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Abstrakt 

I Sverige finns det 148 000 personer som lider av demens och den anses vara de 

anhörigas sjukdom. Samtliga familjemedlemmar påverkas på något sätt när någon 

i familjen drabbas av en demenssjukdom. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva barns upplevelser av att ha en förälder som är drabbad av 

demenssjukdom. Studien genomfördes som en kvalitativ manifest innehållsanalys 

med induktiv ansats. Totalt analyserades 11 artiklar och analysen resulterade i 4 

kategorier; En berg och dalbana av känslor, Att förlora sin förälder som 

fortfarande lever, Att bli förälder till sin förälder och Behov av att bli bemött med 

förståelse. I litteraturstudien framkom att hela livet förändras av att ha en förälder 

som drabbas av demens. Det uppstod även en mängd olika känslor när föräldern 

drabbades av demens. Det upplevdes svårt att vårda sin egen förälder men det 

fanns även en tillfredsställelse i vårdandet. En förlorad föräldraroll, saknaden efter 

den relation som en gång funnits och en oro över den friska förälderns hälsa 

beskrevs. Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar barn som har en 

förälder med demenssjukdom oavsett barnets ålder och gör dem delaktiga i 

vården, stöttar och informerar om sjukdomen och omvårdnaden kring denna för 

att främja relationen. 

Nyckelord: Demens, barn, förälder, upplevelser, litteraturstudie, kvalitativ 

innehållsanalys. 
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I Sverige finns det 148 000 personer som lider av demens (Socialstyrelsen 2010) och 

tillsammans med närstående berörs närmare en miljon människor av sjukdomen. Demens 

anses vara de anhörigas sjukdom (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

[SBU], 2008). Enligt världshälsoorganisationen (WHO) finns det idag 47,5 miljoner 

människor med demens i världen, och den vanligaste orsaken är Alzheimers sjukdom. 

Socialstyrelsen (2010) redovisar att risken att drabbas ökar med stigande ålder och att det är 

ovanligt att personer under 65 år drabbas av demens. Årligen dör 24 000 personer i 

sjukdomen i Sverige, lika många som insjuknar varje år. Det finns i dagsläget inget botemedel 

för demens utan vården inriktas på att lindra symtom och att kompensera de 

funktionsnedsättningar som de drabbade personerna kan få. Detta innebär att vården kring den 

drabbade bygger på att underlätta vardagen i sjukdomens olika skeden och skapa en bra 

livskvalitet. 

Demens brukar beskrivas som ett syndrom som uppkommer till följd av sjukdomar i hjärnan 

som antingen är av kronisk eller progressiv natur (Barrie, 2016). Sjukdomen orsakas av 

neurodegenerativa förändringar i hjärnan som innebär att en långsam kemisk och strukturell 

förändring sker (Dening & Hibbered, 2016). Symtomen vid demens kan vara många, till 

exempel en negativ påverkan på minne, tankegång och kommunikationsförmåga (Dening & 

Hibbered, 2016). Det är ett komplext tillstånd som kan innebära att personen blir 

personlighetsförändrad med aggressivitet och rastlöshet som följd (Fessey, 2007). 

Helgesen, Larsson och Athlin (2013) beskriver att symtomen leder till att den drabbade 

förlorar förmågan att uttrycka egna önskningar och inte längre kan ta beslut rörande sitt eget 

liv. Vidare menar Helgesen et al. (2013) att det därför blir de närståendes uppgift att ta dessa 

beslut. Enligt Clisett, Porock, Harwood och Gladman (2013) har närstående en extra viktig 

roll för personen med demens då de ger en direkt hjälp, kan föra den drabbades talan och vara 

ett känslomässigt stöd. Enligt Fessey (2007) är det dock en utmaning att vara anhörig till en 

person som drabbats av demens och för att inte drabbas av lidande är de anhöriga i behov av 

information och stöd från sjuksköterskan.  

Enligt ICN etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014) ingår 

det i sjuksköterskans ansvarsområden att lindra lidande. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) ska också sjuksköterskan ge anpassad information till patienten enligt hens 

individuella förutsättningar och om informationen inte kan lämnas till denne, ska den så långt 

det är möjligt lämnas till hens närstående. Patientens närstående ska ges möjligheten att 
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medverka i vårdplaneringen och genomförandet av vården. Att få vara delaktig i sin egen vård 

är alltså enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) en rättighet och det blir därför en 

skyldighet för sjuksköterskan att tillgodose detta (Helgesen et al., 2013). 

Rehnsfeldt och Eriksson (2004) beskriver lidande som ett mörker i livsförståelsen, att inte 

längre förstå livet. Att den mänskliga existensen hotas och att man inte längre känner sig hel. 

För att som sjuksköterska kunna hjälpa den drabbade behövs kunskap om lidande och 

förståelse för personens värld, men sjuksköterskan behöver även kunskap om sin egen 

livsförståelse. Sjuksköterskan har en moralisk plikt att möta den lidande personen i nuet. 

Enligt Rehnsfeldt och Eriksson (2004) handlar detta om att våga ställa de svåra frågorna, för 

att på det sättet erbjuda patienten att samtala om det svåra. Vidare menar Rehnsfeldt och 

Eriksson att sjuksköterskan bör tala öppet och visa medkänsla för att göra lidandet uthärdligt 

för personen. 

McCann, Bamberg och McCann (2015) beskriver att när en förälder blir sjuk så förändras 

rollen mellan föräldern och barnet, barnet upplever sig bli en vårdare till sin egen förälder. 

Även Foster (2010) nämner att barn kan uppleva att de intar en vårdarroll. McCann et al. 

(2015) beskriver att barn kan uppleva känslor av sorg över att ha förlorat en förälder i 

sjukdom, de kunde till exempel känna ledsamhet över att föräldern inte längre var den 

självständiga person den en gång varit. Tidigare studier påvisar att barn vars förälder är 

drabbad av sjukdom har en ökad risk för att utveckla psykiska problem (Azarbarzin, Malekian 

& Taleghanis, 2015; Davies et al, 2001; Goodyear et al., 2015). När det i denna 

litteraturstudie talas om barn till förälder som drabbats av demens avses barn i alla åldrar 

eftersom man oavsett ålder, genom hela livet är barn till sin förälder. 

Mycket forskning är gjord kring att vårda en person med demens utifrån 

anhörigvårdarperspektiv och sjuksköterskeperspektiv (Edberg et al., 2008). De närståendes 

behov och deras betydande roll förbises dock ofta av vården (Clisett et al., 2013). Samtliga 

familjemedlemmar påverkas på något sätt när en förälder, make eller maka drabbas av en 

demens (Andren & Elmståhl, 2008). Andren och Elmståhl (2008) anser att de närståendes 

funktion och roll får stor betydelse kring vården och omsorgen till den drabbade. I 

familjecentrerad omvårdnad ska man välkomna familjen att vara delaktig, detta innebär att 

integrera familjemedlemmar i vården kring den drabbade. Här ses patienten inte bara som den 

personen som är sjuk, utan även familjen.  Det är en innovativ metod för att planera, 

genomföra och utvärdera en vård som är förankrad i ömsesidigt samarbete mellan familjer, 
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patienter och vårdpersonal. Många närstående beskriver kontakten och stödet från 

vårdpersonalen som svår, likgiltig och hotfull (Bell, 2013). Familjecentrerad omvårdnad ökar 

både patientens samt hela familjens hälsa och tillfredsställelse, därför är det viktigt att ha detta 

förhållningssätt som sjuksköterska (Ekman et al., 2011). 

Med denna bakgrund är det av stor vikt att sjuksköterskor har förståelse för det behov av stöd 

som barn till föräldrar med demens kan ha, därför var syftet med denna litteraturstudie att 

beskriva barns upplevelser av att ha en förälder som är drabbad av demenssjukdom 

  

Metod 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser. Enligt Holloway 

och Wheeler (2010, s. 10) har studier som utgår från detta syfte ett kvalitativt perspektiv och 

ämnar att utforska, beskriva och förstå människors erfarenheter. Detta sätt att studera besvarar 

forskningsfrågan och vidgar, samt utvecklar kunskapen inom det valda området (Polit & 

Beck, 2008, s. 124). En manifest analys genomfördes i denna litteraturstudie vilket innebär att 

det som verkligen sägs i texten studeras utan att tolka en underliggande mening (Bengtsson, 

2016). Texten analyserades objektivt och meningsfull data som svarade på syftet 

identifierades (Bengtsson, 2016). 

  

Litteratursökning 

Studien inleddes med en pilotsökning i CINAHL och PubMed för att undersöka om 

tillräckligt med forskning gjorts om ämnet (Willman et al., 2011, s. 61). Inklusionskriterierna 

var att artiklarna skulle vara kvalitativa och handla om att ha en förälder som är demenssjuk. 

Den systematiska sökningen gjordes sedan i CINAHL, PubMed och PsycINFO. Sökorden 

som användes var dementia, child, adolescent, parent, family, relatives, experience, quality of 

life, coping, qualitative. Booleska sökoperatorerna OR användes för att utvidga sökningen och 

AND användes för att begränsa sökningen inom området (Willman et al., 2011, s. 66-75). 

Från de systematiska sökningarna valdes artiklarna ut genom att abstrakt och i vissa fall 

enbart titlarna lästes. Detta resulterade i nio artiklar, sju från CINAHL, en från PubMed och 

en från PsycINFO. Enligt Willman et al. (2011, s. 78) gjordes sedan en manuell sökning, 

vilket innebar att de valda artiklarnas referenslistor granskades för att komplettera den 
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systematiska sökningen. Detta resulterade i två artiklar som svarade mot syftet. 

Litteratursökningen redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning      

Syftet med litteratursökningen: Att beskriva upplevelser av att ha en förälder med demens      

CINAHL 2016-08-30      

Begränsningar: English language, peer reviewed, full text, publication date: 2009-2017      

Söknummer *) Sökord Antal träffar Antal valda 

1 FT Dementia 4459  

2 FT Child 34350  

3 FT Adolescent 6850  

4 FT Parent 7700  

5 FT Family 19014  

6 FT Relatives 6625  

7 FT Experience 21712  

8 FT Quality of life 9294  

9 FT Coping 4136  

10 FT Qualitative 13485  

11  S2 OR S3 OR S4 

OR S5 OR S6 

55837  

12  S7 OR S8 OR S9 32199  

13  S1 AND S10 AND 

S11 AND S12 

55 7 

PubMed 2016-08-30 

Begränsningar: English language, free full text, full text, publication date: 2009-2017 

Söknummer *) Sökord Antal träffar Antal valda 

1 FT Dementia 24236  

2 FT Child 153501  

3 FT Adolescent 159633 

 

 

4 FT Parent 36469 

 

 

5 FT Family 159742  

 

Forts. Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

PubMed 2016-08-30 

     

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=27
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=28
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=29
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Begränsningar: English language, free full text, full text, publication date: 2009-2017 

Söknummer *) Sökord Antal träffar Antal valda 

6 FT Relatives 164009  

7 FT Experience 66416  

8 FT Quality of life 52293  

9 FT Coping 5786  

10 FT Qualitative 30604  

11  S2 OR S3 OR S4 

OR S5 OR S6 

382314  

12  S7 OR S8 OR S9 119099  

13  S1 AND S10 AND 

S11 AND S12 

70 1 

PsycINFO  2016-08-30 

Begränsningar: Linked Full Text, Open Access, Publication Year: 2009-2016 

Söknummer *) Sökord Antal träffar Antal valda 

1 FT Dementia 1411  

2 FT Child 9901  

3 FT Adolescent 7233  

4 FT Parent 2631  

5 FT Family 5586  

 FT Relatives 3273  

6 FT Experience 7376  

7 FT Quality of life 2401  

8 FT Coping 1119  

9 FT Qualitative 2788  

10  S2 OR S3 OR S4 

OR S5 OR S6 

19268  

11  S7 OR S8 OR S9 10234  

12  S1 AND S10 AND 

S11 AND S12 

3 1 

 

*FT-Fritext sökning 

      

Kvalitetsgranskning 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=30
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=31
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=32
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=33
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=34
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=35
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=36
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Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärderings 

(SBU, 2014) granskningsprotokoll för kvalitativa studier. Detta gjordes för att exkludera de 

artiklar som inte uppfyllde kvalitetskraven. Därefter betygsattes artiklarna enligt SBUs mall 

av granskarna oberoende av varandra. En studie kan få betyget låg, medel eller hög beroende 

på vilken kvalitet den har. Artiklar med medel och högt kvalitetsvärde togs med i studien. 

Granskningsprotokollen modifierades genom att innehållet utformas för att anpassas till den 

aktuella granskningen, detta enligt Willman et al. (2011, s. 108). De frågor som togs med i 

granskningen rörde syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Willman et al. (2006, s. 

96) beskriver vidare att den slutgiltiga bedömningen görs i procentberäkning där ett lågt 

kvalitetsvärde innebär 60-69%, medelhögt kvalitetsvärde innebär 70-79% och ett högt 

kvalitetsvärde innebär 80-100%. Bedömningen resulterade i åtta artiklar med hög kvalitet, 

och tre artiklar med medelhög. Kvaliteten på artiklarna med medelhögkvalitet berodde på att 

det inte gick att utläsa hur forskaren hade hanterat sin egen förförståelse.  Resultatet visas i 

tabell 2. 

Analys 

Analysen gjordes i enlighet med Bengtssons (2016) metodartikel för kvalitativa studier. Syftet 

med analysen var att organisera och få fram text som svarade på syftet, och sedan dra 

realistiska slutsatser från detta. Varje steg i analysen gjordes flera gånger för att upprätthålla 

en god kvalitet, men även för att analysen skulle bli så trovärdig som möjligt. Analysen 

började med att texterna lästes igenom för att få en helhet över materialet. Därefter bröts 

texterna ner i textenheter. En textenhet är en text som svarar på studiens syfte. Varje textenhet 

fick en färgkod som gjorde det lättare att senare finna mönster och likheter mellan alla 

textenheter. Koderna genererades induktivt och kunde därför förändras under studiens gång. 

Det andra steget innebar att kontrollera så att allt relevant material kommit med. Detta gjordes 

genom att läsa igenom materialet igen, kontrollera att all text som svarat på syftet tagits med. 

Den text som inte tagits med i analysen från början tittades på igen, för att säkerställa ifall det 

på något sätt svarade på studiens syfte eller inte (Jmf. Bengtsson, 2016). 

Det tredje steget i analysen innebar att textenheterna kondenserades, vilket betyder att antalet 

ord reduceras utan att innebörden förloras. I kategoriseringsprocessen identifierades 

kategorier och subkategorier, subkategorier är de minsta delarna som identifierats från 

textenheterna. Kategoriseringen ansågs färdig när inga fler kategorier kunde föras ihop och de 

slutgiltiga kategorierna var varandra uteslutande. 
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När kategorierna var färdigställda började det sista steget av analysen vilket innebar att skriva 

brödtext till alla kategorier, med passande citat som valdes ut från materialet. Slutligen 

granskades det nya resultatet och övervägdes hur bra det överensstämde med litteraturen, 

samt om det var rimligt och logiskt (jmf. Bengtsson, 2016). 

 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n = 11) 

Författare 

(År) 

Land 

 

Deltagare/Ålder 

 
Metod 
Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Allen et al. 

(2009) 

Storbritannien 

12 Döttrar/ 

Söner. 

(13-23 år) 

 

 

Intervjuer/ 

Grounded theory 

 

Att ha en demenssjuk pappa 

påverkade alla delar i livet. 

Relationen förändras mellan 

den demenssjuka föräldern och 

dess barn. Barnen hittade olika 

copingstrategier för att hantera 

den nya situationen. 

 

Hög 

Barca et al. 

(2014) 

Norge 

 

12 Döttrar 

2 Söner 

(20-37 år) 

Kvalitativa 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

Det finns behov av 

personcentrerat stöd för vuxna 

barn till en demenssjuk förälder. 

Att träffa andra i liknande 

situation hjälpte vissa. 

 

Hög 

Bramble et al. 

(2009) 

Australien 

 

10 Närstående 

varav  

5 Döttrar 

2 Söner 

(Ej utskrivet) 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

tematisk analys 

Demenssjukdomen var en 

ömsesidig vändpunkt i hela 

familjen, en livsförändring. 

Närstående är en stor resurs för 

den demenssjuka. Att se både 

den demenssjuke och dess 

familjemedlemmar kan medföra 

personcentrerade psykosociala 

insatser från vården. 

 

Hög 

Chang et al. 

(2009) 

Kina 

30 Närstående 

varav  

6 Döttrar 

8 Söner 

(Över 18 år) 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

De närstående gick igenom en 

viss process innan de kunde ta 

ett beslut om att placera den 

demenssjuka på ett vårdhem. 

 

Hög 

Day et al. 

(2014) 

USA 

 

12 Döttrar 

(47-65 år) 

Intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys  

Vuxna döttrar som vårdar sin 

förälder är i riskzonen för att 

drabbas av ”compassion 

fatigue”. 

 

Hög 

Flores et al. 

(2009) 

USA 

 

1 Dotter 

(52 år) 

Fallstudie/intervju ”Ana” vårdar sin mamma så 

gott hon kan och försöker ta 

hänsyn till mammans 

värderingar och försöka bevara 

hennes auktoritet.  

 

Medel 
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Forts. Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen 

Författare 

(År) 

Land 

 

Deltagare/Ålder 

 
Metod 
Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Johannessen et al. 

(2016) 

Norge 

 

9 Döttrar 

5 Söner 

(18-30 år) 

Kvalitativa 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Tonåringar till förälder med 

demens utvecklade 

copingstrategier och 

motståndskrafter för att 

övervinna svårigheterna med att 

ha en demenssjuk förälder. 

Avgörande för att utveckla 

dessa strategier och 

motståndskrafter var att ha ett 

bra socialt stöd. 

 

Hög 

Madsen & 

Birkelund 

(2013) 

Danmark 

 

8 Döttrar 

3 Söner 

(38-63 år) 

Berättelser/ 

hermeneutisk och 

fenomenologisk 

ansats 

 

Upplevelsen av att ha en 

förälder med demens skiljer sig 

inte mycket ifrån upplevelsen 

av att ha en make/maka med 

demens. Söner tycktes ha lättare 

att anpassa sig till den nya 

rollen, till skillnad från döttrar 

som upplevde det svårare. 

Männen upplevde att de blev 

attackerade från personer i sin 

omgivning, och fruarna var mer 

självkritiska. 

 

Medel 

Pesonen et al. 

(2013) 

Finland 

 

1 Dotter 

(39 år) 

Intervjuer/ 

Grounded theory 

 

Demenssjukdomen var en 

gemensam anpassningsprocess 

och vändpunkt för hela 

familjen. Diagnosen väckte 

olika känslor och oro hos 

personen med demens samt 

familjemedlemmarna.  

 

Medel 

Svanberg et al. 

(2010) 

Storbritannien 

 

6 Döttrar 

6 Söner 

(11-18 år) 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Grounded theory 

 

Barn som har en förälder med 

tidig demens är i behov av stöd. 

Att ge stöd hjälper barnen att 

hantera den nya situationen i 

familjen, istället för att uppleva 

sjukdomen som ett slut på deras 

familjeliv. 

 

Hög 

Wittenberg et al. 

(2013) 

 

 

 

9 Döttrar/ 

Söner 

(Ej utskrivet) 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer/ 

Tema analys 

Att ha en närstående med 

kronisk sjukdom påverkade de 

närståendes psykiska hälsa, det 

dagliga livet och även 

somatiskt. Make/maka 

påverkades mer än tonåringarna 

i studien. 

Hög 
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Resultat 

Analysen av de 11 vetenskapliga artiklarna resulterade i 4 kategorier, se tabell 3. Kategorierna 

presenteras i brödtext och stärks med citat från originalartiklarna. 

 

Tabell 3. Översikt över slutkategorier (n=4) 

En berg- och dalbana av känslor 

Att förlora sin förälder som fortfarande lever 

Att bli förälder till sin förälder 

Behov av att bli bemött med förståelse 

 

En berg- och dalbana av känslor 

Litteraturstudien visade på att när ena föräldern drabbades av demens upplevde barnen många 

känslor och frustration över sjukdomen (Day, Anderson, & Davis, 2014; Flores, Hinton, 

Barker, Franz & Velasquez, 2009; Stott & Spector 2010). Förälderns hallucinationer och 

aggressioner orsakade rädsla, både över att bli lämnad ensam med denne och den ovissa 

framtiden. Utmaningar och oro kunde föranledas av förälderns omedgörlighet, problem med 

inkontinens och en oro över hens säkerhet. Att oroas över förälderns säkerhet kunde innebära 

att vara rädd för att föräldern skulle gå ut från bostaden och försvinna eller bli påkörd av en 

bil (Allen, Oyebode & Allen, 2009). Barca, Thorsen, Engedal, Haugen & Johannessen (2014) 

beskrev en oro och bristande koncentrationsförmåga som även påverkade studier och karriär 

hos barnen. Johannessen, Engedal och Thorsen (2016) beskrev en sorg och ledsamhet över 

förälderns sjukdom, över tanken på hur livet varit innan. Svanberg et al. (2010) beskrev 

känslan av att bli sårad när föräldern upplevdes ignorera eller glömma sina egna barn. Allen et 

al. (2009), Bramble, Moyle och McAllister (2009), Flores et al. (2009), Madsen och 

Birkelund, (2013), och Svanberg et al. (2010) beskrev att barn upplevde skuldkänslor och 

skam. Trots att det var föräldern som drabbats av sjukdom kunde barnen uppleva en orättvisa, 

vilket gav dem skuldkänslor (Madsen & Birkelund, 2013). Skuldkänslorna och skammen kom 

även när barnen upplevde att de inte kunde hjälpa föräldern (Madsen & Birkelund, 2013), 

eller kände sig otillräckliga (Bramble et al., 2009; Svenberg et al., 2010). Det beskrevs även 
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känslor av skuld och emotionell utmattning när föräldern besöktes på boendet (Johannessen et 

al., 2016). 

It upsets me, the disease – the horrible disease. I don’t know. When I’m bathing 

her, I don’t have time to think about anything else, to tell you the truth. But when I 

do think about it, I hate it. I hate that disease. And I don’t hate things or people, 

but I hate that disease. I hate it. And I would do anything if I could help find a cure 

for it (Day et al., 2014, s. 8). 

Bramble et al. (2009) beskrev att barn till en förälder med demens upplevde att den friska 

föräldern påverkades negativt. Allen et al. (2009) beskrev hur föräldern kunde axla en roll av 

att vara både mamma och pappa på samma gång. Detta kunde skapa en oro hos barnen om 

föräldern samtidigt försökte dölja sina egna känslor. Den friska föräldern upplevdes behöva 

ett emotionellt stöd av barnen (Allen et al., 2009), ett behov som kändes svår att uppfylla om 

den friska föräldern drog sig undan och inte agerade adekvat (Barca et al., 2014). Allen et al. 

(2009) beskrev även att barnen kände ett ansvar för den friska förälderns hälsa och 

välmående. Denna ansvarskänsla gav barnen en oro som kunde medföra en placering av den 

dementa föräldern på ett boende. Barnen kände även en utökad oro för att förlora båda 

föräldrarna. 

She is under too much stress. She has to go to work, run the house and everything, 

she has to clean the house and everything, and she has not got enough time (Allen 

et al., 2009, s. 470).  

Förälderns sjukdom orsakade en överväldigande psykologisk belastning (Allen et al., 2009; 

Barca et al., 2014; Flores et al., 2009). Föräldern kunde ändra personlighet och obekväma 

situationer kunde uppkomma i och med detta, där det inte gick att veta om det föräldern sa 

eller gjorde kunde tas på allvar (Day et al., 2014). Dessa oväntade beteenden upplevdes 

stressande och gav en känsla av att alltid måsta vara beredd och på helspänn över förälderns 

agerande (Day et al., 2014; Johannessen et al., 2016). Bara att se sin förälder kunde orsaka en 

olustkänsla inombords (Johannssen et al., 2016) och i extrema fall kunde förälderns sjukdom 

upplevas så outhärdlig att den gav känslan hos barnet att vilja ta sitt eget liv. Barnen kunde 

även börja röka eller konsumera alkohol för att hantera den svåra situationen. Om barnet 

stängde inne sina känslor genom att inte prata om dem, orsakades ytterligare känslomässiga 

påfrestningar hos barnet (Allen et al., 2009). 
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I was self-harming, I was going to take my own life as well (Allen et al., 2009, s. 

471).  

Johannessen et al. (2016) beskrev att acceptans för sjukdomen tog lång tid men att desto 

fortare man accepterade verkligheten ju lättare var det att gå vidare. Förälderns diagnos 

upplevdes olycklig att få och det var tidskrävande för barnen att lära sig att hantera den 

(Svanberg et al., 2010), oberoende om relationen till föräldrarna var bra eller dålig (Allen et 

al. 2009). Madsen och Birkelund (2013) menade att det var svårt att relatera till sjukdomen 

och acceptera den.  

It wasn´t only (dad) that was frustrated, it was me...we´d never had any training as 

to how to deal with it...it didn´t come naturally...we had to work on it (Svanberg et 

al., 2010, s. 3). 

 

 

Att förlora sin förälder som fortfarande lever  

Att följa sin förälder i demenssjukdomen beskrevs som att se sin förälder långsamt dö, att 

föräldern var levande död och att denne förlorades innan den egentliga döden (Johannessen et 

al., 2016; Madsen et al., 2013). Upplevelser kunde även vara att sitta vid sin förälders 

dödsbädd (Johannessen et al., 2016). Relationen till föräldern förändrades genom upplevelser 

av att ha förlorat denne, detta både genom att släppa taget om den relation som man en gång 

hade och förlusten av den känslomässiga närheten. Detta innebar att förlora den specifika 

person som föräldern en gång varit när denne förlorat sin identitet och blivit ett med 

sjukdomen (Allen et al., 2009; Bramble et al., 2009). Ytterligare en förlust som beskrevs var 

det förlorade stödet i sin egen utveckling (Barca et al., 2014) och den distans till föräldern 

som kom med sjukdomen som en del i utvecklingsprocessen. Barn till förälder med demens 

upplevde en orättvisa över att ha en förälder som var levande död (Madsen et al., 2013). 

.. 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).  

Allen et al. (2009), Barca et al. (2014), Bramble et al. (2009), Chang och Schneider (2009) 

och Day et al. (2014) beskrev alla hur hela livet påverkades och förändrades av att ha en 

förälder med demens. Upplevelser av funktionella och psykologiska förändringar hos 
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föräldern i form av både fysisk och verbal aggressivitet beskrevs (Allen et al., 2009; Flores et 

al., 2009). Genom samtal med övriga familjemedlemmar kunde de bringa klarhet i förälderns 

symtom. Att inte samtala om de förändringar som observerades innebar en gemensam 

förnekelse av sjukdomen. Vidare beskrevs upplevelser av att förvänta sig för mycket av 

föräldern med demens och ju längre sjukdomen fortskred desto svårare blev situationen. 

Förälderns beteende blev mer utmanande och barnen upplevde att varje dag var svår (Allen et 

al., 2009). En annan upplevelse var att det var svårt att minnas hur föräldern var före 

sjukdomen men att det fanns bättre och sämre dagar (Johannessen et al., 2016).  

Everything changes, very much changes because of the illness (Barca et al, 2014, s. 

1938). 

 

Att bli förälder till sin förälder 

Enligt Barca et al. (2014), Bramble et al. (2009), Day et al. (2014) och Madsen et al. (2013) 

förändrades föräldern till att bli en person som var i behov av hjälp för att klara av det dagliga 

livet. Familjen förändrades när ena föräldern drabbades av demens. Att förälderns behov 

måste komma i första hand medförde en förlust av att känna tillhörighet i familjen (Allen et 

al., 2009). Den nya situationen kunde vara svår att anpassa sig till och kunde medföra en 

överväldigande samt oväntad emotionell stress (Barca et al., 2014). Enligt Flores et al. (2009), 

Johannessen et al. (2016) och Svanberg et al. (2010) var det tungt känslomässigt att bli 

förälder till sin egen förälder när denne drabbades av demens. En svårighet var att föräldern 

ibland inte själv kunde förmå sig att släppa sin föräldraroll (Flores et al., 2009). Det krävdes 

också att barnet behövde växa upp och bli vuxen tidigare än vanligt, för att exempelvis ta 

ansvar för ekonomin, bli självförsörjande och få in pengar till familjen (Allen et al., 2009; 

Svanberg et al., 2010). Det äldsta av syskonen såg det ofta som en skyldighet att ta över 

husarbetet och vården av föräldern (Allen et al., 2009). Flores et al. (2009) menade att det 

skedde en pendling mellan att acceptera vårdarrollen som en skyldighet och att fly från den.  

Det upplevdes svårt att uppfylla allt det praktiska i vården som till exempel att försöka skydda 

förälderns autonomi men samtidigt inta en mer aktiv roll i omvårdnaden. Day et al. (2014) 

och Flores et al. (2009) beskrev upplevelser som osäkerhet och tvivel över att vårda sin 

förälder. Det som kunde upplevas jobbigt i vården av föräldern var svårigheten att finna 

glädje i vårdandet och om det blev för tungt kunde känslor av förbittring riktas mot föräldern 

(Day et al., 2014). Men att vårda sin förälder kunde också ge känslor av att relationen hölls 



15 
 

 

vid liv och stärktes och detta blev en motivation till att fortsätta vårda (Day et al., 2014; 

Wittenberg, Saada & Prosser, 2013). De beskrevs upplevelser av tillfredsställelse, att det 

kändes bra att ta hand om dem (Day et al., 2014; Pesonen, Remes & Isola, 2013). Day et al. 

(2014) och Flores et al. (2009) beskrev att kärleken till föräldern medförde ork och tålamod. 

Föräldern sågs fortfarande som en familjemedlem trots den nya och förändrade livssituationen 

som sjukdomen fört med sig (Svanberg et al., 2010).  

Day et al. (2014) beskrev vikten av att få hjälp av familjemedlemmar med beslutet om att 

placera föräldern på boende. Beslutet gav känslor av stress (Bramble et al., 2009) och av oro 

över att föräldern inte skulle få rätt vård (Barca et al., 2014). Att känna sig oförberedd på den 

nya situationen och ett fortsatt ansvar över att föra förälderns talan efter flytten till boendet 

var upplevelser som barnen bar med sig (Bramble et al., 2009). Allen et al. (2009) och 

Bramble et al. (2009) beskrev upplevelser som en blandning mellan lättnad och sorg av att 

placera den dementa föräldern på boende, men att livet kunde gå vidare när föräldern bodde 

på ett boende. Att placera föräldern där kändes rätt och gav en förhoppning om en 

meningsfull tillvaro (Chang et al., 2009). Upplevelser kring att flytta hemifrån som ungdom 

eller ung vuxen var samma som upplevelser kring att placera sin dementa förälder på ett 

boende. Ungdomarna och de unga vuxna upplevde att de hade varit föräldrar till sina föräldrar 

alldeles för länge och att det var skönt att flytta hemifrån (Johannessen et al., 2016). Känslor 

av både lättnad och sorgsenhet men med tillägget att barnen mer eller mindre ständigt levde i 

oro för hur föräldern hade det efter att de flyttat hemifrån (Barca et al., 2014). 

Den förändrade situationen med att ha en förälder som drabbats av demens innebar också för 

dem som hade egen familj och barn, att inte räcka till som förälder, att inte lyckas ta hand om 

både sin egen familj samt sin sjuka förälder (Day et al., 2014). 

It became a great role change. I had to brush my mother’s teeth (Barca et al., 

2014, s. 1939). 

  

Behov av att bli bemött med förståelse 

Litteraturstudien visade på att brist på deltagande i sin förälders vård kunde ge upphov till 

känslor av isolering och maktlöshet (Bramble et al., 2009). En bättre relation, förståelse och 

kommunikation med vårdpersonalen var önskvärd. Barnen upplevde att vårdpersonalen inte 

gav tillräckligt med information under sjukdomens gång (Allen et al., 2009; Barca et al., 
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2009). Att förstå sjukdomen beskrevs ha en väldigt stor betydelse för barn till en förälder med 

demens  enligt Allen et al. (2009) och Barca et al. (2009). Upplevelsen var att demens som 

sjukdom var svår att förstå, framförallt vid tiden när diagnosen ställdes. Det var däremot 

lättare att hantera den nya situationen när en bättre förståelse för sjukdomen erhållits (Allen et 

al., 2009). Att ha en förälder med demens på ett boende innefattade att inte bli igenkänd som 

son eller dotter med individuella behov av personalen, de anställda upplevdes inte heller ha 

knutit band till den dementa personen på ett meningsfullt sätt (Barca et al., 2014). När 

relationen till vårdpersonalen upplevdes bristande var kontakten med andra som befann sig i 

samma situation av stor vikt. Det var dock ibland svårt för barn till en förälder med demens 

att prata med andra om sin situation och det upplevdes svårt att bli förstådd. Trots detta fanns 

ett ökat behov av att prata med andra då detta upplevdes hjälpa (Barca et al., 2014; 

Johannessen et al., 2016). Även Svanberg et al. (2010) beskrev behovet av att prata med andra 

men detta inte var något som prioriterades av barnen. Ett annat stöd som värderades högt var 

det stöd som gavs från partner eller syskon (Barca et al., 2014). 

...Now I know that there is someone in the same situation as me living close by. It 

was wonderful to ‘empty’ myself and be understood. Yes, unbelievably nice. I have 

other friends, but they do not understand it in the same way,…(Johannessen et al., 

2016, s. 8). 

Demens beskrevs som en stigmatiserad sjukdom där upplevelser för barnen var att attityder 

och inställningar till demens inte skiljde sig om sjukdomen diskuterades med bekanta eller 

obekanta (Allen et al., 2009). Det är av stor vikt att prata och sprida kunskap om sjukdomen 

för att få bort den stämpel som sjukdomen har och för att slippa skämmas för den (Barca et 

al., 2014). 

 

Diskussion 

Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att ha en förälder som 

drabbats av demenssjukdom. Analysen resulterade i 4 kategorier; En berg- och dalbana av 

känslor, Att förlora sin förälder som fortfarande lever, Att bli förälder till sin förälder och 

Behov av att bli bemött med förståelse. 

Litteraturstudiens resultat visar att barn till föräldrar med demens upplever en oro över 

förälders säkerhet. Att oroas över förälderns säkerhet kan innebära att vara rädd för att 
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föräldern lämnar bostaden och blir påkörd. För att underlätta det vardagliga livet för den 

dementa och dennes närstående och därmed minska oron finns olika hjälpmedel som kan 

installeras i hemmet (Alwin et al., 2007). Interventionen kan exempelvis handla om 

anordningar som påminner om att stänga dörrar, meddelar när den demente går ur sängen och 

även sändare som hjälper polisen att hitta personen om denne rymmer. Syftet med 

interventionen är att främja trygghet och självständighet. Detta kan bidra till att den demente 

kan bo hemma längre och bli mer självständig och aktiv i sitt dagliga liv, vilket leder till att de 

närståendes börda minskar.  

I litteraturstudien beskrivs även att upplevelsen av att ha en förälder med demens kan vara att 

känna sig otillräcklig och oduglig. I likhet med resultatet beskriver Totman, Pistrang, Smith, 

Hennessey och Martin (2015) känslan över att inte göra nog mycket för sin cancerdrabbade 

familjemedlem och att kritisera sig själva. En tydlig skillnad mellan barns upplevelser av en 

förälder med demens och makar/makors upplevelse av en partner med demens är att 

makar/makor upplevde en tydligare ensamhet (Førsund, Skovdahl, Kiik & Ytrehus, 2014). 

Partnern till personen med demens upplever ofta tomhet, saknad och ensamhet när denne 

flyttat in på boende, även om dessa känslor kan variera i styrka från dag till dag. Även 

Eriksson och Svedlund (2005) nämner upplevelser av ensamhet trots att man lever 

tillsammans som ett par.  Litteraturstudiens resultat pekar på varierade känslor av lättnad och 

sorgsenhet i och med flytten. Utifrån litteraturstudiens resultat är det förståeligt att 

make/maka upplever en större ensamhet än någon som har en förälder med demens, eftersom 

ett partnerskap ofta innebär att dela livets alla med- och motgångar med varandra. Om den 

ena partnern förloras in i en sjukdom som exempelvis demens försvinner detta stöd. De 

personer som har en förälder med demens kan ofta befinna sig mitt i livet, med en “egen” 

familj som ska finnas där som stöd, alt unga vuxna som hittar stöd hos den friska föräldern 

och övriga familjemedlemmar. Dessa personer lämnas oftast inte ensamma på det sätt som en 

partner gör.  

Resultatet i litteraturstudien visar att barnen upplevde en känslomässig berg och dalbana i och 

med att deras förälder drabbats av demenssjukdom. Eriksson (1994, s. 54-55) menar att det är 

den känslomässiga och existentiella kampen som är just lidande. Att pendla mellan olika 

känslor, som ilska, skuld, skam och oro är enligt Eriksson det som gör det möjligt att 

utvecklas, mogna och hitta sin förmåga att bära sitt livsöde vidare.  
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Resultatet i litteraturstudien visar på förluster av relationer samt roller och begränsningar i 

livet som inte fanns innan föräldern drabbats av demenssjukdom. I likhet med Totman et al. 

(2015) beskrivs förlust av en relation och att den sjukes personlighet förändras. De beskriver 

även att när föräldern är sjuk upplever barnet att de förlorar en föräldraroll och att några barn 

sörjde sin närståendes död innan döden faktiskt hade skett. Litteraturstudien visar på det 

faktum att om man har en förälder med demens påverkas och förändras hela livet. Eriksson 

och Svedlund (2005) beskriver även de begränsningar som uppstår i livet när ens partner 

drabbats av en kronisk sjukdom. Oavsett sjukdom är upplevelsen att livet blir påverkat och att 

detta är ofrånkomligt, det finns inget man kan göra för att förhindra att det sker. Katie 

Erikssons teori beskriver lidande som en upplevelse att möta något ont och oundvikligt i livet. 

Detta uttrycks både genom den enskilda människans situation och utifrån det som kan ses av 

andra (Lundström, Lindholm Nyström & Zetterlund, 2014, s. 177). 

Resultatet i litteraturstudien visar på upplevelser över att känna oro över den friska förälder. 

Butera-Prinzi och Perlesz (2004) beskriver att barn till en förälder med hjärnskada oroade sig 

för den friska förälderns hälsa. De beskriver föräldern som överbelastad och stressad på grund 

av att behöva axla ytterligare en föräldraroll. Vidare beskriver studien att barnen känner en 

oro över att förlora den friska föräldern. Lidandet innebär alltid en kamp mellan det goda och 

det onda (Eriksson, 1994, s. 30-55), vilket kräver mycket energi. Upplevelsen är att den friska 

föräldern får ett mycket större ansvar över familjen när den andre drabbas av sjukdom, 

samtidigt som denne lider över att ha förlorat sin partner. Med utgångspunkt i Erikssons teori 

om lidande (Eriksson, 1994, s. 54-55) kan en djupare förståelse nås för att den friska 

förälderns lidande är mycket stort, och att en stor del av detta lidande sker i det tysta. 

Sammantaget anses detta medföra ett dubbelt lidande för både barnet och den friska föräldern 

i slutändan. 

Litteraturstudien visar på att den nya situationen är utanför ens kontroll och att uppnå en 

acceptans är det svåraste men att när man väl har nått den så blir livet lite lättare. Quinn, 

Clare, Pearce och Van Dijkhuizen (2008) beskriver en acceptans över att det inte finns något 

botemedel för demens och hur hopplöst det än kan kännas så är det bara att acceptera 

situationen. Detta kan tolkas som den sista fasen i Erikssons teori om lidande där människan 

försöker hitta försoning på olika sätt med sitt livsöde genom livsförståelse. Det nya livet 

sammansmälts med det gamla och Eriksson menar att det onda och goda kan fungera 

gemensamt i den lidande människans liv (Eriksson, 1994, s. 54-55). Förluster av roller och 
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relationer samt de begränsningar som sjukdomen förde med sig kan leda till en ny 

livsförståelse och acceptans för det nya. 

Litteraturstudiens resultat visar att barn till en förälder med demens upplever att de blir 

förälder till sin förälder när denne blir ett med demenssjukdomen och inte längre kan bära 

föräldraskapet. Murray (1999) beskriver att maka/make kan uppleva det meningsfullt att 

vårda sin demenssjuke partner. I litteraturstudien framkommer det att barn som vårdar sin 

förälder kan uppleva det meningsfullt, men även att vissa känner vårdandet som en börda. 

Upplevelsen blir att de som vårdar sin partner i större utsträckning finner kraft i vårdandet än 

de barn som vårdar sin förälder. Enligt resultatet verkar det som att vårda sin förälder inte lika 

självklart som att vårda sin partner. Vidare beskrev Murray (1999) att det även i vissa fall är 

det löfte som makarna gett varandra som gör att den friska partnern orkade fortsätta vårda, att 

det finns en moralisk plikt att ta hand om den andre. Barnen upplever inte i samma 

utsträckning att det är en plikt att vårda sin demenssjuke förälder. Däremot visar 

litteraturstudien att det äldsta syskonet upplever en skyldighet att ta över förälderns roll i 

familjen, att bidra både ekonomiskt och praktiskt i hemmet. Upplevelsen är att vid 

partnerskap kommer vårdandet mer naturligt som en plikt och man reflekterar inte över om 

man ska eller inte ska axla rollen. När det istället handlar om barn till en förälder är vårdandet 

inte lika självklart, när barnen blir förälder till sin förälder. 

Litteraturstudiens resultat visar att barn till en förälder med demens önskar en bättre relation 

med vårdpersonalen där personalen ska visa förståelse för barnen och dennes unika situation. 

Resultatet visar även att barn till en förälder med demens upplever av att det är svårt att förstå 

sjukdomen, framförallt i början. Det kan kännas som en hotfull situation när ens förälder 

drabbas av demens därför att förälderns roll, person och till och med liv hotas att tas ifrån oss. 

Butera-prinzi och Perlesz (2004) studie visar på att barn till en förälder med hjärnskada vill 

bli informerade om sjukdomen redan från start. Att inte bli involverad i förälderns 

hälsotillstånd upplevs stressande för barnen. Butera-prinzi och Perlesz visar vidare att barn till 

en förälder med allvarlig hjärnskada upplever att de inte heller får vara delaktiga i vården och 

vårdplaneringen till föräldern. Barnen upplever sig bli ignorerade av vårdpersonalen och blev 

aldrig tillfrågade om sitt mående.  Litteraturstudiens resultat pekar på precis samma sak, detta 

visar på vikten av en förändring inom vården. Resultatet i litteraturstudien visar även att 

stödet från partner och syskon värderas högt.  
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Førsund et al. (2014) beskriver hur make/maka till en demenssjuk partner inte kan 

kompensera stödet från familjemedlemmar med det saknade stödet från sin partner. Resultatet 

visar en förlust av stöd i hela livet för den som förlorat sin partner i demens, medan de barn 

till förälder med demens upplever att de har andra att vända sig till för att få stöd. Eriksson 

(1994, s. 53-55) menar att stöd är betydelsefullt för den lidande människan. Utan en 

medmänniska som tillsammans med personen kan bära lidandet, tvingas personen hålla 

tillbaka sitt lidande och förlorar därmed sin möjlighet att lindra lidandet, utvecklas och 

acceptera sin situation. 

Andren och Elmståhls (2008) studie visar att anhörigvårdare till en person med demens som 

genomgår psykosocial intervention upplever lägre psykisk belastning och färre besvikelser. 

Interventionen går ut på att hjälpa vårdarna att hantera sina egna känslor och hur man kan ta 

itu med utmanande situationer. Deltagarna får även en allmän utbildning med 

gruppdiskussioner och strategier för att minska social isolering. I möten med barn till personer 

med demens är det som sjuksköterska viktigt att kunna informera om olika alternativ till 

hjälp, till exempel deltagande i stödgrupper. Det är även viktigt att visa en förståelse för 

barnet och dennes unika situation och på så sätt få en bättre relation. 

 

Metoddiskussion 

För att säkerställa trovärdigheten i kvalitativ forskning görs en bedömning utifrån begreppen 

pålitlighet, tillförlitligheten, överförbarhet och bekräftbarhet. Viktigast av dessa är 

tillförlitligheten (Holloway & Wheeler, 2010, s.302).  

 

Enligt Bengtsson (2016) och Holloway och Wheeler (2010, s. 303) bygger begreppet 

pålitlighet på att läsaren ska kunna följa processen i litteraturstudien, se eventuella ändringar 

under arbetets gång och förstå hur forskarna kommit fram till resultatet. I litteraturstudien har 

vi diskuterat analysprocessen med handledare och kurskamrater. Vi anser att delar av 

förändringar som gjorts under processen gång kan ha försummats i dokumentationen på grund 

av den mänskliga faktorn. Vi valde att kondensera och översätta textenheter i samma steg, 

risken med detta kan vara att man tappar viktigt innehåll om texten översätts felaktigt. För att 

minska risken för fel användes lexikon. Detta är något som vi hade i åtanke under det här 

steget i analysen. 
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Tillförlitlighet handlar om att studiens resultat ska vara likt den ursprungliga texten och 

deltagarna i studierna ska kunna känna igen innehållet i studiens resultat (Holloway och 

Wheeler, 2010, s. 303). Varje steg i analysen ska göras flera gånger för att behålla kvalitén 

och trovärdigheten i studien. Det finns även en risk att olika forskare drar skilda slutsatser 

från samma data enligt Bengtsson (2016). I litteraturstudien har vi tagit ut textenheter först 

var för sig för att sedan jämföra med varandra, detta för att öka trovärdigheten. Som 

Bengtsson (2016) beskriver finns det alltid en risk för mänskliga fel i analysprocessen som 

kan bero på trötthet, feltolkningar och partiskhet. Vi har i efterhand konstaterat att fler pauser 

i arbetet med att ta ut textenheter borde ha tagits för att inte tappa fokus. Bengtsson (2016) tar 

även upp nästa steg i analysprocessen där forskaren ska gå igenom materialet som tagits ut för 

att kontrollera att dess innehåll svarar på syftet. Detta innebär att hela materialet läses igenom 

ytterligare en gång och textenheterna kontrolleras. Vi genomförde även dessa steg. 

Överförbarhet innebär att resultatet ska kunna överföras på liknande situationer (Holloway 

och Wheeler, 2010, s. 303). En begränsning i kvalitativ innehållsanalys är att upplevelser är 

svåra att generalisera, däremot är det möjligt att överföra resultatet till liknande sammanhang 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.43 & Bengtsson., 2016). Vi anser att resultatet är överförbart 

till liknande kontext.  

 

Bekräftelsebarhet betyder att författarna ska vara objektiva. Det handlar även om att kunna 

spåra data till sitt ursprung (Holloway och Wheeler, 2010, s. 303). I stort kan man enligt 

Bengtsson (2016) säga att bekräftelsebarhet handlar om att behålla neutralitet och objektivitet 

i studien. Att författarnas förförståelse inte får påverka studien samt att man tar in oberoende 

personer som går igenom materialet. I litteraturstudien har handledaren och kurskamrater gått 

igenom materialet för att inte tappa viktigt innehåll, detta under flera tillfällen under studiens 

gång. 

 

Slutsats 

Resultatet i litteraturstudien beskriver upplevelsen av att ha en förälder med demens. Hela 

livet förändras och innebär ett stort lidande för barnen när föräldern på flera sätt förloras in i 

demensen för att tillslut vara ett med sjukdomen. Livet består helt plötsligt av många 

begränsningar och omställningar i vardagen. Att som vårdpersonal förstå att den nya 

situationen påverkar barnen är av stor vikt för att kunna hjälpa de vidare. Här anser vi att den 
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familjecentrerade vården har en stor betydelse, och speciellt kring vården av en person med 

demens. Ett viktigt steg är att ha kunskap om sjukdomen för att kunna informera och berätta 

om demens för barnen. Något som också betyder mycket är att träffa andra personer i 

liknande situation för att på så sätt inse att demens är något som drabbar många människor. 

Resultatet visade att detta var något som väldigt många av barnen ansåg skulle hjälpa de 

vidare men samtidigt inget som prioriterades. Som sjuksköterska är det därför av stor vikt att 

lyfta frågan och erbjuda barnen hjälp att hitta stödgrupper eller komma i kontakt med andra 

barn i samma situation som de själva. 

Resultatet i litteraturstudien visar att det fanns ett ökat behov av stöd från vårdpersonal 

eftersom många av barnen inte upplevde att de blev sedda av personalen. Även detta pekar på 

vikten av en familjecentrerad vård. Som sjuksköterska är denna information om barnens 

upplevelser av stor vikt att känna till då detta är något som hela vårdkedjan måste jobba för. 

Barn ska erbjudas att vara delaktiga i vården kring sin demenssjuke förälder för att känna 

meningsfullhet. Dessa barn har även ett behov av att hitta sätt att hantera den nya situationen 

som sjukdomen innebär och där är sjuksköterskan och övrig vårdpersonal ett viktigt verktyg 

för barnen, att lyssna på de och göra de sedda. 

Förslag till vidare forskning är ytterligare fördjupad kunskap om familjecentrerad vård och 

varför barn med en demenssjuk förälder inte upplever sig sedda av vårdpersonalen. Även 

vidare forskning ur vårdpersonalens perspektiv, vad som gör att dessa närstående inte blir 

sedda. 
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