). En make uttryckte följande angående framtiden:           

 

                           “As my wife progressively get worse, and that is inevitable, 

                             there will be more and more that will have to be done 

                             for her. I worry that if she cannot be left alone during the  

                            day, then how will we cope with the situation”? 

                                                                                (Cheung et al, 2004, s. 478).  

 

. Tankar på att livskamraten skulle behöva bo på sjukhem eller liknande ledde också till oro 

eftersom de hade dåliga erfarenheter av dessa (Cheung et al. 2004; Strudwick & Morris 

2009). Anhörigvårdare berättade om negativa upplevelser av vårdpersonal som visat brist på 

förståelse, omtanke, empati och medkänsla samt brist på respekt för individen (a.a). 

 

Däremot visade det sig att anhörigvårdarna hellre tog emot hjälp i hemmet av professionella 

sjukvårdare.(Kerr et al. 2001). Med sådan hjälp såg anhörigvårdarna större möjligheter att 

klara av vårdbördan över en längre tid framöver (a.a). Dock menade anhörigvårdare att det 

skapade oro, ångest och frustration hos både dem själva och partnern då de behövde förhandla 
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sig fram genom hälso- och sociala systemen för att få hjälp i hemmet. Anhörigvårdare 

uttryckte brist på flexibilitet och klientfokuserade tjänster inom vård och socialtjänsten 

(Cheung et al.2004; Strudwick 2010).   

 

Resultatet visade även att anhörigvårdare med annan etnisk bakgrund än vårdpersonalen 

kände oro, då de upplevde sig diskriminerade av dem på grund av bristande förståelse för 

deras kultur (Strudwick et al. 2010). De uttryckte ett bristande stöd från samhället då de måste 

kämpa för att få den hjälp alla har rätt till. Anhörigvårdarna fick heller inte uttrycka sina 

bekymmer eller klaga, då drogs hemhjälpen in (a.a). Dessa anhöriga frågade sig därför om de 

skulle söka stöd hos andra med samma ursprung som förstod personens behov bättre (a.a). 

Anhörigvårdare uttryckte också en ovilja att sätta sin sjuke livskamrat på ett vårdhem på 

grund av att det var emot deras kultur och uppfostran. De hade växt upp med plikten att ta 

hand om närstående (Struwick et al. 2010).  

 

Att något skulle hända den sjuke livskamraten som t.ex. att drabbas av en ny stroke, att 

han/hon faller och gör sig illa eller begår självmord fanns också med i tankarna på framtiden 

(Greenwood, Mackenzie, Wilson & Cloud 2008; Kerr et al. 2000; Cheung et al. 2004). 

 

Upplevelse av bundenhet 

 

Anhörigvårdare beskrev att de upplevde sig bundna i samband med vårdandet i hemmet. De 

erfor en förlust av frihet, eftersom de ofta kände sig instängda i sina hus. I en studie av 

Coombs (2007) beskrev anhörigvårdarna den upplevda bundenheten med termer 

som”housebound, stuck in this piece of property och feeling restricted and barred up in the 

house”. Vidare beskrev anhörigvårdare att de kände sig bundna när de inte kunde lämna sin 

sjuka partner ensam hemma. Tanken på att något skulle hända under tiden de var borta fick 

dem att känna skuldkänslor (Mutch et al. 2010).Att inte lämna sin livskamrat ensam i hemmet 

var en strategi för att förhindra risker för skada. Detta begränsade möjligheten för 

anhörigvårdare att gå ut, vilket ledde till att de kände sig bundna (Robinson, Francis, James, 

Tindle, Greenwell & Rodgers 2005). Möjligheter till att spontant gå ut någonstans fanns inte 

heller. Då de gick ut var de hela tiden medvetna om tiden och behovet av att vara tillbaka 

inom en viss tid (Mutch 2010). Detta beskrevs som att ”leva ett liv styrt av klockan” (a.a). 
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Anhörigvårdare ansåg det som påfrestande att ständigt behöva tillbringa sin tid med den sjuke 

livskamraten. Därför önskade de mer tid för sig själva (Quinn et al. 2008).  Anhörigvårdare 

upplevde att de inte kunde utöva egna aktiviteter och intressen och gav därför upp dessa (a.a). 

Liknande resultat framkom i Coombs (2007) studie då anhörigvårdare medgav att de fick 

skuldkänslor om de fullföljde sina egna intressen och aktiviteter då deras livskamrats 

möjlighet till aktiviteter var begränsade. Anhörigvårdare hävdade att de kände sig tvungna att 

stanna hemma med sin partner (a.a). Trots det ville de inte lämna sin livskamrat i annan 

omsorg eftersom de var missnöjda med den. Detta medförde en känsla av bundenhet 

(Robinson et al 2005, Kerr & Smith 2001). 

 

Allt eftersom anhörigvårdaren stannade hemma mer och mer blev de också mer isolerade från 

vänner och familj (Quinn et al. 2008). En person uttalade följande: 

 

                      “I couldn´t go out and socialise with friends and all the rest of it,  

                      because I could not leave him. And by the time you got it to this stage 

                      you´ve lost all your friends” 

                                                                   (Bulley, Shiels, Walkie & Salisbury 2009).  

 

Emellertid ansåg vissa anhörigvårdare att den hjälp de gav till sin livskamrat inte utgjorde 

någon större inverkan på deras tid (Pettersson et al. 2005). De uppgav att eftersom de var 

pensionärer hade de gott om tid. De var glada att kunna fylla denna tid med en så viktig 

uppgift som att vårda sin livskamrat (a.a).  Anhörigvårdare menade vidare att de var 

tacksamma och såg det som en välsignelse att partnern kunde bo kvar i hemmet trots dagliga 

utmaningar och känslor av stress, skuld och rädsla (Coombs 2007). 

 

Förhållandet  får en annan betydelse vid anhörigvård 

 

Att anpassa sig från den vanliga äktenskapsrelationen till en vårdrelation var en utmaning. 

Anhörigvårdare upplevde att rollerna i förhållandet förändrades. Från att ha varit jämställda i 

relationen måste anhörigvårdaren nu inta den mer dominanta rollen (Quinn et al. 2008).  Detta 

visade sig också i studien av Pettersson et al. (2005) där anhörigvårdare menade att de fick ta 
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större ansvar för både sin och den sjuka partnerns sysslor. Anhörigvårdare upplevde det som 

att de fick göra allt (Bulley et al.2009). De kände att de tänkte för två personer, både för den 

sjuke och också för sig själva (a.a).  

 I en annan studie ansåg anhörigvårdare att de ofta gjorde saker som de aldrig gjort förut, som 

t.ex. hushållsarbete, reparationer och matlagning (Quinn at al. 2008). Detta kan beskrivas med 

en makes kommentar:  

 

”Now I do the majority of meal preparation… 

Now that´s a total change to me. 

I´m not saying I prefer it that way, I liked it before, it suted me fine” 

                                                                  ( Bulley, Shiels, Walkie & Salisbury 2009). 

 

Eftersom anhörigvårdare både behövde planera den gemensamma vardagen och ge stöd, 

upplevdes dagarna inrutade och monotona. (Pettersson, Berntsson, Appelros & Ahlström 

2005). De accepterade att de nu måste organisera det dagliga livet men att de kände sig 

kluvna (Quinn et al. 2008). Anhörigvårdare saknade också det fysiska och emotionella stöd de 

tidigare haft från sin livskamrat (Coombs 2007). 

 

Däremot menade andra anhörigvårdare att trots att relationen hade förändrats, hade de ett bra 

samarbete och ansåg till och med att äktenskapet blivit starkare genom de prövningar de gått 

igenom tillsammans (Mutch 2010). Det visade sig också att anhörigvårdare ansåg att de 

äktenskapliga löftena var en anledning till att de fortsatte att vårda sin sjuke livskamrat (a.a).  

 

 

Påverkan på den egna hälsan 

 

Anhörigvårdare upplevde att den egna hälsan kunde påverkas både fysiskt och psykiskt av att 

vårda sin livskamrat. I studien av Cheung et al. (2004) stävade anhörigvårdare efter att ge en 

kärleksfull vård i hemmet trots att de bekymrade sig för att det skulle medföra en försämrad 

hälsa för egen del och därmed minska möjligheten att fortsätta med vården i hemmet. Detta 

innefattade även de förändringar av hälsan som kunde relateras till åldrande, trötthet och 
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utmattning (a.a). Anhörigvårdare beskrev sin vårdroll som ett 24 timmars arbete alla dagar i 

veckan (Kerr et al. 2001). Detta ledde till en känsla av utbrändhet. En make yttrade följande: 

 

”I´m exhausted when I go to bed and  

I´m exhausted when I get up in the morning. 

When I get up I just have to tell myself that I´m not tired” 

                                             (Kerr et al. 2001, s.433) 

 

De visade sig att anhörigvårdare ofta behövde hjälpa den sjuke på natten och det ledde till 

störd nattsömn (Mutch 2010).  Den störda nattsömnen ledde i sin tur till att anhörigvårdare 

blev tröttare, mer känsliga och reagerade lättare med upprördhet. En annan bidragande orsak 

till att de blev upprörda var det försämrade humöret hos den sjuke (Quinn et al. 2008). Det var 

inte alltid som anhörigvårdare var medvetna om att det förändrade humöret hos den sjuke var 

en följd av sjukdomen. De klagade på bristande information om sjukdomen och brist på stöd 

som de hade rätt till för att kunna hantera situationen (Kerr et al. 2001; Davey, Wiles, 

Ashburn & Murphy 2004).  

 

Det framkom emellertid i två studier att anhörigvårdare fann stöd i att under kursliknande 

former träffa en grupp anhörigvårdare i samma situation. Där utbytte man erfarenheter av att 

vårda sin livskamrat. Det gav större optimism i vårdarrollen och medförde en positiv inverkan 

på hälsan (Robinson et al. 2005; Quinn et al. 2008). 

 

Något annat anhörigvårdare klagade över var att det togs för givet att de skulle vårda sin 

livskamrat. Ingen hade frågat om de ville eller kunde göra det (Kerr et al. 2001).  

Att vårda sin livskamrat i hemmet innebar ofta fysisk ansträngning som påverkar den egna 

hälsan. Anhörigvårdare uppgav att de hade skadat sig själva, exempelvis när de försökt hjälpa 

den sjuke upp vid tillfälle då de fallit. Situationen för äldre anhörigvårdare blev svårare på 

grund av bristande fysisk styrka (a.a).  
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Copingstrategier 

 

Det framkom att anhörigvårdare utvecklade olika copingstrategier för att klara vårdrollen. 

Flera anhörigvårdare beskrev att ett sätt att hantera vardagen var att ta dagen som den kom 

(Greenwood 2009; Quinn 2008; Bulley 2009). På så sätt undvek de att se dystert på framtiden 

(Quinn 2008). För en del anhörigvårdare var det viktigt att kunna bevara sinnet för humor och 

kunna skratta tillsammans med den sjuke livskamraten (Greenwood 2009; Quinn 2008). Att 

kunna skratta tillsammans upplevdes som att de fortfarande hade kvar en del av det liv de 

levde före sjukdomen (Quinn 2008).  

En copingstrategi var att skaffa information om sjukdomen. Större kunskap medförde att 

situationen kändes mer hanterbar (Greenwood et al. 2009).  

Stöd från vårdpersonal bidrog också till att anhörigvårdare kände att de kunde hantera 

situationen bättre (Mutch 2010). En annan faktor som bidrog till att orka med vårdrollen var 

stöd från vänner, andra anhörigvårdare och kyrkan (Quinn 2008). Anhörigvårdare tyckte att 

det kändes bra att prata med andra personer i samma situation som kunde förstå dem (Quinn 

2008; Kerr 2001). En make sa följande:  

 

”What you need is people like yourself where I can sit and talk about it. 

Where I can get it out of my system. It´s helpful to get it all out”. 

                                                                                   (Kerr et al. 2001)  

 

 Anhörigvårdare önskade lite mer tid för sig själva för att kunna slappna av och få ny energi 

(Pettersson et al 2005; Mutch 2010). Att ibland få lite egentid för att exempelvis lösa korsord, 

lyssna på musik, gå ut och röka en cigarett kunde det räcka för att känna ny energi i vårdandet 

(Mutch 2010).   

 

Andra anhörigvårdare talade om sin tro på Gud och den tröst den gav dem. Tilliten till Gud 

och att de brukade be upplevdes ge kraft i den fortsatta vårdrollen (Coombs 2007; Strudwick 

et al 2008). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att vårda sin partner i hemmet. 

Författaren valde ämnet för att få en ökad uppfattning härom. Detta ansågs intressant eftersom 

författaren i sin bekantskapskrets har anhörigvårdare som vårdat sin livskamrat i hemmet. 

Därmed har författaren en viss kännedom av dessa personers upplevelser. Författaren har 

således varit medveten om sin förförståelse i det för studien valda ämnet. Därför har detta 

beaktats för att inte påverka studiens resultat. 

 

Inledningsvis var tanken att studera anhörigvårdare som vårdade sin livskamrat, utan  

inriktning på någon specifik sjukdom hos den sjuke. Det visade sig dock att de flesta studierna 

inriktade sig på anhörigvård vid en specifik sjukdom. De vanligaste sjukdomarna som 

framkom vid litteratursökningarna var stroke, MS, demens och Parkinson. Därför valde 

författaren att fokusera studien på dessa fyra sjukdomar. De betraktas även vara vanliga 

sjukdomar hos äldre personer, därmed ansågs de vara relevanta för studiens syfte.  

Dock kan det finnas en risk att resultatet inte blir helt tillförlitligt genom att endast fokusera 

på fyra sjukdomar, eftersom påfrestningarna att vårda sin partner varierar beroende på 

sjukdomstillstånd, språklig- och kognitiv förmåga hos den sjuke. 

 

Litteratursökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed, då de är inriktade på 

omvårdnadsforskning. Alla studier som ingick i arbetet var kvalitativa och skrivna på 

engelska. Anledningen till att bara kvalitativa studier valdes var att författaren ville studera 

material där anhörigvårdares egna ord kom till yttryck genom intervjuer.  

Valet att använda vetenskapliga artiklar skrivna på engelska grundades på att detta språk 

anses vara vetenskapens officiella språk (Segersten 2006). Detta kan ha medfört att relevanta 

artiklar skrivna på andra språk förbisetts. Vidare kan det finnas en risk att texten i materialet 

feltolkats eller vinklats med anledning av författarens begränsade kunskap i engelska. 

   

Studierna granskades enligt en granskningsmall (se bilaga 3). Denna granskningsmall 

innehöll ingen poängskala. Därför gjordes en egen poängskala för bedömning av studiernas 

kvalitet. Detta kan ha lett till en bristfällig bedömning. En färdig poängskala hade varit till 
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god hjälp för en pålitligare bedömning. Dock ska nämnas att det funnits en medgranskare vid 

kvalitetsgranskningen. Denna medgranskare har utgått från samma granskningsmall och 

poängsystem som författaren. Det kan därmed anses att kvalitetsgranskningen har större 

validitet än om den genomförts av en person.  

 

Författarens avsikt var att belysa äldre anhörigvårdares upplevelser och därför valdes att 

begränsa sig till studier där åldern var 65 år och uppåt på informanterna. Trots denna 

begränsning i sökningarna visade det sig att flera av de påträffade studierna handlade om 

åldersgruppen 40 år och uppåt på anhörigvårdaren. Dessa studier inkluderades likväl i arbetet 

eftersom det antogs  inte påverka resultatet nämnvärt. Anhörigvårdarnas upplevelser var 

liknande trots åldern.  

 

Alla studier som ingick i litteraturstudien var genomförda i Europa, Australien eller Kanada. 

Resultatet anses därför spegla västerländska förhållanden. Därmed finns en överförbarhet till 

svenska anhörigvårdares upplevelser. Däremot är det svårt att säga om resultatet är 

överförbart till andra världsdelar än de representerade då kulturella-, sociala- och ekonomiska 

faktorer kan spela en roll för hur anhörigvårdare upplever att vårda sin partner i hemmet 

 

Resultatdiskussion  

 

Resultatet presenterades under fem kategorier: Tankar och känslor av betydelse för framtiden, 

Upplevelse av bundenhet, Förhållandet får en annan betydelse vid anhörigvård, Påverkan på 

den egna hälsan och Copingstrategier. Efter att ha överblickat kategorierna såg författaren att 

det fanns ett kronologiskt samband mellan dessa och att anhörigvårdares hälsa påverkas 

successivt av att vårda sin livskamrat. Att bli anhörigvårdare väcker till en början många 

tankar och känslor hos den som vårdar. Efter att ha vårdat sin partner under en tid och insett 

att det egna livsrummet krympt, kommer upplevelsen av att vara bunden. Förhållandet 

förändras och anhörigvårdaren har inte längre samma fysiska och emotionella stöd från sin 

livskamrat som det fanns tidigare. Att då söka upp vårdgivare för att få avlastning kan ge 

skuldkänslor som också påverkar hälsan. För att fortsätta klara av att vårda sin partner 
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försöker anhörigvårdaren istället finna olika copingstrategier. Om anhörigvårdarens situation 

och hälsa uppmärksammas tidigt, förbättras möjligheterna att bevara vederbörandes hälsa. 

 

 

Resultatet visade att anhörigvårdare upplevde bundenhet i samband med att de vårdade sin 

livskamrat i hemmet. Vårdåtagandet medförde ofta att det sociala umgänget med familj och 

vänner minskade. Forskning har visat att denna sociala isolering är ett vanligt problem som 

drabbar anhörigvårdare (Ekvall 2004). Bundenhet och isolering är riskfaktorer som kan leda 

till ohälsa och försämrad livskvalitet för anhörigvårdare (a.a). Däremot har socialt stöd, till 

exempel genom att vara omgiven av sin familj och uppleva tillhörighet, visat sig ha positiv 

betydelse för hälsan (Richmond & Ross 2008).   

 

Upplevelsen av bundenhet och isolering hos anhörigvårdare kan minskas genom att se deras 

förutsättningar utifrån familjefokuserad omvårdnad. Därför anses Carlgarymodellen vara en 

bra modell som sjuksköterskan kan utgå ifrån vid sina möten med den sjuke och 

anhörigvårdaren. Modellen bygger på tre aspekter: strukturella där exempelvis familjens 

sammansättning och sociala/kulturella kontext ingår, utvecklingsmässiga där familjens livsfas, 

historia och levnadshändelser ingår samt funktionella där vardagslivets aktiviteter, 

problemlösning och kunskaper om hälsa ingår. (Kirkevold & Strömsnes Ekern 2003). Att 

beskriva familjens struktur genom att konstruera ett genogram som visar vilka som hör till 

familjen och en ekokarta där familjen sätts in i ett vidare socialt sammanhang, kan 

sjuksköterskan lättare identifiera resurser inom och utanför familjen och kartlägga om det 

finns behov av insatser för att stärka familjens nätverk (a.a). 

 

Att träffa andra personer med liknande livssituation och utbyta tankar och erfarenheter kan 

vara ett annat sätt att minska känslan av isolering hos anhörigvårdare. Detta bekräftas i min 

studies resultat. Hanssen (2007) beskriver anhörigas behov av att träffa medmänniskor som de 

kan dela minne och upplevelser med. Det finns organisationer i samhället som verkar så att 

anhörigvårdare kommer ut samt att de hjälper anhörigvårdare att få sina frågor besvarade. 

Exempel på organisationer som anhöriga bör få upplysning om är: Anhörigcentrum och 

Anhörigas Riksförbund samt Handikapporganisationer.  
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Trots bestämmelsen i socialtjänstlagen om stöd till anhörigvårdare menar författaren att det 

finns anhörigvårdare som hamnar utanför. Det kan röra sig om de anhörigvårdare som nekar 

till att lämna sin livskamrat i samhällets omsorg eftersom de har så dålig erfarenhet av 

vårdpersonal. Detta påstående bygger på min studie där anhörigvårdare upplevt brist på 

förståelse, empati, medkänsla samt brist på respekt för individen hos vårdpersonal. Författaren 

anser det anmärkningsvärt att anhörigvårdare avstår från denna hjälp på grund av dessa 

omständigheter. Avlastning antingen i hemmet eller på ett vårdboende kan ge anhörigvårdare 

utrymme för vila och återhämtning som främjar deras hälsa. Att anhörigvårdare är 

tillfredsställda med omsorgen är även det en viktig komponent för deras egen hälsa (Ziegert et 

al. 2006). 

 

 För att anhörigvårdare ska känna att de vill utnyttja denna form av hjälp måste de känna att 

de blir bra bemötta av vårdpersonalen.  

Det är i relationen till sjuksköterskan som patienter och anhörigvårdare ska få utrymme för att 

uttrycka sina aktuella behov och problem (Eriksson 1988). Människosynen och inställningen 

till patienten och anhörigvårdaren som sjuksköterskan möter och uppfattningen om sig själv 

och den uppgift hon har avgör hur relationen till dessa personer skapas och hur samtalet 

genomförs. En inställning präglad av acceptans, respekt och intresse skapar en stämning som 

gör det lättare för anhörigvårdare att anförtro sjuksköterskan sin upplevelse av att vårda sin 

livskamrat (Andersson 2007). 

 

I resultatet framkom även att anhörigvårdare med annan etnisk bakgrund upplevde sig 

diskriminerade av vårdpersonalen på grund av bristande förståelse för deras kultur. Det här 

problemet finns och förekommer även i Sverige. Hanssen (2007) har tagit upp detta och 

menar att de skandinaviska länderna präglas av en individualistisk kultur. Hon menar vidare 

att sjukvården i de skandinaviska länderna inte är uppbyggda med tanken på olika kulturella 

och religiösa traditioner. Lagen säger lika vård och service för alla men det finns risk att 

etniska minoriteter försvinner i systemet då det saknas insatser som riktar sig till denna grupp 

(a.a). Ibland upplever sjukvårdpersonal att de har svårt att bedöma, förstå och ta hand om 

sjuka med annan kulturell bakgrund. Det kan dels bero på kommunikations problem och dels 

för att den sjukes och anhörigvårdarens föreställningar om hälsa, sjukdom och åsikter 
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angående behandlingsmetoder ter sig främmande. Detta kan leda till att vårdpersonal bildar 

sig negativa uppfattningar om dessa sjuka och betraktar dem som besvärliga (Hanssen 2007).  

 

 

Hälso- och sjukvårdslagen ska enligt 2 c § HSL arbeta för att förebygga ohälsa. Trots det  

menar författaren att det finns brister i den svenska Hälso- och sjukvårdslagen eftersom den 

inte berör anhörigvårdares behov eller situation. Belägg för detta finns i Wahlgren 

Gustafssons (2009) avhandling där hon vidare anser att med ett ökande antal äldre, och 

därmed ökat tryck på familjen, är det kanske hög tid att se över lagen för att undvika att 

anhörigvårdaren blir den andra patienten.  

 

Det är ofta personalen inom hälso- och sjukvården som först kommer i kontakt med 

anhörigvårdare. Det kan exempelvis röra sig om tillfällen som vid den sjuka partnerns 

sjukhusvistelse eller vid möten på vårdcentralen. Vid dessa tillfällen finns möjlighet att fånga 

upp anhörigvårdare på ett så tidigt stadium som möjligt för att undvika att de blir den andra 

patienten. Vid mötet kan sjuksköterskan uppmärksamma anhörigvårdaren och ställa frågor 

rörande vederbörandes välmående, resurser och upplevelser av att vårda.  Författaren menar 

att det skulle det vara önskvärt att det fanns någon form av screeninginstrument. Det kunde 

röra sig om ett frågeformulär likt det som redan finns inom barnhälsovården där nyblivna 

mödrar får svara på frågor rörande deras hälsa (Cox, Holden & Sagovsky 1987). Dessa svar 

ligger sedan tillgrund för att utläsa risk för ohälsa. 

 

 Genom att erbjuda möjligheter till att berätta får sjuksköterskan en inblick i anhörigvårdarens 

situation och det som berör vederbörande. Carlander J & Carlander L (2004) menar att när en 

dialog saknas får man aldrig kunskap om den andra. Därför är kommunikation ett viktigt 

verktyg i sjuksköterskans profession för att skapa god kontakt med anhörigvårdare. Genom 

denna kontakt kan tillit skapas, som i sin tur gör den närstående mottaglig för vägledning, 

stöd, uppmuntran, information, undervisning och empati (Ziegert et al. 2006). 

 

En legitimerad sjuksköterska har skyldighet att föra journal (Socialstyrelsen 2008). Men var 

ska de uppgifter om anhörigvårdarens hälsa och önskemål som framkommer vid samtal 

mellan sjuksköterskan och anhörigvårdaren dokumenteras?  Då anhörigvårdaren inte är 
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patient till sjuksköterskan har hon/han inte heller rätt att gå in i dennes journal. Det är heller 

inte rätt att föra in anhörigvårdarens hälsotillstånd i den sjukes journal eftersom journalen 

tillhör den enskilda patienten (a.a). Författaren menar att det skulle underlätta samarbetet 

mellan landsting och kommun om det fanns ett dokumentationssystem gällande 

anhörigvårdare. Detta för att anhörigvårdare inte ska "falla mellan stolarna" och gå miste om 

hjälp de har rätt till som kan främja deras hälsa. 

 

För att sjuksköterskan ska kunna uppmärksamma anhörigvårdaren och vederbörandes hälsa 

vid mötet måste det finnas tid. Med ständigt ökade krav och arbetsuppgifter för 

sjuksköterskan räcker tiden inte till. Vilka möjligheter ger organisationen sjuksköterskan att 

uppmärksamma anhörigvårdaren? Andersson (2009) menar att både medarbetare och chefer 

måste ta vara på det handlingsutrymme som finns för att frigöra tid genom ett välstrukturerat 

arbetssätt. På välstrukturerade arbetsplatser bör sjuksköterskan ha tid för att uppmärksamma 

både den sjuke och anhörigvårdaren. Författaren menar att det annars finns en risk att 

sjuksköterskor utför detta som någon sorts ideellt arbete utanför arbetstiden.  

 

Ett fynd i studien som överraskade var att det fanns anhörigvårdare som kände glädje i att 

kunna hjälpa sin partner. De ansåg att den hjälp de gav inte berövade dem någon tid. Dessa 

anhörigvårdare löper troligen inte lika stor risk att drabbas av ohälsa. Det har visat sig att 

anhörigvårdares hälsa gynnas eller missgynnas beroende på anhörigvårdarens föreställningar 

om att vårda sin livskamrat (Erlingsson et al. 2010). 

 

 

Slutsats 

Studiens resultat visade att anhörigvårdare upplevde bundenhet i samband med att de 

vårdade sin partner i hemmet. Vårdåtagandet medför ofta att det sociala umgänget med 

familj och vänner minskar. För att anhörigvårdare ska orka med vårdåtagandet är det av 

stor vikt att sjuksköterskan upptäcker anhörigvårdare och erbjuder dem stöd. Alla 

riskfaktorer som kan leda till ohälsa och försämrad livskvalitet för anhörigvårdare 

behöver uppmärksammas tidigt. Föreliggande arbete kan användas som underlag till 

förbättringsarbete för att sjuksköterskor ska uppmärksamma anhörigvårdare i tid och 
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även kunna främja deras hälsa. Förslag på ytterligare forskning är att undersöka 

sjuksköterskans möjligheter att ge hälsofrämjande stöd till anhörigvårdare.
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