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Abstrakt 

Demens är en progressiv sjukdom som påverkar olika kognitiva förmågor för 

personen som drabbas av demens. Sjukdomen påverkar livet för personen med 

demens och dennes närstående i hög grad. Med demens i tidig ålder menas personer 

under ålder 65 år. Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att 

vara närstående till personer som drabbats av demens i tidig ålder. Tio 

vetenskapliga artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen 

resulterade i sju kategorier. Det framkom i litteraturstudien att närstående till 

personer som drabbats av demens i tidig ålder upplevde framtiden som oviss, att de 

hanterade sjukdomen genom att normalisera den, att roller förändrades och att de 

ofta prioriterade den sjuke framför sig själva. Det framkom även att närstående 

kände en skam över sjukdomen samt att kunskap och stöd var viktigt under hela 

sjukdomsförloppet. Ökad förståelse för upplevelsen av att vara närstående till 

personer med demens i tidig ålder är viktig. Genom stöd kan sjuksköterskan hjälpa 

närstående att hantera den nya situationen.  
 

Nyckelord: Demens i tidig ålder, närstående, upplevelser, litteraturstudie, 

kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad.  
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Demens är en sjukdom som påverkar olika kognitiva förmågor såsom minne, intellekt, 

rationalitet, sociala färdigheter och känslomässiga reaktioner. Vid sjukdomsdebuten är minnet 

oftast det första som försämras (Kaiser & Panegyres, 2006). Förutom minnessvårigheter 

innefattar demens ofta även ett eller flera andra symptom så som humörsvängningar, 

försämrad kommunikationsförmåga, svårighet att orientera sig i tid och rum, försämrat 

omdöme, initiativlöshet samt personlighetsförändringar (Boyd, 2013).  

 

I Sverige lever ungefär 148 000 personer med någon form av demenssjukdom. Med stigande 

ålder ökar risken att insjukna i demens. Demens drabbar ungefär åtta procent av alla som är 

65 år eller äldre. Bland de som är 90 år eller äldre drabbas nästan 50 procent av demens. Det 

är ovanligt att personer yngre än 65 år drabbas av en demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). 

Demens innefattar ett flertal olika typer av demenssjukdomar. De vanligaste formerna av 

demens är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens samt Lewy body demens, där Alzheimers är 

den vanligast förekommande (Boyd, 2013). Med demens i tidig ålder menas personer under 

ålder 65 år. När man drabbas av demens i tidig ålder är sjukdomen vanligtvis väldigt 

progressiv (Kaiser & Panegyres, 2006).  

 

Att leva med demens innebär att livet förändras. Personer med demens beskriver hur personer 

i deras närhet börjar se på dem med andra ögon. Demensen kan ses som en fas av irriterande 

glömska, vilket leder till förluster och till att vara beroende av andra människor för att klara 

sin vardag (Mazaheri et al., 2013). Att leva med en kronisk sjukdom och behöva ta hjälp av 

närstående för att klara enkla uppgifter, leder till en minskad autonomi. Att inte längre vara 

delaktig i de beslut som tas kring ens liv beskrivs som en stor förlust av självständighet, och 

att livet får minskad mening (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Att den personen inte 

längre kan arbeta på grund av demenssjukdomen kan också resultera i dålig självkänsla 

(Werner, Stein-Shvachman & Korczyn, 2009). Det är vanligt att personen som drabbats av 

demens känner sig som en börda för sina närstående. Personer med demens beskriver att de 

vill bli erkända som individer, och känna sig viktiga och betydelsefulla trots sin sjukdom 

(Mazaheri et al., 2013).  

 

En kronisk sjukdom kommer ofta som en plötslig chock för hela familjen, och leder till 

förändringar i det dagliga livet (Eriksson & Svedlund, 2006). Demens i tidig ålder är ofta 
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förknippade med fysiska och känslomässiga svårigheter för den som drabbas men också för 

den sjukes familj (Werner et al., 2009). I denna litteraturstudie definieras närstående som den 

närmsta familjen, så som make/maka, barn eller sambo samt andra nära anhöriga till personen 

med demens. Att leva med en person som har en allvarlig kronisk sjukdom upptar mycket tid 

och energi hos de närstående. Det krävs ett totalt engagemang och det upplevs ofta som 

överväldigande. De närstående har inte tid för sina egna behov eftersom den sjukes behov 

upptar så mycket tid och har en väldigt central plats i deras gemensamma liv. Ofta känner de 

närstående sig så bundna till den sjuke personen så att de inte har tid att skaffa den hjälp som 

de behöver (Öhman & Söderberg, 2004). Det kan vara svårt för de närstående inse att en 

person kan drabbats av demens i tidig ålder, detta kan bidra till att det tar lång mellan de 

första demenssymtomen till att personen får en diagnos. Eftersom demens vanligen drabbar 

äldre personer är läkare ofta mindre benägna att ställa diagnosen demens (Werner et al., 

2009). 

 

Närstående till personer som drabbats av en kronisk sjukdom upplever att de förlorar sin frihet 

på grund av det ökade ansvaret. De upplever även en förlust över att inte längre leva ett 

vanligt liv (Eriksson & Svedlund, 2006). Många av dem som drabbas av demens i tidig ålder 

har en informell vårdare, ofta en närstående (Werner et al., 2009). Personer med kroniska 

sjukdomar och funktionsnedsättningar vårdas ofta i sitt hem och de närstående utför en stor 

del av omvårdnaden. Att vårda en närstående är ett påfrestande arbete som har negativa 

konsekvenser för den som vårdar, både när det gäller deras psykiska, fysiska och ekonomiska 

tillstånd (Eriksson & Svedlund, 2006). 

 

Enligt Fessey (2007) är sjuksköterskans mål med omvårdnaden att bidra till hopp och 

värdighet för personer med demens. Tids- och personalbrist påverkar sjuksköterskans förmåga 

att erbjuda specifik och individuell omvårdnad vid demenssjukdom. Sjuksköterskor möter 

personer med demens och deras närstående på alla avdelningar och i många olika 

verksamheter. För att sjuksköterskor ska kunna stödja de närstående till personer med demens 

så att deras behov möts behövs det kunskap om hur de närstående upplever det att leva med 

en person som drabbats av demens i tidig ålder. Att ha kunskap om hur de närstående 

upplever situationen medför att sjuksköterskor i ett tidigt skede av sjukdomen kan underlätta 

och tillgodose de närståendes behov. Närstående till personer med demens i tidig ålder är ofta 
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relativt unga och befinner sig i andra delar av livet och kan ha andra behov till skillnad från 

närstående till personer med demens i hög ålder.  

Med detta som bakgrund var syftet med denna litteraturstudie att beskriva upplevelser av att 

vara närstående till personer som drabbats av demens i tidig ålder.  

 

Metod 

Litteraturstudien har genomförts med kvalitativ metod utifrån ett inifrånperspektiv. En 

litteraturstudie är en sammanställning av artiklar som besvarar forskningsfrågan och utvecklar 

och vidgar kunskapen inom ett valt område (Polit & Beck, 2008, s. 124). Den kvalitativa 

metoden syftar på att förstå och beskriva människors beteenden, känslor och erfarenheter och 

hur de upplever den värld som de lever i samt ger en djupare förståelse av ett specifikt 

fenomen (Holloway & Wheeler, 2010, s. 3). 

Litteratursökning 

En pilotsökning gjordes i databaserna CINHAL och PubMed som visade att det fanns 

tillräckligt med material för att kunna genomföra litteraturstudien. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s. 61) bör en första sökning göras, en så kallad pilotsökning. 

Pilotsökningen görs innan den mer omfattande sökningen, detta för att förvissa sig att det 

finns vetenskaplig litteratur inom det valda området. Inklusionskriterer som användes i 

sökningen var att artiklarna skulle vara kvalitativa och innefatta personer som drabbats av 

demens i en ålder under 65 år samt vara skriva på engelska. En systematisk sökning gjordes i 

de medicinska datasatserna CINAHL, PubMed och psycINFO. Genom att använda Thesaurus, 

vilket innefattar ”Subject headings” i databasen CINAHL samt MeSH – termer i databasen 

PubMed vid litteratursökningen täcktes det valda området in och sökningen utökades. 

Thesaurus består av ämnesord som är uppdelade i huvudkategorier och underkategorier, 

genom att Thesaurus tar med underkategorier täcks ett större område in. Det gjordes även en 

sökning i fritext där databasen inkluderar de referenser som någonstans innehåller det sökta 

ordet vilket ökar känsligheten i sökningen (jfr. Willman et al., 2011, s.70 - 75). 

 

För att avgränsa och hitta relevanta artiklar användes de booleska sökoperatorerna OR och 

AND för att sätta ihop olika sökord med varandra. Sökningarna med OR användes för att 

bredda den systematiska sökningen, medan sökningarna med AND användes för att avgränsa 
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ett område. (jfr. Willman et al., 2011, s. 66-67). De sökord som användes i litteratursökningen 

var: Dementia, early onset, young onset, coping, experience, quality of life, relatives, family. 

 

Artiklarna valdes ut från den systematiska sökningen genom att abstrakten lästes igenom i sin 

helhet för att avgöra om artiklarna svarade mot studiens syfte. Dubbletter av artiklar som 

återfanns i flera av databaserna valdes bort. Den systematiska sökningen gav slutgiltigt 9 

artiklar. Enligt Willman et al. (2011, s.78) bör den systematiska sökningen kompletteras med 

en manuell sökning där artiklarnas referenslistor granskas. För att finna ytterligare artiklar 

gjordes en manuell sökning, vilket innebar att de valda artiklarnas referenslistor lästes igenom 

för att finna ytterligare artiklar som svarade mot syftet. Den manuella sökningen resulterade i 

ytterligare en artikel. Litteratursökningen redovisas i tabell 1. 

  

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 
Syftet med litteratursökningen: Att beskriva upplevelser av att vara närstående till personer som drabbats av 

demens i tidig ålder 

PsycINFO 2015-01-29 

Begränsningar: engelska, kvalitativa studier, peer reviewed, fulltext 

Sök nummer *) Sökord Antal träffar Antal valda 
1 FT Dementia 27244  
2 FT Early onset 19127  
3  FT Young onset 17564  
4 FT Experience 280751  
5 FT Quality of life 3440  
6 FT Coping 45954  

7 FT Relatives 111492  
8 FT Family 267728  
9   2 OR 3 30671  
10  4 OR 5 OR 6 360236  
11  7 OR 8 363613  
12  1 AND 9 AND 10 AND 11 19 3 

CINAHL 2015-01-28 
Begränsningar: engelska, kvalitativa studier, peer reviewed 
Sök nummer *) Sökord Antal träffar Antal valda 
1 CH Dementia 27821  
2 FT Early onset 2993  
3  FT Young onset 446  
4 FT Experience 96648  
5 CH Quality of life 63775  
6 CH Coping 27939  

7 FT Relatives 6150  
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PubMed 2015-01-29 
Begränsningar: engelska, kvalitativa studier, fulltext 
Sök nummer *) Sökord Antal träffar Antal valda 
1 MSH Dementia 15366  
2 FT Early onset 80963  
3  FT Young onset 32422  
4 MSH Experience 461741  
5 FT Quality of life 237102  
6 MSH Coping 124237  

7 FT Relatives 936172  
8 FT Family 913158  
9   2 OR 3 104656  
10  4 OR 5 OR 6 781975  
11  7 OR 8 936172  
12  1 AND 9 AND 10 AND 11 57 4 

*MSH – MeSH termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, 

FT – fritext sökning          

 

Kvalitetsgranskning 

Alla studier kvalitetsgranskades och bedömdes enligt granskningsprotokoll för kvalitativa 

studier enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 95- 96). Artiklarnas kvalitet 

granskades utifrån ett modifierat granskningsprotokoll. Modifiering av protokollet innebär att 

innehållet utformas för att passa den aktuella granskningen (Willman et al., 2011, s. 108). 

Genom modifiering uteslöts delar av protokollet i de artiklar där det inte ansågs vara relevant. 

Enligt Willman et al. (2011, s.93) bör artiklarna kvalitetsgranskas av båda författarna för att 

säkerställa en korrekt granskning. För att öka trovärdigheten har författarna kvalitetsgranskat 

artiklarna separat för att sedan jämföra granskningarna med varandra. För att klassificera 

studierna tilldelades ett poäng per fråga om det ansågs vara ett positivt svar, och noll poäng 

för varje negativt svar. Bedömningen gav en poängsumma som sedan räknades om i procent 

av den totala möjliga poängsumman (Willman et al., 2011, s. 108). För hög kvalitet krävs 80-

100 % av studiens totalpoäng, 70-79 % bedöms som medelhög kvalitet och 60-69 % bedöms 

som låg kvalitet (Willman et al., 2006, s. 96). Endast artiklar av hög och medelhög kvalitet 

Forts. tabell 1.   Översikt av litteratursökning 
CINAHL 2015-01-28 
Begränsningar: engelska, kvalitativa studier, peer reviewed 

Söknummer *) Sökord Antal träffar Antal valda 

8 FT Family 124898  
9   2 OR 3 3376  
10  4 OR 5 OR 6 176442  
11  7 OR 8 127386  
12  1 AND 9 AND 10 AND 11 15 2 
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inkluderades i litteraturstudien. Tre artiklar valdes bort på grund av låg kvalitet. Resultatet 

från kvalitetsgranskningen redovisas i tabell 2. 

Analys 

Innehållet i artiklarna analyserades med utgångspunkt från kvalitativ innehållsanalys i 

enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ manifest 

innehållsanalys. Den manifesta formen beskriver vad en text säger utan att innehållet tolkas. 

Denna metod var relevant då litteraturstudies syfte var att beskriva personers upplevelser 

inom ett visst ämne. 

 

Artiklarna lästes först igenom i sin helhet för att få en känsla för innehållet i texten. Totalt 240 

textenheter som svarade mot litteraturstudiens syfte extraherades från innehållet i artiklarna. 

En textenhet bestod av ord, meningar, uttalanden, fraser och stycken (jfr. Graneheim & 

Lundman, 2004). Artiklarna och textenheterna märktes med siffror för att enklare kunna hitta 

tillbaka till originalkällan. Textenheterna översattes sedan från engelska till svenska och 

kondenserades i ett steg. Kondensering innebar att kärnan i texten togs ut utan att något 

tolkades eller lades till, detta för att textenheten inte skulle tappa sitt budskap. Av de 

kondenserade textenheterna gjordes kategoriseringar genom att textenheter som liknade 

varandra fördes ihop. Kategorierna formades av begrepp som liknade varandra och utgjorde 

tillsammans en enhet med ett gemensamt innehåll. Textenheterna som ingår i 

kategoriseringen kan inte passa in i mer än slutkategori. Kategoriseringen gjordes med 

försiktighet i fem steg för att inte gå miste om olika nyanser i textenheterna. Analysen 

avslutades då kategorierna inte kunde sammanföras i ytterligare steg. Slutligen återstod sju 

slutkategorier (jfr. Granehiem och Lundman, 2004). 
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Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n = 10) 

Författare 
(År) 
Land 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Allen et al. 
(2009) 
Storbritannien 

12 Närstående Intervjuer/ 

Grounded theory 

induktiv analys 

Relationerna förändrades i och med demenssjukdomen, att 

vårda innebar både fysiska och psykiska påfrestningar. 

Hur situationen hanterades varierade, en del valde att 

distrahera sig, andra att finna någon att prata med. 

Hög 

Bakker et al. 
(2010) 
Nederländerna 

1 Närstående 
1 Patient 

Fallstudie, 

kvalitativa 

intervjuer/  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

En person med demens i tidig ålder och dennes vårdare 

stötte på olika typer av problem under vårdtiden. Tiden för 

att få en diagnos var ofta lång, det fanns få tjänster 

anpassade för yngre dementa. Det fanns även specifika 

behov relaterade till yngre dementa och deras vårdare, som 

förändrades under tidens gång. 

Hög 

Barca et al. 
(2014) 
Norge 

14 Närstående Kvalitativa 

intervjuer/ 

Modifierad 

Grounded theory 

Tidigare erfarenheter av sjukdom spelade roll. Vårdarna 

såg brister i de tjänster som fanns i sjukvården. Sjukdomen 

skapade spänningar inom familjen och familjenätverket 

sattes på prov. En del valde att normalisera situationen för 

att bevara harmonin i familjen. 

Hög 

Carpentier et al.  
(2008) 
Kanada 

52 Närstående Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Conceptual model 

Kognitiv svikt hos den demenssjuke ledde till oro bland 

familjemedlemmarna. Allt ifrån att de närstående 

förnekade symptom till att de ville veta allt om 

sjukdomen. 

Medel 

Ducharme et al. 
(2013) 
Kanada 

12 Närstående Semistrukturerade 

intervjuer/ 
kvalitativ 

innehållsanalys    

     

Närstående hade svårigheter att hantera beteendemässiga 

och kognitiva symptom, det var en lång väntan på en 

diagnos, förnekelse av diagnosen, att sörja en make/ make 

som avlidit, svårigheter att få en ny roll och att hantera 

vardagliga plikter samt svårigheter att planera framtiden. 

Hög 

Harris & Keady 
(2004) 
USA och 

Storbritannien 

23 Patienter 

15 Närstående 
Intervjuer och 

fokus/ grupper 

Grounded theory 

Familjer där en person drabbats av demens i tidig ålder 

stötte på olika svårigheter som; svårighet att få en 

diagnos, problem med förälderns personlighet och 

förändrade familjeförhållanden. Närstående kände sig 

socialt isolerade och det fanns ett behov av egen tid. 

Medel 

Leung et al. 
(2011) 
Kanada 

6 Patienter 

6 Närstående 
Semistrukturarade 

intervjuer/ 

Induktiv 

deskriptiv 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Det var svårt att få en diagnos, de närstående blev 

medvetna om minnessvårigheter, sökte förklaringar och en 

mening med symptomen, de sökte stöd och accepterade de 

allvarliga kognitiva förändringarna. 

Hög 

Lockeridge & 

Simpson 
(2013) 
Storbritannien 

6 Närstående Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Tolkningsfenome

nologisk analys 

Närstående använde olika copingstrategier såsom 

förnekelse för att hantera sjukdomen, de upplevde en 

stigmatisering av demens i tidig ålder och de fick kämpa 

för att behålla kontroll över sina känslor samt de 

närstående var tvungen att anpassa sig till förlusten av 

sin partner. 

Hög 
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Forts. tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n = 10) 

Författare 
(År) 
Land 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Millenaar et al. 
(2014) 
Nederländerna 

14 Närstående Semistrukturerade 

intervjuer/Indukti

v innehållsanalys. 

Demensen påverkade barnen i vardagen och de hanterade 

sjukdomen på olika sätt. Det fanns ett behov av stöd, och 

barnen visade en oro inför framtiden. 

Hög 

Svanberg et al. 
(2010) 
Storbritannien 

12 Närstående Semistukturerade 

intervjuer och 

kvantitativa 

formulär för att 

stödja 

intervjuerna/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Nästan alla barnen hade en roll som vårdare av sin 

förälder. De kände sorg över föräldern med demens, och 

avgränsade sig känslomässigt från föräldern. De kände 

att de var tvungna att växa upp fortare än andra barn. 

Hög 

 

Resultat 

Analysen resulterade i totalt sju kategorier. Resultatet presenteras i en beskrivande brödtext 

med citat från originaltexten. Se tabell 3 för översikt av kategorier. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n = 7) 

Kategorier 

Att normalisera sjukdomen gör det lättare att hantera situationen 

Att relationer och roller förändras 

Att prioritera den sjukes behov framför sina egna 

Att som närstående behöva stöd 

Att sjukdomen skapade skam 

Att känna ovisshet inför framtiden 

Att kunskap om sjukdomen var viktig  

 

Att normalisera sjukdomen gör det lättare att hantera situationen 

Studier (Allen, Oyebode & Allen, 2009; Leung et al, 2011; Millenaar et al., 2014) beskrev att 

närstående till personer som drabbats av demens i tidig ålder upplevde det som viktigt att 
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försöka normalisera situationen och inte låta sig påverkas av alla de bekymmer som 

sjukdomen medförde. Studier (Carpentier et al, 2008; Ducharme, Kergoat & Bergman, 2013; 

Lockeridge & Simpson, 2013) beskrev en positiv inverkan av att normalisera situationen som 

de närstående befann sig i. I en studie (Allen et al., 2009) framkom att det var lättare för 

familjen att hantera och förstå sjukdomen då de förväntade sig mindre av personen som 

drabbats av demens. I en studie (Svanberg, Stott & Spector, 2010) framkom även att det var 

lättare att hantera sjukdomen genom att se det positiva i den demenssjukes symptom. 

 

You try to continue with your life as normal as possible without things influencing 

you (Millenaar et al., 2014 s.2005). 

 

Studier (Allen et al., 2009; Millenaar et al., 2014) beskrev att de närstående inte visste hur de 

skulle hantera den förändrade situationen. De närstående undvek att hantera de förändringar 

som skedde, förnekade symptom och ville inte inse allvaret i situationen (Allen et al., 2009; 

Lockeridge & Simpson, 2013). I studier (Allen et al., 2009; Svanberg et al., 2010) framkom 

att närstående förnekade situationen genom att dölja sina känslor och undvika att prata om 

sjukdomen. Barn till personer som drabbats av demens beskrev att de valde att hålla 

diagnosen hemlig för vännerna. 

 

I just think that from day one he’s been on holiday, God knows how many years 

from work, I don’t know why, that’s just me and so if I keep telling myself that 

he’s on holiday, that, makes me feel better ( Allen et al., 2009, s.464). 

 

Det framkom i studier (Allen et al., 2009; Lockeridge & Simpson, 2013) att närstående 

kämpade för att behålla kontrollen genom att hålla sina känslor inom sig. Studier (Allen et al., 

2009; Svanberg et al., 2010) beskrev att de närstående inte kände sig tillåtna att visa sina 

känslor och bli upprörda inför personen med demens. Att inte visa sina känslor ledde till stor 

känslomässig påfrestning. Svanberg et al. (2010) beskrev också att närstående drog sig undan 

från personen med demens för att dölja sina känslor och inte bli för känslomässigt 

involverade. 
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And no matter how much I want to cry or anything I’ll go and I’ll show him that 

I’m not bothered and I’ll play . . . and I think at the end of the day I think that’s 

what he wants, he doesn’t want to be, see people crying (Allen et al., 2009, s.469). 

 

Studier (Allen et al., 2009; Bakker, de Vugt, Vernooij-Dassen, van Vliet, Verhey & 

Koopmans, 2010; Carpentier et al., 2008; Millenaar et al., 2014) beskrev att de närstående 

hade svårt att acceptera diagnosen och upplevde det som svårt att prata om 

demenssjukdomen. Ofta gick lång tid mellan utredning och diagnos för de sjuka personerna 

och de närstående kände att diagnosen var väntad, trots detta kom diagnosen som en chock för 

många av de anhöriga, då de hade förnekat situationen (Lockeridge & Simpson, 2013). Först 

när diagnosen var fastställd kunde de närstående ta till sig situationen och ändra perspektiv 

(Bakker et al., 2010). 

 

In the beginning, the symptoms were not that obvious since he received the 

diagnosis quite early, so it did not bother me that much. However, because of the 

deterioration, I find it more and more difficult to accept the diagnosis (Millenaar 

et al., 2014, s.2005). 

 

En studie (Ducharme et al., 2013) beskrev att de närstående var upptagna med sitt egna liv 

och upptäckte inte den sjukes förändringar. Närstående beskrev hur de blev anklagade av den 

övriga släkten för att inte ha lagt märke till den sjuka personens symptom. Det framkom även 

i studier (Carpentier et al., 2008; Leung et al., 2011) att de närstående tolkade 

minnessvårigheterna som normalt åldrande och sökte inte hjälp trots att den sjuke hade 

märkbara kognitiva nedsättningar. Det var först när den sjuke försämrades drastiskt som de 

närstående insåg allvaret i situationen (Leung et al., 2011). 

 

Early signs of the disease were interpreted as part of normal aging: “It really 

isn’t all that complicated in his case, he’s just getting old,” or “She never had 

much of a memory (Carpentier et al., 2008, s.346). 

 

Att relationer och roller förändras 

Studier (Allen et al., 2009; Barca, Thorsen, Engedal, Haugen & Johannessen, 2014; Harris & 

Keady, 2004) beskrev att rollerna i familjen förändrades. De förändrade rollerna innebar att 
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familjen behövde anpassa sig till de utmaningar det medförde. Enligt studier (Allen et al., 

2009; Barca et al., 2014) upplevdes förändringarna av rollerna och ansvaret i familjen som 

påfrestande och med blandade känslor. En studie (Barca et al., 2014) beskrev att barnen i 

familjen påverkades av förändringarna på olika sätt beroende på vilken ålder de var i då 

föräldern blev sjuk.  

 

Studier (Ducharme et al., 2013; Harris & Keady, 2004; Lockeridge & Simpson, 2013) beskrev 

att partnerrelationen förändrades i och med demensen, att vårda sin partner förändrade hela 

relationen. De beskrev hur livet passerade framför dem, de längtade tillbaka till den relation 

som funnits innan demensen, med kamratskap och närhet i relationen, något som inte längre 

fanns. Studien (Lockeridge & Simpson, 2013) beskrev även hur en närstående valde att dölja 

diagnosen för sin partner för att kunna behålla en del av den relation de hade. I Studier (Allen 

et al., 2009; Ducharme et al. 2013; Millenaar et al., 2014) framkom det att partnern till 

personen som drabbats av demens upplevde sorg över att förlora det normala i livet, de kände 

även en stor sorg över att förlora den personen med demens varit innan sjukdomen. De kände 

sig förkrossade att deras barn skulle behöva se sin förälder på detta sätt. Barnen i familjen 

kände att de befann sig på samma nivå som sin sjuka förälder och insåg att deras förälder inte 

var densamma. Den sorg och påfrestningarna barnen kände var kopplade till att sörja den 

förälder man förlorade. 

 

What it means deep down is that he’s no longer your spouse and you become like 

his mother or his guardian! (Ducharme et al., 2013, s.638). 

 

I Studier (Allen et al., 2009; Barca et al., 2014; Leung et al., 2011; Svanberg et al., 2010;) 

beskrev barn till personer som drabbats av demens i tidig ålder, att relationen till föräldern 

förändrades och det upplevdes som att man förlorade själva föräldern. Barnen var tvungna att 

bilda en ny relation till sin förälder med demens och acceptera att den förälder man kände 

innan var förlorad. Det sågs som viktigt att försöka minnas föräldern som de var innan de 

drabbats av demens. I en studie (Allen et al., 2009) framkom att barnen valde att frigöra sig 

från förhållandet till den sjuke föräldern, av rädsla för att föräldern skulle glömma dem. 

Barnen i familjen tog allt mer plats i en föräldraroll, de upplevde den friske föräldern mer som 

en vän, då de delade på ansvaret för föräldern med demens. Barnen tog över den sjuke 

förälderns roll, uppgifter och ansvar vilket innebar att rollerna blev ombytta (Allen et al., 
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2009; Barca et al., 2014; Svanberg et al., 2010). I studierna (Allen et al., 2009; Svanberg et 

al., 2010) framkom att barnen i familjen upplevde att de tvingades växa upp och mogna 

fortare än sina jämnåriga vänner och att de kände sig som vuxna trots att de inte var det. 

Barnen beskrev att de kände sig mer självständiga då deras föräldrar inte kunde ta hand om 

dem på samma sätt som förr. 

 

I miss having a mother. Now I am beginning to cry. I do think about it every day. I 

miss her, because for me she is actually dead, for she is not herself. But she is 

here physically. It is so terribly sad that this happened (Barca et al., 2014, 

s.1939). 

 

Studier (Allen et al., 2009; Barca et al., 2014; Svanberg et al., 2010) beskrev att barnen blev 

vårdare till sin förälder samtidigt som de gick miste om det stöd och omsorg deras förälder 

hade kunnat ge dem om de var friska. De beskrev att de inte ville vara en börda för sina 

föräldrar, trots att de behövde deras stöd. Studien (Barca et al., 2014) beskrev även att det 

blev en svår situation när den friske föräldern drog sig undan situationen och ansvaret, och 

barnen i familjen blev tvungen att överta den vårdande rollen i familjen. Det framkom även 

att det fanns en oro hos barnen över den friske föräldern och de svårigheter som vårdandet 

innebar. Barnens oro över båda föräldrarna fortsatte även efter att barnen flyttat hemifrån 

(Allen et al., 2009; Barca et al., 2014; Millenaar et al., 2014). 

 

I would be different if dad didn’t have FTD. He would have taught me things. 

Taught me the business, I could have asked him about things – girlfriends. Adult 

male talk. Working with dad (Allen et al., 2009, s.466). 

 

Att prioritera den sjukes behov framför sina egna 

Det framkom i studier (Lockeridge & Simpson, 2013; Millenaar et al., 2014) att närstående 

var mer bekymrade över dementes hälsa än sina egna behov. I studien (Allen et al., 2009) 

beskrev närstående att de kände sig bittra och isolerade över att alltid prioritera den sjukes 

behov före sina egna. Barn som tog hand om sin sjuka förälder upplevde att de inte kunde 

fokusera på sig själva och att de inte levde ett normalt liv (Barca et al., 2014; Millenaar et al., 

2014). En studie (Svanberg et al., 2010) beskrev att koncentrationen i skolan blev lidande för 

de barn som vårdade sin förälder. Studierna (Bakker et al., 2010; Ducharme et al., 2013) 
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beskrev att de närstående anklagade sig själva både för att bry sig för mycket och för att de 

inte alltid kunde finnas där för den sjuke. Den närstående var oroliga själv drabbats av 

sjukdom och inte kunna hjälpa personen med demens (Carpentier et al., 2008). I en studie 

(Svanberg et al., 2010) framkom att närstående kände att de inte hade något annat val än att 

bry sig. I en studie (Bakker et al., 2010) framkom det att de närstående som vårdade personen 

med demens tillslut var tvungen att fatta alla beslut. 

 

 My husband went three times and the psychologist was more or less angry with 

me. I had to give my husband more space; there was no dementia, no brain tumor, 

only a minor concentration problem. I left and thought: maybe I am interfering 

with his life too much. I blamed myself (Bakker et al., 2010, s.636).  

Närstående anpassade sitt liv efter den sjukes behov vilket krävde tålamod (Millenaar et al., 

2014). Studier (Allen et al., 2009; Svanberg et al., 2010) beskrev att dessa uppoffringar och 

anpassningar ledde till trötthet men att det inte sågs som ett problem. Närstående till personen 

som drabbats av demens ville själva kunna ha roligt men de visste inte om det längre var 

möjligt (Bakker et al., 2010). 

 

It isn’t really a problem, at the end of the day he’s my dad, I love my dad, and if 

this is what we have to do to help him, then we’ll do it sort of thing. If we need to 

change, then we’ll change for him (Allen et al., 2009, s.471). 

 

I en studie (Lockeridge & Simpson, 2013) framkom att de närstående till den sjuke upplevde 

att ansträngningarna ledde till en försämrad fysisk hälsa och hade känslomässiga 

konsekvenser. Demensen och den sjukes symtom upplevdes även som en stressande och som 

en börda för de närstående (Barca et al., 2014; Millenaar et al., 2014). De närstående upplevde 

även oro och ångest när personen som drabbats av demens förändrades och sökte förklaringar 

till förändringarna (Lockeridge & Simpson, 2013). 

 

I notice it in all of us, that we are more stressed, which is mainly caused by my 

father’s problems (Millenaar et al., 2014, s.2004). 

 

Konflikter i familjen uppstod då det var svårt att anpassa sig till den förändrade situationen 

när personen med demens behövde mer hjälp (Allen et al., 2009; Millenaar et al., 2014). I en 
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studie (Lockeridge & Simpson, 2013) upplevde de närstående det var svårt att tala om för den 

som drabbats av demens att den inte längre klarade av saker vilket ledde till konflikter. Det 

framkom i studier (Bakker et al., 2010; Ducharme et al., 2013; Millenaar et al., 2014) att det 

var svårt för de närstående att hantera den sjukes aggressivitet. En studie beskrev att det var 

svårt för de närstående att lita på den sjuke och att de var rädda att få sina känslor sårade 

(Svanberg et al., 2010). Studier (Allen et al., 2009; Lockeridge & Simpson, 2013) beskrev 

även att närstående kände att de inte hade någonstans att ta vägen och att de kände ilska och 

bitterhet när de tänkte på den sjukes sista dagar. 

 

When he’s at home I constantly have to be on my guard. If I do something wrong, 

he gets angry, thus I do everything to keep him happy (Bakker et al., 2010, s.637).  

 

I studier (Bakker et al., 2010; Harris & Keady, 2004) framkom att det var viktigt för 

närstående att ha ett eget liv för att orka ta hand om den demenssjuke.  

En studie (Bakker et al., 2010) beskrev också att de närstående orkade fortsätta vårda 

personen med demens om denne placerades i dagverksamhet. De närstående upplevde också 

en press att välja mellan sitt eget liv och att ta hand om den sjuke (Lockeridge & Simpson, 

2013). En studie (Harris & Keady, 2004) beskrev att de närstående ville gå vidare med sitt liv 

trots att partnern är sjuk. Först när de inte längre behövde ta hand om personen med demens 

kunde de fortsätta att leva sitt egna liv (Allen et al., 2009;). Närstående hade svårt att släppa 

sin roll som vårdare, de var rädda och kände oro inför att lämna över den sjuke till ett 

vårdhem (Bakker et al., 2010; Harris & Keady, 2004; Millenaar et al., 2014) 

 

It is very difficult, but I do know, and I approach this rationally, he has to be there 

for a few nights. As a result, I will be able to care for him at home much longer, 

he has got to get used to being here. This will become his future home eventually. 

(...) The fact that he has daycare and sleeps at the nursing home two days a week, 

makes that I have been given back a piece of my life (Bakker et al., 2010, s.637).  

 

Att som närstående behöva stöd 

Studier (Bakker et al., 2010; Lockridge & Simpson, 2013; Millenaar et al., 2014) beskrev att 

närstående behövde stöd och vägledning från vården i de beslut som skulle tas. Kontinuerligt 

stöd både till de närstående och till patienten var viktigt (Bakker et al., 2010). De närstående 
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upplevde att det var svårt att stöta på moraliska dilemman under sjukdomsförloppet och att 

stöd borde erbjudas utan att man skulle behöva be om det (Barca et al., 2014; Bakker et al., 

2010). För att de närstående skulle våga ta ledigt från sin vårdande roll och växa in i de olika 

stadierna av sjukdomen, krävdes stöd från vården (Bakker et al., 2010). Studier beskrev också 

att det var viktigt att barnen i familjen fick stöd i sin egen takt och de upplevde att det hade 

varit bra att prata med andra barn i samma situation. (Millenaar et al., 2014; Svanberg et al., 

2010). Det framkom också i en studie (Svanberg et al., 2010) att de närstående tog hand om 

den sjuke för att stödja de övriga i familjen.  

 

Especially in the beginning, you do not know how to handle certain situations. 

How do you react if he is really stubborn? You can get mad, you can walk away 

or try to solve the problem, but my mom and I had to find our own ways. Some 

guidance would have been welcome (Millenaar et al., 2014, s.2006). 

 

Studier beskrev (Bakker et al., 2010; Barca et al., 2014; Millenaar et al., 2014) att det var 

viktigt att närstående fick någon att prata med om sjukdomen och att de fick veta hur de 

kunde underlätta situationen både för den som drabbats av demens och för sig själva. 

Närstående upplevde att det var bra att få råd av vårdpersonal som hade kunskap om 

sjukdomen (Millenaar et al., 2014). Enligt studier (Bakker et al., 2010; Millenaar et al., 2014) 

var det viktigt att ha någon professionell att prata med om de förändringar som skedde men en 

del upplevde att personalen inte förstod problemen vid demens i tidig ålder. Studier (Harris & 

Keady, 2004; Millenaar et al., 2014) visade att det betydde mycket att ha någon att vända sig 

till för att undvika att frustration uppstod. En studie (Millenaar et al., 2014) beskrev även att 

det var viktigt att inte bara prata om vilka problem som fanns utan att det fanns tid att prata 

om trevliga saker. Barnen i familjen upplevde att de var lättare att prata med någon annan än 

med familjen och de såg det som viktigt att även den friska föräldern fick stöd (Bakker et al., 

2010; Millenaar et al., 2014)  

 

It would be nice to talk to someone who knows what we can expect so that we’ll 

know what we can do for my father to make it easier for him and, at the same 

time, more bearable for us (Millenaar et al., 2014, s.2006). 
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Familjemedlemmarna upplevde att de kom närmare varandra och kände sig mindre ensamma 

då de delade på uppgifterna kring personen med demens (Barca et al., 2014; Millenaar et al., 

2014). Studier beskrev även att de närstående ville hjälpa till men att det inte visste hur och 

beskrev det som svårt då de blev nekade av någon i familjen som vill ta allt ansvar. (Allen et 

al., 2009). Det framkom i studier (Barca et al., 2014; Svanberg et al., 2010) att som barn vårda 

föräldern med demens gav erfarenheter att dela med sig av för att kunna hjälpa andra i samma 

situation De närstående upplevde att det var svårt att överlåta ansvaret på någon annan, trots 

att de var medvetna att de behövde hjälp för att själv kunna gå ifrån en stund (Allen et al., 

2009; Bakker et al., 2010; Lockeridge & Simpson, 2013; Svanberg et al., 2010). I Studier 

(Barca et al., 2014; Svanberg et al., 2010) framkom att det var viktigt att hela familjen 

hjälptes åt att ta hand om den demenssjuke.  

 

We are such a large family, so we all helped in some way (Barca et al., 2014, 

s.1939). 

 

Att sjukdomen skapade skam 

Studier (Allen et al., 2009; Harris & Keady, 2004; Lockeridge & Simpson, 2013) beskrev att 

barn till föräldrar med demens upplevde att sjukdomen medförde en skam för dem. De hade 

inga vänner kring sig under tiden föräldern var sjuk och de upplevde det som pinsamt att ha 

en förälder med demens. Att ha en förälder med demens innebar att barnen behövde hantera 

attityder och fördomar gentemot familjen. En del skapade olika sätt att hantera den sjukes 

beteende och försöka undvika jobbiga situationer. I studierna (Allen et al., 2009; Harris & 

Keady, 2004; Lockeridge & Simpson, 2013; Svanberg et al., 2010) framkom att de närstående 

upplevde att de förlorade kontakten med släkt och vänner, då de inte visste hur de skulle 

hantera situationen. De närstående ansåg att släkt och vänner drog sig undan på grund av 

skam och rädsla för demenssjukdomen. Detta ledde till att de närstående kände sig isolerade 

och bittra. 

 

Our children don`t bring their friends to our house any more … they find it too 

embarrassing with their dad being the way he is (Harris & Keady, 2004, s.117). 
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Att känna ovisshet inför framtiden  

Studier (Allen et al., 2009; Bakker et al., 2010; Ducharme et al., 2013; Harris & Keady, 2004; 

Millenaar et al., 2013) beskrev att de närstående till personer med demens kände en osäkerhet 

inför framtiden och att de inte kunde se framåt, då de inte visste hur sjukdomen skulle bli. En 

studie (Allen et al., 2009) beskrev att närstående inte ville veta hur sjukdomen skulle fortsätta 

och att de tog en dag i taget. En studie (Barca et al., 2014) beskrev också att de närstående 

upplevde att allt förändrades på grund av sjukdomen. En studie visade att de närstående ville 

veta vad som väntade dem (Carpentier et al., 2008). Det framkom också att de närstående som 

vårdade personen med demens kände att ingen skulle bry sig om det arbete denne lagt ner. 

Studien (Ducharme et al., 2013) beskrev att planerna för framtiden förändrades när de hade 

någon annan att ta hand om. Att ha barn komplicerade situationen, om den friske föräldern 

också skulle bli sjuk skulle barnen bli utan föräldrar. Barn till föräldrar som drabbats av 

demens i tidig ålder beskrev att de kände en oro över var föräldern med demens skulle hamna 

(Allen et al., 2009). 

 

Cos some days his memory can be worse than other days so if you’re looking 

ahead then obviously it won’t get better but it might just stay the same and it 

might get ten times worse you just don’t know, so you just have to take each day 

as it comes (Allen et al., 2009, s.472). 

 

Att kunskap om sjukdomen var viktigt 

I studier (Allen et al., 2009; Lockeridge & Simpson, 2013) framkom att kunskap om 

sjukdomen kunde hjälpa att minska påfrestningar, stress och anspänningarna inom familjen 

samt göra det lättare för familjen att planera vården. Närstående upplevde brist på kunskap 

bland vänner, vilket gjorde att de kände sig socialt isolerade. Familjerna upplevde även att det 

fanns en omedvetenhet och brist på kunskap om demens i tidig ålder bland vårdpersonalen, 

vilket ofta gjorde att utredningen av personen med demens tog lång tid. En studie (Carpentier 

et al., 2008) beskrev att specialiserade kliniker upplevdes som bättre på att upptäcka den 

tidiga demensen. 

 

Studier (Carpentier et al., 2008; Lockeridge & Simpson, 2013) beskrev att de tjänster som 

fanns för personer med demens i tidig ålder så som aktiviteter och dagverksamheter, inte var 
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anpassade. Ofta placerades personen med demens i tjänster anpassade för äldre personer, 

vilket upplevdes som förnedrande. De närstående kände att de förväntades acceptera de 

tjänster som fanns tillgängliga. De få tjänster som fanns anpassade för yngre dementa var 

antingen inaktuella eller ovanliga. De närstående upplevde att allmänheten och vårdpersonal 

på boenden underskattade hur sjuk personen var, då det fanns en obalans mellan den sjukes 

unga utseende och bristen på sociala och kognitiva färdigheter. En studie (Allen et al., 2009) 

beskrev även att de närstående kände sig bekymrade över att personen med demens motsatte 

sig vården som erbjöds. 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att vara närstående till 

personer som drabbats av demens i tidig ålder. Resultatet visar att närstående till personer som 

drabbats av demens i tidig ålder hanterade sjukdomen genom att normalisera den, att roller 

förändrades och att de ofta prioriterade den sjuke framför sig själva. Det framkom att stöd var 

viktigt under hela sjukdomsförloppet samt att de närstående upplevde en känsla av skam över 

sjukdomen och situationen. Närstående upplevde ofta framtiden som oviss, det framkom även 

att kunskap om situationen var viktigt och kunde underlätta för de närstående. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att närstående till personer som drabbats av demens hanterade 

situationen genom att försöka normalisera den. Enligt Dalteg, Benezin, Fridlund och Malm 

(2011) är det viktigt för par där ena partnern drabbats av hjärtinfarkt att anpassa sig till den 

nya situationen och hitta en balans i livet. Vidare beskriver Dalteg et al. en strävan efter att 

normalisera situationen och att leva ett så normalt liv som möjligt. Normalisering och 

hanterbarhet kan diskuteras utifrån Lazarus och Folkmans (1984) teori om hur människor 

hanterar påfrestande livshändelser. De definierar coping som kontinuerligt föränderliga 

kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera specifika yttre och inre krav 

som upplevs som stressande eller överstiger de resurser personen har, samt hotar personens 

välbefinnande. Lazarus och Folkmans teori handlar om att bedöma de resurser som krävs för 

att minimera, tolerera eller utrota stress. Påfrestande händelser i livet kan ses som ett hot som 

kan skada framtiden, en utmaning eller en förlust. En sekundär värdering av påfrestningarna 

innefattar de känslor som är relaterade till att hantera stress och den situation personen 

befinner sig i. Känslor av att inte klara av situationen ses som en negativ bedömning medan 
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att känna att man gör det bästa möjliga av den påfrestande situationen, ses som en positiv 

bedömning. Vidare beskrivs att krav och påfrestningar skapar stress för många människor. 

Personer och grupper skiljer sig åt i känslighet och sårbarhet vid olika typer händelser, liksom 

deras tolkningar och reaktioner. Under jämförbara förhållanden, kan en person reagera med 

ilska, en med depression och en annan med skuld känna och känsla av att bli ifrågasatt. Likaså 

använder en del personer förnekelse för att hantera påfrestningar och sjukdom. I resultatet av 

litteraturstudien framkom att en del av de närstående valde att hantera situationen genom att 

dölja sina känslor och undvika att tala om demenssjukdomen. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie kan även förstås utifrån Antonovskys (2005, s.44-45) teori 

om KASAM och då speciellt komponenten hanterbarhet. Antonovsky menar att människor 

hanterar situationen på olika sätt beroende på hur högt eller lågt KASAM de har. KASAM 

står för känsla av sammanhang och består av komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Komponenten hanterbarhet definieras av vilken grad en person upplever att 

ens resurser står till förfogande. Detta innebär att personer hanterar situationer olika beroende 

på om de har en låg eller hög hanterbarhet. En person med hög känsla av hanterbarhet 

uppfattar sig i lägre grad som ett offer för omständigheter eller att livet behandlar en orättvist 

än en person med låg känsla av hanterbarhet. Antonovsky menar att olyckliga saker händer i 

livet men att personer med hög hanterbarhet kommer kunna reda sig och inte sörja för alltid. I 

resultatet framkom att normalisering av situationen var positivt för de närstående till personer 

som drabbats av demens i tidig ålder. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att närstående upplevde att roller och relationer inom 

familjen förändrades i och med demenssjukdomen. Enligt Årestedt, Persson och Benzein 

(2014) sker en förändring för familjer som lever med kronisk sjukdom. Vidare menar Årestedt 

et al. att då roller inom familjen förändras, till exempel när barn vårdar sin förälder, uppstår en 

okänd situation både för personen som behöver hjälp och för den som hjälper. Det sker en 

förändring av roller när en familjemedlem tar på sig rollen som vårdgivare, vilket kan 

upplevas som både positivt och negativt inom familjen. De nya rollerna innebär att den ena 

partnern utför och tar över uppgifter från de sjuka (Dalteg et al., 2011). Årestedt et al. (2014) 

menar att vissa relationer upplevs som starkare under vissa perioder medan andra blir svagare.  

Det är även viktigt att familjemedlemmarna hittar nya sätt att förhålla sig till varandra för att 
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relationerna ska fungera så bra som möjligt. Familjen måste också lära känna varandra på 

nytt, vilket tar tid och är något som kommer gradvis. Det skapas ett långsammare tempo och 

en ny rytm i vardagen. Den nya rytmen ger familjen mer tid tillsammans och sätter större 

fokus på nuet. Samtidigt kan det upplevas frustrerande att tvingas leva i en ny rytm där 

sjukdomen begränsar familjen från att göra saker i samma tempo som tidigare. I resultatet i 

denna litteraturstudie framkom att barnen till personer som drabbats av demens upplevde att 

föräldern förändrades och de var tvungna att bilda en ny relation till sin förälder och acceptera 

att den förälder man kände innan sjukdomen var förlorad. Barnen i familjen upplevde att 

rollerna blev ombytta då de fick ta på sig mer ansvar och fick ta en allt större föräldraroll. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att närstående prioriterade personen med demens och 

dennes behov framför sina egna. Jumisko et al. (2007) bekräftar detta och beskriver att 

närstående lämnar arbetet för att se till den sjuka personen och upplever att de alltid ska finnas 

tillgängliga för personen med hjärnskada. Dalteg et al. (2011) menar att närstående upplever 

skuld då de låter personen som drabbats av hjärtinfarkt utföra hushållssysslor, av rädsla att det 

orsakar ytterligare påfrestningar för den sjuke. Enligt Isaksson, Josephsson, Lexell och Skär 

(2008) upplever partnern till personer som drabbats av ryggmärgsskada frustration över att 

behöva ta hand om partnerns hushållsarbete och de sysslor som man tidigare delat på. Vidare 

beskriver Isaksson et al. att ständigt hjälpa sin partner förändrar rollerna i förhållandet och ger 

den andra partnern lite utrymme för sina egna intressen och dagliga aktiviteter. De upplever 

att det begränsar deras liv och att de måste ge upp andra saker i sitt liv för att kunna ta han om 

sin partner. I litteraturstudiens resultat framkom att närstående prioriterade bort sina egna 

behov vilket gjorde att utrymmet för deras egna liv minskade. De upplevde att detta bidrog till 

en försämrad fysisk hälsa och hade känslomässiga konsekvenser. De upplevde också en press 

och frustration över att välja mellan sitt eget liv och att ta hand om den som var sjuk. 

 

Det visar sig i litteraturstudiens resultat att de närstående behövde stöd under hela 

sjukdomsförloppet, och de upplevde det som viktigt att ha någon att prata med. Wright (2013) 

menar att delta i supportgrupper ger patienterna en mening och struktur, och för de patienter 

som får kontinuerligt stöd minskar även beroendet och behovet av sjukvården. Årestedt et al. 

(2014) beskriver att det upplevs som positivt att prata med andra i samma situation, men det 

kan också blir för mycket fokus på sjukdom och lidande. Kommunikationen inom stödgrupper 
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bör därför vara balanserad. Det upplevs som positivt att dela med sig av sina erfarenheter och 

genom detta kunna hjälpa andra och gör att patienterna känner sig värdefulla (Wright, 2013). 

Jumisko et al. (2007) beskriver att närstående har ett behov av att prata om sina erfarenheter 

och upplevelser men upplever att sjukvårdspersonal sällan har tid att lyssna på dem och inte 

informerar dem om vilka möjligheter till stöd som finns. Vidare menar Jumisko et al. att en 

öppen och ärlig kommunikation med sjukvården kan bidra till att närstående känner sig 

tryggare. Årestedt et al. (2014) framhåller att det är viktigt att familjen stöttar varandra då nya 

situationer uppstår på grund av sjukdomen, både praktiskt och känslomässigt. I 

litteraturstudiens resultat framkom att de närstående upplevde att det fanns en brist på rätt typ 

av stöd från sjukvården. De närstående beskrev att stöd borde erbjudas från sjukvården utan 

att de själva skulle behöva be om det. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att närstående till personer med demens upplevde att 

sjukdomen medförde en skam för dem. Enligt Wright (2013) är vissa sjukdomar fortfarande 

är tabubelagda och stigmatiserade av personer som inte har förståelse för sjukdomen. Speciellt 

vid psykiska sjukdomar och för de patienter som har synliga fysiska nedsättningar är detta 

tydligt. Wright menar vidare att långvarig sjukdom även kan leda till att patienter känner sig 

nedvärderade. Courtwright (2013) beskriver att stigmatisering innebär att karaktärsdrag, 

fysiska eller beteendemässiga förändringar markerar en oönskad egenskap. En vanlig 

konsekvens av stigmatisering är social isolering. Sanders, Ott, Kelber och Noonan (2008) 

menar att närstående upplever en stigmatisering på grund av personen med demens kognitiva 

nedsättningar, vilket orsakar isolering. Jumisko et al. (2007) beskriver att närstående till 

personer med hjärnskada gradvis inser att personen förändras och de känner en skam över de 

personlighetsförändringarna som sker. Litteraturstudiens resultat visar att de närstående 

upplevde en stigmatisering av demenssjukdomen från släkt och vänner, då de drog sig undan 

från familjen på grund av rädsla och oförståelse för sjukdomen. Detta ledde till att de 

närstående kände sig isolerade. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att närstående upplevde framtiden som osäker då 

sjukdomsförloppet var ovisst vilket kan diskuteras utifrån Mishels (1988) teori om ovisshet. 

Enligt Mishel kan ovisshet uppfattas som en fara eller som en möjlighet. När ovisshet 

uppfattas som negativt eller farligt, så som att vänta på en allvarlig diagnos, kan 
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copingstrategier användas för att minska ovissheten. Pernod (2007) beskriver att perioder i 

livet av osäkerhet påverkar individens upplevelse av att leva i världen. Vidare påpekar Pernod 

att leva med ovisshet kan ge en känsla av självförtroende och kontroll vilket kan bidra till 

personlig utveckling och en ändrad syn på livet. Många som lever med osäkerhet får en ny 

känsla av säkerhet och kontroll som i sin tur kan leda till ökad personlig utveckling och en 

förändrad syn på händelser i livet. Enligt Yorgason et al. (2010) upplever par som lever med 

flertalet kroniska sjukdomar, en osäkerhet om framtiden och hur de ska hantera sjukdomarna. 

Årestedt et al. (2014) menar att tankar om framtiden kan inspirera till hopp och ge familjen 

tillfälle att sätta nya mål, men fortfarande finns en ständig osäkerhet inför framtiden som kan 

minska familjen upplevelse av välmående. Eriksson, Asplund och Svedlund (2010) beskriver 

att det uppstår en känsla av ovisshet hos patienterna som drabbats av hjärtinfarkt, då de inte 

längre kan göra långsiktiga planer för framtiden. Det finns ett tvivel och osäkerhet över 

framtiden i och med sjukdomen. Att inte kunna planera för framtiden gör att patienterna tar 

livet dag för dag. Osäkerheten över framtiden avspeglas i deras arbetsliv, privatliv och 

relationer. Det blir uppenbart att något oförutsett kan hända och ingenting i livet kan tas för 

givet. Att ständigt vara förberedd på det värsta och ha en skrämmande framtidsvision 

reflekterar deras känslor av osäkerhet. I litteraturstudiens resultat beskrev närstående till 

personer med demens att planerna för framtiden ändrades när de hade någon annan att ta hand 

om. Framtiden upplevdes som oviss och de fick ta en dag i taget. 

 

I litteraturstudiens resultat visar att det var viktig för de närstående och personen som drabbats 

av demens att ha kunskap om demenssjukdomen. Livingston et al. (2010) menar att 

information är nyckeln till att kunna fatta beslut. Efter att ha fått en diagnos är kvaliteten, 

kvantiteten och timingen av informationen om demens från vårdpersonal avgörande för om 

informationen upplevs vara till hjälp för de närstående. Vidare beskriver Livingstone et al. att 

närstående är i behov av information men det är av vikt att all information inte ges på en och 

samma gång. Enligt Jumisko et al. (2007) känner närstående till personer med hjärnskada sig 

missnöjda med den hjälp sjukvården erbjuder dem. Vidare menar Jumisko et al. att närstående 

upplever det som en lättnad och att det dagliga livet förenklas när personen med sjukdom får 

hjälp som är anpassade till hans eller hennes behov. I resultatet framkom att det finns en 

bristande kunskap bland vårdpersonal gällande demens i tidig ålder. Detta kan resultera i att 

utredningen till demens diagnosen blir försenad. De tjänster som finns är inte anpassade för 

yngre personer med demens och deras närstående, detta upplevs ofta som förnedrande. 
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Metoddiskussion  

För att säkerställa trovärdighet i kvalitativ forskning kan en bedömning göras utifrån 

begreppen tillförlitligheten, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet (Polit & Beck, 2008, 

s.196). Enligt Holloway och Wheeler (2010, s.302) är tillförlitlighet ett av de viktigaste 

begreppen för att uppnå god trovärdighet. 

 

I studien har en kvalitativ manifest innehållsanalys använts, den manifesta innehållsanalysen 

beskriver vad en text säger utan att tolka innehållet (Graneheim & Lundman, 2004).  För att 

öka tillförlitligheten har författarna kvalitetsgranskat artiklarna separat för att sedan jämföra 

granskningarna med varandra. I denna litteraturstudie har även tillförlitligheten visats genom 

att textenheter som svarade mot studiens syfte valdes ut och kondenserades med försiktighet 

samt översattes från engelska till svenska i ett steg, detta för att bevara kärnan i texten. 

Lexikon har använt för att undvika felaktiga översättningar från engelska till svenska. För att 

visa på tillförlitlighet och säkerställa att inget tolkats har analysen skett i flera steg, 

tillsammans av båda författarna och var för sig för att inte gå miste om nyanser i texten. 

Kategoriseringen gjordes med försiktighet i fem steg, i alla steg gick författarna också 

regelbundet tillbaka till originalkällan. Tillförlitlighet uppnås då deltagarna i studien kan 

känna igen betydelsen de själv gett ett tillstånd eller en situation samt att de känner igen 

sanningen av resultaten av resultaten i deras sammanhang (Holloway & Wheeler, 2010, 

s.303). I litteraturstudien har författarna redovisat resultatet i löpande text och valt ut citat från 

originalkällan för att ytterligare styrka innebörden i resultatet. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att tillförlitligheten i en studie kan starkas med citat från originalkällan i 

resultatet och för att få en hög trovärdighet. 

 

I denna litteraturstudie har författarna beskrivit datainsamlingen och dataanalysen i löpande 

text samt i tabeller för att det ska vara lätt för läsaren att förstå hur författarna gått till väga 

men också för att studien ska kunna upprepas. Tabellerna i litteraturstudien visar tydligt hur 

den systematiska litteratursökningen genomförts och skapar en tydlig översikt av de valda 

artiklarna som ingått i analysen. Eftersom dubbletter av artiklarna framkom i de tre 

databaserna tyder det på en hög pålitlighet. För att en studie ska anses vara pålitlig, ska den 

vara konsekvent och korrekt genomförd. Sammanhanget i studien ska vara noggrant beskrivet 

och den som läser studien ska kunna följa hur forskaren gått tillväga samt de val som gjorts 
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under arbetets gång. Andra forskare ska även kunna göra en liknande studie under liknande 

sammanhang (Holloway & Wheeler, 2010, s.302-303). I litteraturstudien kvalitetsgranskades 

och bedömdes artiklarna enligt granskningsprotokoll för kvalitativa studier enligt (jfr. 

Willman et al. 2006, s. 95- 96). Granskningen genomfördes av båda författarna och jämfördes 

sedan. För att uppnå hög pålitlighet exkluderades artiklar som fick låg kvalitet, endast artiklar 

med medel och hög kvalitet valdes till analysen. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) 

måste en studie alltid kvalitetsgranskas för att kunna avgöra vilken pålitlighet den har. 

 

För att öka bekräftbarheten har författarna bearbetat textenheterna flera gånger för att få en 

ökad förståelse för innehållet och undvika att gå miste om nyanser. Författarna har försökt att 

inte värdera resultatet med hjälp av egna erfarenheter och kunskaper inom området. Detta för 

att undvika tolkningar av resultatet. I litteraturstudien har korrekt referensteknik används för 

att läsaren enkelt ska finna originalkällan. Bekräftbarhet innebär en objektivitet i studien. 

Bekräftbarhet beskriver hur väl resultat samt slutsats nått upp till studiens mål, utan att 

påverkas av forskarens förutfattade meningar och antaganden. Läsaren ska även kunna spåra 

data till originalkällan (Holloway & Wheeler, 2010, s.303). 

 

Resultatet i litteraturstudien kan vara överförbart till liknande sammanhang där man beskriver 

upplevelser av att vara närstående. Närstående till personer med kroniska sjukdomar upplever 

sjukdomen på ett liknade sätt som närstående med demens beskriver. Liknande upplevelser 

kan även ses hos närstående till personer med hjärnskada, där det som vid demens kan ske en 

förändring i den drabbades personlighet. Överförbarhet innebär att de kvalitativa fynden kan 

överföras till andra situationer och grupper (Polit & Beck, 2008, s. 202). Den kunskap som 

framkommit i ett sammanhang, kan vara till nytta även i andra sammanhang (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 303). 

 

Slutsats 

Närstående till personer med demens i tidig ålder hanterar sjukdomen på olika sätt. 

Förändrade roller och en oviss framtid innebär en anpassning till ett nytt liv. Kontinuerligt 

stöd kan hjälpa de närstående att hantera och anpassa sig till den nya situationen. 

Litteraturstudien visar ett behov av förbättrade tjänster, så som aktiviteter, stödgrupper, 

avlastning och samt vårdformer för personer med demens i tidig ålder och deras närstående. 

Att anpassa informationen till personer med demens och deras närstående och ge information 
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vid rätt tidpunkt är viktigt för att kunna ta in informationen samt fatta viktiga beslut på rätt 

grunder. Ökad förståelse för hur det kan upplevas att vara närstående till personer som 

drabbats av demens i tidig ålder bidrar till att använda helhetsperspektiv och därmed förbättra 

vård och omvårdnad. Sjuksköterskan kan genom stöd hjälpa de närstående och patienten att 

hantera den nya situation som det innebär när en person drabbas av demens i tidig ålder. Det 

är även av vikt att sjuksköterskan har god kunskap om demens i tidig ålder för att kunna 

stödja patienten och dess närstående på bästa sätt. Ytterligare kvalitativ forskning behövs 

inom området för att få djupare kunskap om de närståendes upplevelser. Närståendes 

upplevelser av stöd från sjukvården till personer med demens i tidig ålder och deras 

närstående är förslag på vidare forskning. 
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