
Påverkan på dagligt liv i en familj när en 

nära anhörig drabbas av demens i tidig ålder
En litteraturstudie

Pauline Henningsson

Petra Öhman

Sjuksköterska 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Påverkan på dagligt liv i en familj när en nära anhörig drabbas 

av demens i tidig ålder - En litteraturstudie 

Impact on daily life when a loved one suffer from dementia in 

an early age - A literature review 

 

Pauline Henningsson 

Petra Öhman 

 

 

 

 

 

Kurs: O0009H, Examensarbete 

Termin 6 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Handledare: Eva Lindgren      



	 1	

Hur dagligt liv påverkas i en familj när en nära anhörig drabbas av demens i tidig ålder 

- En litteraturstudie 

 

Pauline Henningsson 

Petra Öhman  

 

Luleå Tekniska Universitet 

Institutionen för hälsovetenskap  

Avdelningen för omvårdnad 

 

Abstrakt  
Demens är en vanlig sjukdom i samhället. När en person drabbas av kronisk sjukdom 

påverkas hela familjen. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om 

hur dagligt liv i en familj påverkas när en nära anhörig drabbas av demens i tidig ålder. 

Studien utfördes i form av en integrerad litteraturöversikt. 11 vetenskapliga studier valdes ut 

och ingick i analysen som resulterade i 12 kategorier. Resultatet visade att det dagliga livet 

påverkades genom att ovissheten ökade i familjen, sjukdomen medförde ekonomiska 

konsekvenser, och det skedde rollförändringar. Till följd av sjukdomen skedde en ökning av 

konflikter i familjen, relationer förändrades och familjen stigmatiserades. Det fanns en stor 

emotionell påverkan på familjemedlemmarna, och levnadssituationen påverkade hälsan 

negativt. För att hantera situationen använde familjemedlemmarna olika coping-strategier. De 

efterfrågade utbildning, stöd, samt god vård och omsorg om personen med demens i tidig 

ålder. Sjuksköterskan kan stödja närstående och möta deras behov genom interventioner i 

form av utbildning, stöd i olika former, och personcentrerad vård.  

 

Nyckelord: Dagligt liv, demens i tidig ålder, familj, integrerad litteraturöversikt, 

litteraturstudie, närstående, omvårdnad, stöd, tidigt utvecklad demens 
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När en familjemedlem drabbas av kronisk sjukdom påverkas hela familjen. Partners har 

beskrivit att tillvaron blir begränsad, de känner en oro att inte finnas till hands om den sjuke 

skulle behöva dem, och spontaniteten minskar i motsvarande utsträckning som rutiner blir en 

ökad del av tillvaron (Eriksson & Svedlund, 2006). Att vara närstående till en person med 

kronisk sjukdom har en direkt effekt på livet (Öhman & Söderberg, 2004). Hur livet påverkas 

beror på vilket typ av kronisk sjukdom som personen drabbats av (Kuyper & Wester, 1998). 

 

Alla människor utsätts förr eller senare för påfrestningar i livet, de kan vara både upprepade, 

kraftiga och långvariga. Genom att lära sig att hantera livets med och motgångar och få livet 

att fungera på bästa sätt trots påfrestningar, kan hälsa främjas. Om livet kan ses som 

hanterbart, begripligt, och meningsfullt, går det ofta lättare att hantera och livet blir mer 

sammanhängande. Enligt Antonovsky har människor sannolikt på grund av arv och miljö 

olika motståndskraft att klara av påfrestningar som uppstår i livet. En del personer blir sjuka 

medan andra förblir friska, trots att påfrestningen är densamma eller till och med större 

(Antonovsky, 2005, s.9–10). Antonovsky (2005, s.17) utvecklade begreppet KASAM, som 

står för känsla av sammanhang, och menar att generella motståndsresurser hos en individ 

bidrar till att stressorer kan bli begripliga. Han menar vidare att genom att återkommande få 

sådana erfarenheter skapas en tydlig känsla av sammanhang, denna känsla definieras som en 

inställning som visar till vilken grad någon har ett fullständigt och genomgående förtroende 

för att den inre och yttre världen är förutsägbar, och tron att det förmodligen kommer att gå så 

bra som det är rimligt att tro. Enligt Antonovskys (2005, s.43) teori är det de tre centrala 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som har betydelse för 

människors förmåga att klara de påfrestningar de utsätts för.  

 

Att vara partner till en person med kronisk sjukdom kan innebära att livskvaliteten minskar 

samt att det sociala livet begränsas avsevärt, ibland till följd av svaghet hos den sjuke och 

ibland på grund av vänners oförståelse för situation runt personen med sjukdom, eller för att 

det ställs krav som är orimligt tidskrävande för partnern. Partners till personer med kronisk 

sjukdom har även uttryckt känslan av att ständigt behöva anpassa sig till nya situationer 

beroende på sjukdomens utveckling, och att relationen till partnern förändrades. De berättade 

om en ständig känsla av ovisshet, men de tog en dag i taget och kämpade för att upprätthålla 

ett liv i balans liknande det de hade innan sjukdomen (Eriksson & Svedlund, 2006). En balans 

mellan privatliv och arbete är viktigt för att kunna fortsätta vara glad och frisk, och sociala 
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kontakter är en väsentliga för att känna välbefinnande då de mest värderade aktiviteterna 

utförs tillsammans med andra (Durand, 2014).   

 

I Sverige finns det cirka 160 000 personer med demenssjukdom. Demenssjukdom 

förekommer i många olika former, där Alzheimers sjukdom, Lewykroppsdemens, vaskulär 

demens, och frontotemporal demenssjukdom tillhör de vanligaste sjukdomarna. Individer kan 

även ha så kallad blanddemens, vilket betyder att personen har Alzheimers sjukdom 

tillsammans med vaskulär demens. Kognitiv svikt är gemensamt för demenssjukdomarna, 

denna svikt orsakas av specifika sjukdomar i själva hjärnan (Socialstyrelsen, 2016, s.14). Vid 

demenssjukdom är symtom som minnesförlust, kommunikationsproblem, humörsvängningar, 

språksvårigheter och personlighetsförändringar vanliga (Boyd, 2013). Demensdiagnoser 

räknas till gruppen neurokognitiva störningar som kan graderas som milda eller av mer 

omfattande slag. För att demensen ska räknas som en mer omfattande neurokognitiv störning, 

ska den kognitiva försämringen utgöra en tydlig sänkning från en tidigare funktionsnivå, 

inkräkta på förmågan till självständighet i vardagsnära aktiviteter. En mild neurokognitiv 

störning innebär endast en ringa kognitiv nedsättning från tidigare funktionsnivå, och inverkar 

inte på förmågan till självständighet i vardagsnära aktiviteter, fastän större ansträngning, 

faktorer för kompensation eller anpassning kan behövas (American Psychiatric Association, 

2013, s.602–605).  

 

Demens som utvecklas före 65 års ålder definieras som en tidigt utvecklad demens. Den 

tidiga demensen uppträder ofta relativt snabbt och progredierar fort. Bland de som drabbas av 

demenssjukdomar, är frontotemporallobsdemens vanligare i gruppen yngre jämfört med 

gruppen äldre (Kaiser & Panegyres, 2006). Att personer insjuknar innan 65 års ålder är 

ovanligt. I Sverige beräknas antalet yngre med demenssjukdom uppgå till cirka 8000–9000 

och de flesta av dem återfinns i åldersspannet 60–65 år. Det finns ingen bot för demens, men 

olika vård- och omsorgsinsatser kan lindra symtom, öka livskvaliteten, och underlätta det 

vardagliga livet för personer med sjukdom och deras anhöriga (Socialstyrelsen, 2016, s.14).  

 

Efter en demensdiagnos och chocken den medför börjar närstående förstå att livet aldrig mer 

kommer att bli detsamma, och ju längre diagnosen fortskrider blir livet mer och mer påverkat. 

Närstående upplever att det alltid är den sjuke som står i centrum och att de tvingas sätta sina 

egna behov åt sidan (Öhman & Söderberg, 2004). 
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Livet förändras mycket för familjemedlemmar när en närstående insjuknar i demens vid tidig 

ålder (Öhman & Söderberg, 2004) och hälso- och sjukvårdspersonal måste se de unika 

behoven hos de personer som ger en nära anhörig vård för att minska deras börda (Caceres et 

al., 2016). Utbildningsinriktade interventioner av hälso- och sjukvårdspersonal framstår kunna 

ha en god effekt på närståendes välbefinnande genom att hjälpa dem förstå och anpassa sig till 

nya roller, och möjliggör för dem att göra viktiga förändringar i sina liv för att kunna hantera 

behov som är viktiga för hälsan (Hirst, Blake & Lane, 2003). Sjuksköterskor ger nästan 

uteslutande stöd till patienter, men stöd och information behöver också ges till närstående för 

att hålla deras styrka och mod uppe, och ångestkänslor under kontroll (Pinkert, Holtgräwe & 

Remmers, 2013). Hälso- och sjukvårdspersonal har också ett särskilt ansvar att se till barns 

behov av stödjande insatser, råd och information, om de bor tillsammans med en vuxen med 

psykisk störning, allvarlig fysisk skada eller sjukdom, eller psykisk funktionsnedsättning 

(Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 1982:763, 2g §).   

 

Med dagligt liv menar vi den del av livet som utspelar sig i vardagliga, välkända 

omgivningar, med dagliga rutiner och bekantskaper. Den del av livet som innefattar det mesta 

av vardagens tid, till exempel arbete, utbildning, hemmavistelse och hushållsarbete. Enligt 

Vernooij-Dassen, Joling, Hout & Mittelman (2010) har demens en djupgående inverkan på 

dagligt liv. Diagnosen har en enorm påverkan på både familjen liksom den person som 

insjuknar i demens. Eriksson och Svedlund (2006) menar att för att kunna ge god vård och 

omvårdnad samt stödja anhöriga, behöver de som arbetar inom hälso- och sjukvården 

kunskap om vad det innebär att leva med en kroniskt sjuk partner, då den kunskapen utgör en 

grund för att kunna stödja de anhöriga. Med detta som bakgrund var syftet med denna 

litteraturstudie att sammanställa kunskap om hur dagligt liv i en familj påverkas när en nära 

anhörig drabbas av demens i tidig ålder. 

 

Frågeställningar: 

Hur påverkas dagligt liv i en familj när en nära anhörig drabbas av demenssjukdom i tidig 

ålder? 

På vilket sätt kan vård och omsorg stödja familjen? 
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Metod 

Studien utfördes i form av en integrerad litteraturöversikt då den tillåter användning av studier 

med kvalitativ, kvantitativ och mixad design i ett ämne, och integrerar och syntetiserar fynden 

i en systematisk översikt (jmf. Polit & Beck, 2012, s.734). På så sätt säkerställdes att alla 

studier inom det valda området kunde inkluderas, vilket utgör grunden för en väl utförd 

litteraturöversikt. 

 

Litteratursökning 

Till sökningen användes databaserna CINAHL och PubMed eftersom de är databaser som 

innehåller studier med fokus på omvårdnad. Sökningen gjordes utifrån de forskningsfrågor 

och det syfte som ligger till grund för studien, på så sätt avgränsades sökningen mot det 

område som skulle undersökas (jmf. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s.67–68). 

 

Först gjordes en pilotsökning i form av en systematisk litteratursökning i referensdatabaserna 

CINAHL och PubMed. Pilotsökningen gjordes för att får en överblick över den vetenskapliga 

litteratur som fanns tillgänglig inom det valda området (jmf. Willman et al., 2011, s.61). 

Pilotsökningen resulterade i 16 träffar i CINAHL och 87 i PubMed. Inklusionskriterier för 

studien var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, inte vara äldre än 10 år och 

innehålla närståendes perspektiv på att leva med en familjemedlem med tidigt utvecklad 

demens. I den slutgiltiga sökningen användes sökorden: “Dementia”, “Early onset”, “Young 

onset”, Support”, “Family”, Child”, “Spouses” och “Adolescents”. Sökorden som användes 

definierades utifrån syfte och frågeställningar.  Orden AND och OR användes som booleska 

sökoperatorer. Genom att kombinera AND och OR kunde sökningen göras mer specifik, på så 

sätt kunde sökningen få både bredd och riktning mot det område som skulle undersökas. Då 

det var möjligt användes MeSH-termer som är ett ämnesord med huvudkategorier och 

underkategorier, med MeSH-termerna säkerställdes att området täcktes in. Fritext-sökning 

gjordes också, fritext-sökning gör sökningen mer känslig eftersom det ger svar på alla artiklar 

som innehåller det valda ordet (jmf. Willman et al., 2011, s.70–75).  

 

Den slutgiltiga sökningen gav totalt 17 träffar i databasen CINAHL, och 124 i PubMed. Titel 

och abstrakt lästes på samtliga artiklar, och av dessa 141 valdes 26 artiklar ut som framstod 

falla inom ämnesområdet, dessa lästes i sin helhet. Litteratursökningen redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1. Översikt litteratursöknining 
Syftet med litteratursökning: Att sammanställa kunskap om påverkan på dagligt liv i en 
familj när en nära anhörig drabbas av demens i tidig ålder. 
CINAHL 2016 01 26 Begränsningar: English language, Publication date 2006-2016, Peer 
Reviewed 
Söknummer *) Sökord Antal träffar Antal valda 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

CH 
FT 
FT 
FT 
CH 
CH 
FT 
FT 

Dementia 
Early onset 
Young onset 
Support 
Family 
Child 
Spouses 
Adolescents 
2 OR 3 
5 OR 6 OR 7 OR 8 
1 AND 9 AND 4 AND 10 

39372 
3715 
562 
202661 
120351 
332334 
8570 
58337 
4227 
439267 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

PubMed 2016 01 26 Begränsningar: English language, Publication date 2006-2016 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

MSH 
FT 
FT 
FT 
MSH 
MSH 
MSH 
MSH 

Dementia 
Early onset 
Young onset 
Support 
Family 
Child 
Spouses 
Adolescents 
2 OR 3 
5 OR 6 OR 7 OR 8 
1 AND 9 AND 4 AND 10 

135472 
92752 
40656 
8504947 
268687 
1689305 
8140 
1762192 
123177 
2794024 
124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 

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

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån granskningsprotokoll för kvalitativa- och kvantitativa 

studier i Willman et al. (2011, s.173–176). Protokollet modifierades för att passa den aktuella 

granskningen då varje studie är unik och kräver sin egen sammanställning, i detta fall innebar 

det att de delar av granskningsprotokollen som inte var relevanta för denna studie uteslöts. 

Protokollen var till hjälp för att systematiskt kunna analysera den vetenskapliga kvaliteten på 

studierna. Vid granskningen av studier med kvantitativ ansats kontrollerades deltagarnas 

representativitet och antal undersökningspersoner, då dessa två delar är avgörande för 

studiens kvalitet. Mätvariabler och bortfall var andra delar som granskades. Studier med 

kvalitativ metod kvalitetsgranskades utifrån andra aspekter. Fokus låg mer på 

datainsamlingsteknik, datainsamlingsmetod och analys (jmf. Willman et al., 2011, s.104–
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107).  Kvaliteten på studierna bestämdes av ett poängsystem. Poäng delades ut beroende på 

om delfrågor i protokollet fick ett positivt eller negativt svar. Poängen räknades samman och 

gjordes om till procent. Genom procentberäkning av poängen blev det lättare att värdera och 

jämföra de olika studierna. Studier av hög kvalitet skulle ligga inom 80–10 procent, studier av 

medelkvalitet 70–79 procent och studier av låg kvalitet 60–69 procent. Fördelen med att 

använda sig av ett poängsystem var att det blev lättare att se kvalitetsbrister (jmf. Willman et 

al., 2006, s.95–96).   

 

Efter kvalitetsgranskningen finslipades urvalet av artiklarna ytterligare mot syftet genom att 

exkludera de artiklar som fokuserade på mycket ovanliga demenssjukdomar, var specifikt 

inriktade på vårdarrollen, eller hade mycket lågt vetenskapligt värde. Efter exkludering 

återstod 11 artiklar som ingick i analysen. Urvalsprocessen av artiklarna presenteras i tabell 2, 

samt en överrikt över artiklarna som ingår analysen presenteras i tabell 3.  

 

Tabell 2. Urvalsprocess av artiklar 

	
	
	

 
 
 
 

15 artiklar exkluderades på grund av 
mycket ovanliga demenssjukdomar/de 

var inriktade mot vårdarrollen eller 
hade mycket låg kvalitet

141 artiklar

26 artiklar kvalitetsgranskades 

11 artiklar ingick i analysen 
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Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 
 

Författare 
(År) 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Allen, Oyebode 
& Allen. 
(2009) 
Storbritannien 

Kvalitativ 12 Barn Intervju/ 
Grounded Theory 

Att leva med en demenssjuk far 
bidrog till förändrad relation mellan 
far och barn, barnen fick förståelse 
om sjukdomens innebörd och vilka 
svårigheter den medförde, samt 
utvecklade coping-strategier för att 
klara av situationen. 
 

Hög 

Bakker et al. 
(2010) 
Nederländerna 

Kvalitativ 1 Närstående Semistrukturerad 
intervju / 
Induktiv 
innehållsanalys 

Specifika problem identifierades 
för den sjuke och dennes anhöriga. 
Som problem angavs fördröjd 
diagnos, dålig samstämmighet 
mellan behov och hjälp, brist på 
balans mellan att vårda och egna 
framtidsplaner och individuellt 
behov av stöd från sjukvården. 
 

Medel 

Barca et al. 
(2014) 
Norge 

Kvalitativ 14 Barn Semistrukturerad 
intervju / 
Grounded Theory 

Deltagarna kände en tung börda 
och upplevde sig bortglömda under 
tiden sjukdomen utvecklades, både 
av socialtjänst, vården och 
familjen. Konflikter inom familjen 
ökade av stressen av att leva med 
en demenssjuk förälder. Beroende 
på olika aspekter i sammanhangen 
ökade stressen och bördan för 
barnet. De uttryckte ett stort behov 
av information och stöd. 

Hög 

Ducharme et al. 
(2013) 
Kanada 

Kvalitativ 12 Partners Semistrukturerad 
intervju / 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Ur deltagarnas berättelser framkom 
problem att hantera beteenden hos 
den sjuke, att få en diagnos, att 
sjukdomen doldes eller förnekades 
för utomstående, sorg för förlorad 
partner och livsprojekt, samt 
svårigheter att ta på sig den 
oväntade vårdar-rollen och att 
planera framtiden. 
 

Hög 

Ducharme et al., 
(2014) 
Kanada 

Mixad 
Design 

32 Närstående Frågeformulär & 
Intervju / 
Deskriptiv 
statistik & 
Innehållsanalys 

Det fanns många otillfredsställda 
behov hos de närstående, så som 
information om den hjälp de kunde 
söka, bättre omvårdnad om 
personen med tidigt utvecklad 
demens, få hjälp i rätt tid och de 
hade behov av stressreduktion hos 
deltagarna själva. 

Hög 

Edvardsson, 
Fetherstonhaugh 
& Nay 
(2009) 
Australien 
 
 

Kvalitativ 37 Personal 
11 Personer med 
demenssjukdom 
19 Närstående 
 

Intervju & 
Fokusgrupp 
/Kvalitativ 
innehållsanalys 

Det framkom fem viktiga teman för 
att bevara självet och normalitet vid 
demenssjukdom, dessa var att 
känna personen, välkomna 
familjen, erbjuda meningsfulla 
aktiviteter, flexibilitet och 
kontinuitet och en personlig 
omgivning. 
 

Hög 
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Författare 
(År) 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling / 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Flynn & 
Mulcahy 
(2013) 
Irland 

Kvalitativ 12 Barn Intervju / 
Grounded Theory 

Det uttrycktes ett behov av en 
förbättring av vård, stöd och 
samhällsservice för de tidigt 
demenssjuka och deras familjer. 
Problem att få diagnos, 
relationsproblem, brist av resurser 
och påverkan på omvårdnaden var 
de huvudfynd som framkom. 
 

Hög 

Johannessen, 
Engedal & 
Thorsen 
(2016) 
Norge 
 

Kvalitativ 14 Barn Intervju / 
Grounded Theroy 

Deltagarna kunde med hjälp av 
socialt stöd utveckla coping-
strategier för att hantera uppväxten 
med en demenssjuk förälder. 
 

Hög 

Kimura et al. 
(2015) 
Brasilien 

Kvalitativ 9 Närstående Semistrukturerad 
intervju / 
Interpretative 
fenomenologisk 
analys 

Psykologisk och emotionell 
påverkan, fysisk påverkan, 
ekonomisk och professionell 
påverkan, social påverkan och 
behov av stödåtgärder framkom i 
studien. De flesta närstående 
upplevde sitt känslomässiga 
mående som dåligt eller väldigt 
dåligt samt dålig hälsa. Genom att 
bevara förmågor hos personen med 
demens ökade självkänsla och 
värdighet. 
 

Medel 

Millenaar et al. 
(2014) 
Nederländerna 

Kvalitativ 14 Barn Semistrukturerad 
intervju / 
Induktiv 
innehållsanalys 

Deltagarna hade svårigheter att 
klara sitt stora ansvar, och kände 
oro inför framtiden. För att klara 
situationen använde de olika 
coping-strategier. I början var de 
ovilliga att söka professionell hjälp 
men uttryckte ändå behov av stöd 
genom praktisk guidning för att 
klara av beteendena hos föräldern. 
De önskade prata med någon som 
kände till deras situation, hade rätt 
kunskap och tillgänglig service. 
 

Hög 

Roach, 
Drummond & 
Keady 
(2015) 
Kanada 

Kvalitativ 20 Närstående Semistrukturerad 
intervju / 
Kvalitativ 
Innehållsanalys 

Transitionen som upplevs av 
familjen kan påverka möjligheten 
att uppleva meningsfulla aktiviteter 
och ha en meningsfull roll. Dessa 
aktiviteter är till en fördel för den 
demenssjuke och familjen för att 
inte tappa sin identitet och ha en 
god självkänsla. 
 

Medel 

 
 
Analys 

Data analyserades utifrån Whittemore och Knafl (2005) metod för integrerad litteraturstudie. 

Denna metod var relevant att använda då syftet var att sammanställa kunskap inom 

ämnesområdet, då den tillåter integrering av studier med skilda metoder. I första steget lästes 

artiklarna i sin helhet och artiklarna kodades med nummer, områden i form av huvudfynd 

framkom under läsningen. Två matriser utformades, en för varje forskningsfråga, se tabell 4 
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och 5. Om artiklarna innehöll data som svarade mot forskningsfrågorna, markerades detta 

med kryss under respektive huvudfynd i matriserna. Artikelförfattarnas namn stod i den 

vänstra kolumnen på matrisen, och huvudkategorier med innehåll som svarade mot vår 

forskningsfråga stod i den övre kanten. På så vis blev det tydligt vilka huvudkategorier varje 

artikel innehöll. Data kunde så organiseras och primärkällorna kunde jämföras angående 

variabler och urval. Det blev ett visuellt logiskt system som gjorde att analys kunde 

möjliggöras och gav en överblick över området. Data i form av textavsnitt som svarade på 

forskningsfrågorna extraherades sedan ur artiklarna och kodades utifrån artikelnummer och 

vilket stycke i artikeln de tillhörde. De kodade textavsnitten, som kunde utgöras av enstaka 

meningar eller kortare stycken, översattes till svenska och skrevs in på kalkylblad, i första 

skedet i ordning utifrån vilken artikel de extraherats från. Vid analysprocessens andra steg, 

gavs varje huvudkategori en färgkod, och textavsnitten kodades vidare i samma färg som den 

huvudkategori den föll in under, och sorterades sedan in på kalkylbladet under denna. Detta 

gjorde det möjligt att även på ett visuellt sätt se mönster och relationer mellan, och inom, 

primära datakällor. I tredje steget fortsatte arbetet med att undersöka grunddata efter mönster, 

relationer och teman. Grunddata med väldigt enhetligt innehåll sorterades ihop till mindre 

subgrupper inom sin kategori. Kritiskt tänkande och kreativitet användes för att se relevanta 

mönster och teman. I sista steget bekräftades att de slutsatser som dragits var korrekta, detta 

genom att gå tillbaka och jämföra resultaten av analysen med orginaldatan för att verifiera att 

primärdatan tolkats rätt. Dataanalysen utgjorde sedan grund när resultatet skrevs. Slutligen 

formulerades en syntes av det resultat som framkommit till varje frågeställning. Syntesen 

formulerades av viktiga slutsatser och element från varje kategori som utgjorde grunden för 

en gemensam summering och sammanfattning av ämnet, vilket avslutade processen (jmf. 

Whittemore & Knafl, 2005). 
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Tabell 4. Översikt matris, frågeställning 1 

 
Tabell 5. Översikt matris, frågeställning 2 
 

 Utbildning Stöd God vård och omsorg 

Johannessen, Engedal & 
Thorsen  
(2016) 

 X X 

Ducharme et al. 
(2014) 

X X X 

Bakker et al. 
(2010) 

X X X 

Ducharme et al. 
(2013) 

X  X 

Allen, Oyebode & Allen. 
(2009) 

X  X 
X 

Flynn & Mulcahy 
(2013) 

X X X 

Millenaar et al. 
(2014) 

X X  

Barca et al. 
(2014) 

X X  

Roach, Drummond & Keady 
(2015) 

 X  

Kimura et al. 
(2015) 

  X 

Edvardsson, Fetherstonhaugh & 
Nay 
(2009) 

  X 

 

 
 

Ovisshet Ekonomi Roller Konflikter Stigmatisering Relationer Emotionell 
Påverkan                                                                                             

Hälsa Coping-
strategier 

Johannessen, 
Engedal & 
Thorsen  
(2016) 

  
 
 

X X  X X X X 

Ducharme et al. 
(2014) 

         

Bakker et al. 
(2010) 

  X X  X X   

Ducharme et al. 
(2013) 

X  X X X X X   

Allen, Oyebode 
& Allen. 
(2009) 

X X X X X X X X X 

Flynn & 
Mulcahy 
(2013) 

 X X   X X X  

Millenaar et al. 
(2014) 

X  X X X X   X 

Barca et al. 
(2014) 

  X X  X X  X 

Roach, 
Drummond & 
Keady 
(2015) 

 X    X X   

Kimura et al.  
(2015) 

 X X X  X X X  

Edvardsson, 
Fetherstonhaugh 
& Nay 
(2009) 
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Resultat 
Analysen resulterade i tolv kategorier vilka presenteras under respektive frågeställning, se 

tabell 6. 

 

Tabell 6. Översikt av kategorier (n=12) 
Hur påverkas dagligt liv i en familj när en nära anhörig drabbas av demenssjukdom i 
tidig ålder? 
  

• Det fanns alltid ovisshet i familjen  
• Det blev ekonomiska konsekvenser till följd av sjukdomen 
• Det skedde rollförändringar mellan familjemedlemmarna 
• Demenssjukdomen ledde till ökade konflikter i familjen 
• Sjukdomen ledde till stigmatisering av familjen  
• Relationer förändrades 
• Familjemedlemmarna påverkades emotionellt 
• Familjemedlemmar upplevde påverkan på hälsan 
• Närstående utvecklade coping-strategier för att hantera situationen. 

 
På vilket sätt kan vård och omsorg stödja familjen? 

• Erbjuda utbildning efter närståendes behov  
• Genom att erbjuda stöd 

- Stöd till att frigöra egentid 
- Samtalsstöd 
- Meningsfulla aktiviteter 
- Särskilt utformade stödgrupper 

• God vård och omsorg om personen med tidigt utvecklad demens 
 

 

 

Hur påverkas dagligt liv i en familj när en nära anhörig drabbas av demenssjukdom i 

tidig ålder? 

 

Det fanns alltid ovisshet i familjen 

Innan en diagnos var satt försökte familjemedlemmar hitta en förklaring till beteendet hos 

personen med demens i tidig ålder, diagnosen i sig blev en källa till ovisshet som ledde till 

ångest och känslor av hjälplöshet, men innebar även en lättnad då den gav en förklaring till 

det avvikande beteende som pågått en längre tid (Ducharme, Kergoat, Antoine, Pasquier & 

Coulombe, 2013). När diagnosen fördröjdes gav det upphov till ovisshet och förvirring hos de 

unga (Allen, Oyebode & Allen, 2009). Studier (Allen et al., 2009; Ducharme et al., 2013) 

visade att de anhöriga ofta trodde att personen var stressad, och att det var förklaring till det 

avvikande beteendet. I studien av Ducharme et al. (2013) framkom att partners till personer 
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med demens i tidig ålder fortfarande var unga och hade många år framför sig, de hade en 

oviss framtid att vänta vilket också ledde till känslor av hjälplöshet. Studier (Allen et al., 

2009; Ducharme et al., 2013; Millenaar et al., 2014) visar att familjer kände ovisshet inför 

framtiden och hur sjukdomen skulle utveckla sig. Ducharme et al. (2013) fann att partners för 

att möta ovissheten försökte förstå sjukdomens natur, prognos och förlopp, vilka behandlingar 

som fanns, tidsperspektiv, vårdformer och vilka förändringar som behövdes göras i hemmet 

och familjelivet. Millenaar et al. (2014) fann att känslan av ovisshet fick barn att undvika att 

tänka på händelser framåt i tiden. Nästan samtliga barn uppgav att det svåraste var att inte 

veta vad som skulle hända. 

 

Det blev ekonomiska konsekvenser till följd av sjukdomen 

Ekonomin försämrades i familjen då den person som drabbats av demens inte kunde stanna 

kvar i arbetslivet (Kimura, Maffioletti, Santos, Baptista & Dourado, 2015), vilket ledde till 

stress och ständig oro (Roach, Drummond & Keady, 2016). Familjemedlemmar hade behov 

att fortsätta arbeta men kände ångest över att lämna personen med sjukdom ensam hemma. 

De hade behov av att säkerställa dennes säkerhet för att kunna fortsätta arbeta. 

Familjemedlemmarna menade att om de visste att personen med tidigt utvecklad demens var i 

säkerhet, skulle de kunna stanna kvar i sitt arbete. (a.a.). Den friska partnern fick ofta förändra 

sin arbetssituation, antingen genom att arbeta mer eller mindre, för att möta de nya behoven i 

familjen. Att få rätt diagnos var en viktig förutsättning för att få rätt stöd (Allen et al., 2009), 

men ibland var den unga åldern hos personen med demenssjukdom ett problem för att få rätt 

diagnos (Flynn & Mulcahy, 2013; Kimura et al., 2015). Enligt Roach et al. (2016) var 

ekonomin något de ständigt fick kämpa med.  

 

Det skedde rollförändringar mellan familjemedlemmarna 

Studier (Allen et al., 2009; Johannessen, Engedal & Thorsen, 2016; Millenaar et al., 2014) 

visade att barn upplevde att de fick axla rollen som förälder till sin förälder med 

demenssjukdom och i familjen, det fanns en känsla av att de skulle vara den som skulle 

skydda familjen, och vara den som skulle ta över den sjuke förälderns roll (Allen et al., 2009). 

Barn upplevde saknad av sin förälder då denne inte längre tänkte som en vuxen, utan var på 

samma nivå som barnet (Millenaar et al., 2014). Enligt studier (Allen et al., 2009; Bakker et 

al., 2010; Barca, Thorsen, Engedal, Haugen & Johannessen, 2014; Ducharme et al., 2013) 

fick alla familjemedlemmar ta roll som vårdare till den personen med demens, det kunde 

inkludera att ge medicin, göra iordning mat, ge intim vård, och trygga förälderns säkerhet. 
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Tankar på förälderns säkerhet skapade mycket oro och kunde även vara ångestskapande 

(Allen et al., 2009). Barn kunde uppleva sig som fångvaktare i sitt egna hus till följd av 

uppgiften att hålla föräldern säker (Millenaar er al., 2014). Det kändes även obekvämt att 

utföra den intima vård som krävdes (Johannessen et al., 2016). Närstående som hade stort 

ansvar för omvårdnaden av sin partner, och som samtidigt hade barn och anställning, hade 

svårigheter att få livet att gå ihop med sin partners sjukdom (Ducharme et al., 2013). Den nya 

vårdarrollen kunde upplevas dränerande och ångestskapande och hade stor påverkan på deras 

sociala liv (Flynn & Mulcahy, 2013). Rollförändringarna innebar att vissa behövde byta 

karriär (Allen et al., 2009) eller avbryta studier (Barca et al., 2014). Det var roller de inte var 

förberedda på (Ducharme et al., 2013), och barn upplevde att de inte kunde lämna hemmet 

och fördröjde sina egna planer på att flytta ut (Millenaar et al., 2014).  

 

Den sociala påverkan visade sig genom minskning av aktiviteter och social isolering, och 

deras rutiner begränsades till följd att behöva ta hand om personen med demenssjukdom 

(Kimura et al., 2015). De rollförändringar som skedde kunde variera beroende på ålder och 

kön hos barnen. Barn kunde bli lämnade ensamma med vårduppgifterna till följd av att den 

friska föräldern flydde in i jobbet, arbetade långa dagar, eller reste. De nya rollerna bidrog till 

känslor av sorg, oro, ånger, irritation, aggression (Barca et al., 2014; Kimura et al., 2015) eller 

varma känslor av att kunna delta i vården av familjemedlemmen med demenssjukdom (Barca 

et al., 2014). Barn som växte upp i ett hushåll tillsammans med en frisk förälder och en med 

demenssjukdom, såg de svårigheter den friska föräldern kämpade med på grund av de 

förändrade rollerna (Allen et al., 2009; Millenaar et al., 2014), och kunde känna ett ansvar 

över den friska förälderns välmående (Allen et al., 2009). Att ha roll som vårdare till sin 

anhörige var komplext, eftersom vårdandet kunde innebära ett lidande för den som vårdade 

(Kimura et al., 2015). 

 

Demenssjukdomen ledde till ökade konflikter i familjen 

Konflikter i familjen uppkom när beteendeproblemenen hos den sjuke var svåra att hantera 

(Ducharme et al., 2013), det kunde skapa anspänning hos den friska partnern som hade svårt 

att anpassa sig efter de kognitiva förändringarna (Millenaar et al., 2014). Barn refererade ofta 

till ödet som bidragit till de konflikter som uppstått i familjen på grund av den rådande 

situationen (Johannessen et al., 2016). Beteendeproblemenen blev mer utmanade ju längre 

sjukdomen fortskred (Allen et al., 2009). Det kunde leda till konfrontation med den sjuke som 

visade irritation (Bakker et al., 2010), vilket i vissa fall kunde leda till att 
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familjemedlemmarna drog sig undan (Barca et al., 2014; Millenaar et al., 2014), men ibland 

var det inte möjligt att undvika konfrontation (Millenaar et al., 2014). När barn konfronterade 

sin förälder förstod inte alltid föräldern vad denne gjort för fel vilket ledde till frustration hos 

barnen. Det blev mer anspänning i familjen till följd av den vård den demenssjuke föräldern 

behövde, speciellt när olika familjemedlemmar hade olika omvårdnadsstrategier, bidrog det 

till ökad stress (a.a.). Enligt Kimura et al. (2015) och Millenaar et al. (2014) behövde 

familjemedlemmar ta ansvar över fler hushållssysslor på grund av den rådande situationen 

vilket kunde skapa ytterligare konflikter, och då personen med demens visade motstånd till 

vård var det utmanande för barnen (Allen et al., 2009). Konflikter i hemmet kunde reduceras 

genom att barnen flyttade hemifrån (Johannessen et al., 2016). 

 

Sjukdomen ledde till stigmatisering av familjen 

På grund av det stigma som fanns kring sjukdomen valde par att dölja sjukdomen och ansåg 

att den bara berörde dem. När beteendesvårigheterna senare blev mer synbara kom krav på en 

förklaring från vänner, barn och resterande familj. Som följd av den situation som dolts blev 

paret isolerat, och när sjukdomen väl uppmärksammades upplevdes genans och par undvek att 

vistas i sociala situationer (Ducharme et al., 2013). Till följd av att föräldern avvek till sitt sätt 

undvek barn att ta med kompisar hem. Barn upplevde också att främlingar stirrade på 

föräldern med demenssjukdom, och var medvetna om det stigma som fanns (Allen et al., 

2009). Barn ville också försöka skydda föräldern från elaka kommentarer (Millenaar et al., 

2014). 

 

Relationer förändrades 

Relationsförändringarna som skedde på grund av demenssjukdomen beskrevs som den 

svåraste övergången familjen upplevde under hela resan med demens (Roach et al., 2016), det 

skedde förändringar i relationer inom familjen (Barca et al., 2014; Flynn & Mulcahy, 2013; 

Millenaar et al., 2014) vilket ledde till känslor av ledsamhet, frustration och ensamhet (Flynn 

& Mulcahy, 2013). Barca et al. (2014) beskrev vidare att med förälderns fortskridande 

demens påverkades de flesta roller och relationer runt barnen även utanför familjen, vilket gav 

en stor känslomässig stress som var okänd från det liv som varit innan demenssjukdomen 

kom. Millenaar et al. (2014) fann dock att ett flertal barn uppgav att familjemedlemmar 

kommit närmare varandra på grund av de gemensamma problemen. 
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I takt med att sjukdomen utvecklades och den kognitiva distansen ökade fick barn känslan av 

att ha förlorat sin förälder, kände bristande emotionell närhet, och hade svårt att känna igen 

och nå sin förälder på det sätt de kunnat tidigare (Allen et al., 2009; Barca et al., 2014; 

Johannessen et al., 2016). Ungdomar som flyttade hemifrån kände stor lättnad, detsamma 

skedde när föräldern flyttade till ett särskilt boende (Barca et al., 2014; Johannessen et al., 

2016), det ledde till att relationen dem emellan förbättrades och gav en förändrad livssituation 

som gjorde att barnen kunde välja att hälsa på när de själva ville och mådde bra (Johannessen 

et al., 2016). 

 

Dynamiken i parförhållandet mellan sjuk och frisk partner förändrades negativt under 

sjukdomens förlopp (Flynn & Mulcahy, 2013), och känslomässiga problem samt förlust av 

intimitet uppstod ofta till följd av förändringar i förhållandet (Kimura et al., 2015). Även 

ömsesidigheten i förhållandet minskade (Bakker et al, 2010; Ducharme et al., 2013), och 

friska partners börda ökade då dessa ensamma till sist tvingades fatta alla tunga beslut rörande 

exempelvis ekonomi, hushåll, och vård för personen med den demens (Bakker et al, 2010). 

Allen et al. (2009) beskriver att släktingar som familjer tidigare haft nära kontakt med inte 

verkade klara av att hantera personerna med demenssjukdom och drog sig undan från 

familjerna, följden blev en känsla av isolering och bitterhet hos familjemedlemmarna. Flynn 

och Mulcahy (2013) fann att vänner kunde förloras på grund av partnerns demenssjukdom, 

men de vänner som fanns kvar kunde vara väldigt stödjande. Friska partners undvek många 

sociala aktiviteter då de inte visste vad som skulle kunna hända, och inte tyckte det kändes 

rätt att exponera den demenssjuke partnern i dennes sårbarhet. 

 

Familjemedlemmarna påverkades emotionellt 

Både personen med demenssjukdom samt familjemedlemmarna fann det svårt att acceptera 

sjukdomen vilket gav påtaglig känslomässig påverkan på dem alla (Flynn & Mulcahy, 2013). 

Familjemedlemmarna upplevde sorg till följd av de livsförändringar som uppstod, som till 

exempel förlust av livsprojekt och partner (Ducharme et al., 2013), samt förtida sorg som 

hängde samman med övriga förändringar som uppkommit på grund av sjukdomen (Kimura et 

al., 2015). Det uttrycktes intensivt komplexa känslor av saknad efter föräldern med 

demenssjukdom som den person denne varit (Barca et al., 2014; Johannessen et al., 2016). 

Barnen tyckte även synd om föräldern med sjukdom (Johannessen et al., 2016). Partners till 

personer med demenssjukdom förstod att de behövde sörja förlusten av sin relation till sin 

make eller maka till sjukdomen, sin roll som partner som bytts till att bli vårdare, och 
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förlusten av ett normalt liv (Ducharme et al., 2013), även barn berättade om sorg till följd av 

förlust av ett vardagligt normalt liv. Aggressivt beteende från den sjuke fick barn i familjen att 

förstå att de höll på att förlora föräldern som han eller hon varit, och ledde också till känslor 

av sorg (Allen et al., 2009). Det var emotionellt påfrestande att sörja en person som 

fortfarande fanns kvar (Flynn & Mulcahy, 2013), det beskrevs som att sitta vid sin moderns 

dödsbädd (Johannessen et al., 2016). Barn vars förälder flyttat till ett särskilt boende uttryckte 

även sorg över att de inte ha klarat av att ta hand om föräldern i hemmet (Allen et al., 2009). 

Alla familjer ville att personen med demens skulle bo hemma så länge det var möjligt, men 

när säkerhetsfaktorn blev en oro, och risk fanns att familjemedlemmen med sjukdom skulle 

skada sig, blev det den utlösande faktorn som slutligen fick familjen att överväga möjligheten 

att denne placerades på ett särskilt boende (Roach et al., 2016). Även hallucinationer och 

aggression hos föräldern med demens framstod som mycket skrämmande för barnen (Allen et 

al., 2009), och det upplevdes ångestskapande hos vissa att övervaka förändringar i beteendet 

hos en familjemedlem (Roach et al., 2016).  

 

Barn upplevde en ökad oro för den vård de behövde ge föräldern samtidigt som de tappade 

dennes stöd, de kände också att deras egen utveckling hade försummats (Barca et al., 2014). 

Tanken på att se föräldern tyna bort framför dem som ett utdraget döende väckte känslor av 

rädsla (Johannessen et al., 2016). Hos alla barn till tidigt demenssjuka fäder fanns en oro att 

den friska föräldern skulle bli överbelastad och kanske allvarligt sjuk, de var rädda att förlora 

båda sina föräldrar och skrämdes av vilka konsekvenser det kunde leda till för dem och deras 

syskon om något skulle hända (Allen et al., 2009). Även barn som flyttat hemifrån bar på en 

mer eller mindre konstant oro för familjen och föräldern som var hemma, Bekymren ledde till 

en brist på koncentration som hindrade deras utveckling i studier och karriärer (Barca et al., 

2014). Att se ångesten hos de friska föräldrarna men inte kunna bidra till en lösning verkade 

leda till ytterligare ångest (Allen et al., 2009). Även när föräldern med demenssjukdom flyttat 

till särskilt boende fanns det oro hos barnen att föräldern inte fick adekvat vård (Barca et al., 

2014). 

Närstående uppgav känslor av skuld (Bakker et al., 2010; Johannessen et al., 2016). 

Skuldkänslorna uppkom både då personen med demenssjukdom besöktes på boendet, och än 

värre då de närstående efter besök lämnade boendet. Det kunde upplevas svårt att hälsa på 

föräldern, då det kunde leda till känslor av ledsamhet och nedstämdhet (Johannessen et al., 

2016). Känslor av skuld var vanligt hos barn till demenssjuka föräldrar som flyttade till 

särskilt boende (Barca et al., 2014). En annan källa till skuldkänslor var då sjukdomen inte 
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upptäcktes trots läkar- och psykologundersökning, vilket gjorde att stöd uteblev och partnern 

kände skuldkänslor (Bakker et al., 2010). 

 

Partners till tidigt demenssjuka uttryckte känslor av ensamhet som den tyngsta känslomässiga 

bördan (Flynn & Mulcahy, 2013), hos barnen fanns även känslor av isolering och bitterhet för 

att deras sjuke förälderns behov behövde komma i första hand. Svåra känslor hos barnen 

försökte döljas, även för föräldern med sjukdom, vilket orsakade ytterligare känslomässig 

börda för barnen (Allen et al., 2009). Partners uppgav att omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom lämnade lite utrymme i livet för sociala kontakter, ett eget arbete, eller att 

bara kunna ta det lugnt ett tag (Bakker et al., 2010). 

 

Många barn till föräldrar med demenssjukdom uppgav att de kände ilska mot ödet som 

förstört deras ungdom och framtid, det uppgavs också vara smärtsamt att se hur föräldern 

blivit, och det förekom att barn som flyttat ut uppgav att det varit hemskt att bo hemma 

(Johannessen et al., 2016). De som hade barn beskrev att det gav upphov till väldigt svåra 

känslor att se en älskad person förändras, och barnen hade svårt att hantera det (Flynn & 

Mulcahy, 2013). Demenssjukdomen gav barnen i familjen ökad börda och stress, och de 

uppgav att sjukdomen påverkat de flesta aspekter i deras liv (Barca et al., 2014). De flesta 

närstående upplevde processen på vilket den sjuke fick sin demensdiagnos som väldigt 

negativ då det ofta tog flera år och involverade flera olika professioner, det var inte ovanligt 

att läkare feldiagnostiserade personer med sjukdom med stress, depression eller 

medelålderskris (Flynn & Mulcahy, 2013). Efter att föräldern med sjukdom flyttat till ett 

boende upplevde ungdomarna också lättnad för att deras omvårdnadsansvar minskat (Allen et 

al., 2009). Först på avstånd från föräldern med sjukdom gick det för första gången att slappna 

av i hemmet, och inte ständigt vara spänd för att någonting kunde hända (Johannessen et al., 

2016). 

 

Familjemedlemmarna upplevde påverkan på hälsan 

Studier (Allen et al., 2009; Johannessen et al., 2016; Kimura et al, 2015) visade att 

familjemedlemmar upplevde negativ påverkan på den psykiska hälsan. Ett exempel på detta 

kunde vara barns oro för den vård som gavs till den demenssjuke föräldern (Johannessen et 

al., 2016).  Barn slutade skratta till följd av psykologisk ångest, och i vissa fall ledde 

nedstämdhet till depression som krävde medicinering. Skolarbetet påverkades också till följd 

av påfrestningen på den psykiska hälsan, till exempel kunde förälderns rastlöshet om nätterna 
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orsaka sömnbrist som påverkade studier negativt (Allen et al., 2009). Enligt Flynn och 

Mulcahy (2013) och Kimura et al. (2015) påverkades även den fysiska hälsan negativt på 

grund av den vård de utförde åt personen med demenssjukdom. Enligt Kimura et al. (2015) 

beskrevs det som en svår uppgift som innebar fysisk börda att vårda en närstående med 

demenssjukdom, och de familjemedlemmar som skötte omvårdnaden tenderade att sluta ta 

hand om sig själva. 

 

Närstående utvecklade coping-strategier för att hantera situationen 

Genom att acceptera diagnosen blev det lättare att inse att det var sjukdomen som bidrog till 

att den demenssjukes beteende, och att det inte var dennes personlighet, det kunde bidra till 

bättre känslomässigt mående hos de anhöriga (Johannessen et al., 2016). Förnekelse var ett 

annat sätt att klara av dagen (Allen et al., 2009), även undvikande kunde hjälpa (Millenaar et 

al., 2014). Enligt Allen et al. (2009) framstod det som att barn som trodde att föräldern allt 

eftersom demensen utvecklades skulle glömma bort dem tog avstånd i sin relation till 

föräldern, medan andra istället aktivt kunde söka efter tecken som visade att den förälder de 

kände fortfarande fanns kvar. Johannessen et al. (2016) fann att närstående undvek att 

påminnas om den tid som varit innan sjukdomen, då det kunde röra upp känslor. Distraktion 

och distans från personen med demens kunde göra situationen mer hanterbar (Allen et al., 

2009; Johannessen et al., 2016), genom att ägna mer tid till skola eller universitetsstudier, 

eller så börja röka och dricka för att avskärma sig (Allen et al., 2009). Vissa deltagare 

upplevde det lättare att klara av situationen genom att försöka muntra upp föräldern med 

demenssjukdom genom skoj, humor eller positiva aktiviteter (Johannessen et al., 2016). Att 

umgås med föräldern med demens genom shopping eller middag, kunde hjälpa mot den 

ångest barn kände. Då angavs sjukdomen bara vara “något du lever med” (Allen et al., 2009). 

Att anpassa sig till situationen gjorde det lättare att vara positiv (Millenaar et al., 2014), och 

att leva “en dag i taget” var ett övergripande tema (Allen et al., 2009). Ett ytterligare sätt att 

hantera situationen var att söka stöd i sin närmaste omgivning (Barca et al., 2014; Millenaar et 

al., 2014).  

  

Syntes 

Det fanns en ständigt närvarande känsla av ovisshet i familjerna. Ovissheten var störst innan 

diagnosen var satt som kunde förklara det förändrade beteendet hos personen med demens. 

Senare bestod ovissheten till stor del av osäkerhet inför framtiden och hur sjukdomen skulle 

utvecklas. Att få rätt diagnos var viktigt för att få tillgång till rätt stöd. Ekonomin försämrades 
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till följd av sjukdomen då personen med demenssjukdom inte kunde fortsätta arbeta, detta 

medförde ökad stress och oro.  Rollerna förändrades i familjen, och alla i familjen fick ta del i 

vården av personen med demens. Barnen blev förälder till sin förälder och partnern hade svårt 

att få sina olika roller att gå ihop. Rollförändringarna skapade ångest och upplevdes 

dränerande, de påverkade även framtidsplaner, utbildning, och arbete för 

familjemedlemmarna. De förändrade rollerna med nya ansvarsområden skapade konflikter i 

familjen, även beteendeförändringar hos personen med demens var en källa till konflikter. Det 

skedde förändringar i alla relationer i familjen, vilket ofta ledde till tunga känslor, ungdomar 

upplevde känslor av lättnad då de flyttade hemifrån, eller då personen med demenssjukdom 

flyttade till ett boende. Det fanns också ett stigma kopplat till sjukdomen, vilket fick sociala 

konsekvenser och ledde till stress. Det uppstod negativ påverkan på den psykiska och fysiska 

hälsan hos familjemedlemmar till följd av den närståendes demenssjukdom. 

Familjemedlemmar hade svårt att acceptera sjukdomen, de kände sorg och saknad, förlust av 

partner och relation, de sörjde, hade skuldkänslor och kände oro, rädsla och ångest.  Den 

svåraste bördan genom demenssjukdomen uppgavs av partners till personer med demens vara 

ensamhet till följd av sociala kontakter inte kunde upprätthållas som tidigare. Barn kunde 

uppleva isolering och bitterhet för att den sjukes behov kom först, de försökte dock dölja sina 

jobbiga känslor för båda föräldrarna vilket gav ytterligare börda för barnen. Coping-strategier 

som användes för att klara av situationen i hemmet var undvikande, förnekelse, 

distansskapande, och att leva en dag i taget. Familjemedlemmar kunde även försöka lätta upp 

stämningen, välja att acceptera situationen som den var, eller distrahera sig själv att tänka på 

annat för att klara av att hantera den svåra situationen. Familjemedlemmarna sökte stöd för 

sin situation i sin närmaste omgivning.  

 

På vilket sätt kan vård och omsorg stödja familjen? 

Det var vanligt att den familjemedlem som vårdade en person med tidigt utvecklad demens i 

hemmet hade många olika behov kopplat till demenssjukdomen, som materiella behov, 

känslomässiga behov, och behov av utbildning och kunskap. Det fanns behov av riktad 

service till personer med tidigt utvecklad demens och de närstående som tog hand om dem 

(Kimura et al., 2015). 
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Erbjuda utbildning efter närståendes behov 

Studier (Allen et al., 2009; Bakker et al., Barca et al., 2014; 2010; Ducharme et al., 2014; 

Flynn & Mulcahy, 2013; Millenaar et al., 2014;) visade att familjemedlemmar behövde mer 

kunskap om den närståendes sjukdom. Det var viktigt för att förstå varför en sådan sjukdom 

uppkommit i tidig ålder, och få veta mer om ärftlighet (Ducharme et al., 2014), samt för att 

förstå sjukdomens förlopp (Bakker et al., 2010; Barca et al., 2014; Flynn & Mulcahy, 2013). 

Det efterfrågades också information om hur de skulle kunna anpassa hemmet för att kunna ge 

god vård, och hur denna vård skulle ges (Ducharme et al., 2014), samt för att kunna planera 

vården. En del äldre barn ville gärna delta i vården av föräldern med demenssjukdom men 

visste inte hur (Allen et al., 2009). 

 

Det fanns även osäkerheter kring vilken hjälp familjerna kunde få, och de ville ha mer 

information om detta. De efterfrågade information om vilket ekonomiskt stöd som fanns att 

få, och hur de kunde söka det (Ducharme et al., 2014). Diagnosen som sökts under lång tid 

blev en bekräftelse på det familjemedlemmarna anat (Ducharme et al., 2013) den blev också 

en lättnad, men under denna övergång fanns det brister i den information som gavs 

(Ducharme et al., 2013; Roach et al., 2015). Enligt Ducharme et al. (2013), Ducharme et al. 

(2014), Flynn och Mulcahy (2013) och Millenaar et al. (2014) sökte familjemedlemmarna 

själva efter information på grund av den bristande information som gavs. I vissa fall 

inkluderades inte barnen i samtalen kring sjukdomen vilket gjorde att även de sökte 

information själva. Det blev en utmaning för familjemedlemmarna att hantera situationen på 

grund av den bristande kunskapen (Millenaar et al., 2014). Enligt Barca et al. (2014) och 

Flynn och Mulcahy (2013) efterfrågades mer allmän utbildning om demens i tidig ålder till 

personer även utanför familjen för att nå bättre acceptans. Millenaar et al. (2014) fann att barn 

hade specifika behov av praktisk information för att kunna hantera problem som uppkom runt 

föräldern med demenssjukdom i olika situationer. Funderingarna kunde röra om föräldern 

skulle konfronteras angående sitt beteende eller om föräldern skulle få utföra saker själv med 

risk för att det blev fel. 

 

Genom att erbjuda stöd 

Det fanns behov av tillgängligt stöd och kontinuitet i vården både för personen med 

demenssjukdom och dennes partner från samma hälsoteam genom hela sjukdomsförloppet 

(Bakker et al., 2010). I studien av Flynn & Mulcahy (2013) beskrevs att närstående till 
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personer med demens önskade psykologiskt stöd specifikt utformat för tidigt utvecklad 

demens.  

 

Stöd till att frigöra egentid  

Närstående uttryckte att de behövde se till sina egna behov för att fortsätta orka vårda 

personen med demenssjukdom hemma (Bakker et al., 2010). Att ha tid till sociala aktiviteter 

som promenad med vänner, shopping och golf gjorde det möjligt att klara av att hantera den 

roll som familjemedlemmarna var tvungna att ta (Flynn & Mulcahy, 2013). Många hade svårt 

att finna möjlighet till egen tid eller semester (Ducharme et al., 2014), och det krävdes en del 

planering och organisation (Flynn & Mulcahy, 2013). Enligt Ducharme et al. (2014) fanns ett 

otillfredsställt behov av stöd för att kunna reducera den stress familjemedlemmarna upplevde. 

 

Samtalsstöd  

Millenaar et al. (2013) menar att barn var glada att andra personer visste hur deras situation 

såg ut så de kunde prata om sjukdomen och få förståelse om det fanns problem, de tyckte att 

det var lättare att anförtro sig till någon annan än den friska föräldern eftersom de inte ville 

belasta denne ytterligare. I studien av Barca et al. (2014) berättas dock att vuxna barn till 

föräldrar med tidigt utvecklad demens tyckte det var svårt att tala om demensen och få 

förståelse från vänner, kollegor, arbetsgivare och familjemedlemmar. De kände att de hade 

behövt tala med någon om sin situation och sina erfarenheter, som professionella 

socialarbetare eller hälso- och sjukvårdspersonal, men även människor de kunde lita på bland 

vänner och familjemedlemmar. Millenaar et al. (2014) beskriver i sin studie att barn upplevde 

det viktigt att den person som erbjöd hjälp kände familjen och deras hemsituation väl, vilket 

gjorde samtalet bekvämt, till motsats till om bemötandet upplevdes opersonligt vilket ledde 

till känslor av irritation. Barca et al. (2014) fann att i de flesta fall efterfrågades inte barns 

åsikter vid planering av service och stöd, och de inbjöds inte heller att delge sina egna behov. 

Istället var det den som skötte den huvudsakliga omvårdnaden av personen med 

demenssjukdom som talade med sjukvårdspersonalen. Barn visste inte vilken information 

som givits, och kände inte att de hade den status eller förmåga som behövdes för att själva 

kontakta sjukvården och be om stöd för egen del. Barn önskade därför en stabil kontakt med 

någon som hade det övergripande ansvaret, och ville bli följda av denne över tid.  
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Bland de närstående som tog hand om en demenssjuk i hemmet önskade 63 procent mer stöd 

från sitt familjenätverk, och hälften önskade hjälp att tala om vårdsituationen med familjen 

och möta andra personer i samma situation, de ville även tala om olika alternativ till boende 

för personen med demens. De tog hellre hjälp av släkten än från sina barn eftersom de ansåg 

att barnen hade sina egna liv att leva (Ducharme et al., 2014). Det fanns överlag ett behov att 

tala med professionella med specifik kunskap om demens för att få råd och förståelse samt 

hjälp till praktiska lösningar (Flynn & Mulcahy, 2013; Millenaar et al., 2014). 

Alzheimerföreningen uppgavs kunna ge uppskattat stöd och service, men som negativt angavs 

att det stödet var utformat för personer över 65-års ålder (Flynn & Mulcahy, 2013). 

 

Meningsfulla aktiviteter för personen med demens och dennes familj 

Meningsfulla aktiviteter för personer med demenssjukdom och deras familjemedlemmar 

framkom som en tydlig möjlighet att hantera övergången i sjukdomen på ett positivt sätt och 

samtidigt bevara kontinuiteten i bilden av personen med demenssjukdom som en medlem i 

familjen. Känslan av att tappa sin identitet och sitt syfte som erfors av närstående som levde 

med tidigt utvecklad demens i familjen, kunde också motverkas genom meningsfulla 

aktiviteter. När personen med demenssjukdom deltog i meningsfulla aktiviteter med 

tillräckliga säkerhetsaspekter, kände familjemedlemmarna att de kunde fortsätta sitt eget 

arbete och bidra till ekonomin, självkänslan kunde också bibehållas genom arbetet och genom 

att ha en egen meningsfull aktivitet (Roach et al., 2016). 70 procent av de närstående uppgav 

att stimulerande aktiviteter, och att bli värderad som person hade förbättrat livet för deras 

anhörige (Ducharme et al., 2014).  

 

Särskilt utformade stödgrupper 

Det var viktigt för återhämtningen att ha sociala relationer, att möta andra som gav stöd, 

förstod familjemedlemmarna, och befann sig i samma situation. Att kunna prata öppet om 

problemen i en miljö där de också kunde dela glädje var essentiellt för ett lyckat möte, och 

fick familjemedlemmarna att känna att de inte längre var ensamma. Vissa uppgav dock att 

gruppmöten inte kändes relevanta i deras situation (Johannessen et al., 2016). Barn till 

föräldrar med demens uppgav att de kände behov av grupper med andra barn där de kunde 

dela erfarenheter, identifiera sig med de andra, tala om sin situation, skratta, komma ifrån 

skammen över sjukdomen och göra situationen lättare att leva med. De som deltagit i 

blandade grupper av partners, andra vuxna, barn med fler, hade blandade erfarenheter men 

ofta upplevdes grupperna för inkluderande och sammansättningen för blandad. De upplevde 
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sig vara de enda ungdomarna, och att de situationer som togs upp var väldigt annorlunda från 

deras egen (Barca et al., 2014). Flynn och Mulcahy (2013) fann också att de 

familjemedlemmar som vårdade en person med demenssjukdom i hemmet efterfrågade 

specifika stödgrupper för tidigt utvecklad demens, eftersom behoven hos personer i yngre 

ålder är väldigt olika behoven hos personer som är äldre. 

 

För all form av stöd gällde att det var viktigt vid vilken tidpunkt stödet erbjöds, eftersom barn 

behövde tid att anpassa sig till tanken på att föräldern hade demenssjukdom. Ofta kände barn 

att hjälpen var onödig när den erbjöds direkt efter att diagnosen var satt. I senare skede kände 

de ofta behov av mer stöd, det behövdes även tid för familjer att vänja sig vid förändringarna 

och de skiftande behoven hos barn och föräldrar (Millenaar et al., 2014). Familjemedlemmar 

som tog hand om personer med demenssjukdom i hemmet ansåg att det stöd och den hjälp de 

erbjudits efter diagnosen hade stora brister, och tyckte att de skulle erbjudits stöd direkt efter 

diagnosen. De upplevde frustration över att de inte erbjudits hjälp av hälso- och sjukvården 

utan lämnats att ta redan på allting själv, vilket ledde till flera misslyckanden och nya försök 

(Flynn och Mulcahy, 2013).   

 

God vård och omsorg om personer med tidigt utvecklad demens 

När den som vårdade en person med kronisk sjukdom i hemmet fick svårt att ta hand 

personen kunde institutionell vård och service utgöra en coping-resurs. Utöver behovet av 

medicinskt, socialt, och ekonomiskt stöd, fanns det behov av hjälp som var specifikt inriktad 

mot behoven hos personer med tidigt utvecklad demens. Höga nivåer av stress hos den 

familjemedlem som vårdade en människa med tidigt utvecklad demens kunde vara relaterad 

till sjukdomens varaktighet eller brist på annan vårdform (Kimura et al., 2015). Bakker et al. 

(2010) fann att stödet till exempel kunde vara i form av bekräftelse från personalen att beslut 

som fattades och rörde personen med demens var riktiga, som till exempel att planera en 

semester, eller att lämna över personen till ett särskilt boende. Unga vuxna med egna familjer 

hade många uppgifter och skyldigheter i sina liv som gjorde att livet kändes utmattande, de 

uppskattade därför färre ansvarstaganden och vårduppgifter (Johannessen et al., 2016). När 

familjen ordnade hjälp utifrån, kände de unga att det lättade familjens psykologiska och 

känslomässiga börda (Allen et al., 2009). Allt eftersom sjukdomen fortskred och situationen 

förändrades ansåg partners att professionellt stöd var viktigt för att kunna hantera vårdnaden 

om personen med demens (Bakker et al., 2010). Endast en tredjedel av de närstående menade 

att de behövde mer hjälp med den fysiska omvårdnaden av sin familjemedlem. Men det sågs 
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som viktigt att vårdpersonalen respekterade familjens rutiner runt omvårdnaden, och de ville 

få omvårdnaden utförd av samma person, någon de kände och hade tillit till, och som 

respekterade personen med demenssjukdom. De ville även få tydliggjort vilken typ av 

omvårdnad personalen kunde utföra. 38 procent av familjerna som fick hjälp med vård i 

hemmet ansåg att det viktigaste området att förbättra var att hjälpen skulle komma på avtalad 

tid (Ducharme et al., 2014).   

 

När den personen med demenssjukdom flyttat till ett boende, ville familjemedlemmarna att 

personalen aktivt uppmuntrade dem att fortsätta relationen och det liv de haft med denne. De 

ville också bli välkomnade på boendet för att undvika känslor av ångest, och känslan av att 

vara oinformerad och inte veta vad som händer. Att bli välkomnad på boendet innebar en bas 

för att bygga och behålla förtroendet för personalen. Det kändes också viktigt att bli 

informerad om händelser och förändringar som skett, och inte själv aktivt behöva söka den 

informationen. Både närstående och personer med demens menade att personalen behövde 

finnas tillgänglig och närvarande, och till exempel kunna ta sig tid för samvaro och samtal 

med de boende och deras familj. God vård beskrevs av närstående som att stödja personen 

med demenssjukdom, och stärka denne som den person den varit, och ge stöd till denne och 

familjen att fortsätta livet så normalt som möjligt. Detta inkluderade även att bli bemött som 

en värderad och kompetent person, att ges möjlighet att göra sådant som var uppskattat, och 

att personen med tidigt utvecklad demens fick ta beslut om exempelvis när det är dags att 

kliva upp på morgonen, vem personen ville umgås med och vad denne skulle äta. Närstående 

ansåg även att det var viktigt för personen med sjukdom att vistas i välkända omgivningar, få 

tid ihop med familjen, och att den sjuke fick valmöjligheter och kunde skapa och bevara 

relationer för att bevara ett själv och normalitet (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010). 

Känslan av förtroende påverkade de närståendes förmåga att låta andra ta hand behoven hos 

personen med demens. Det blev jobbigt både för denne och de närstående när det fanns brist 

på samstämmighet mellan stöd, vård och behoven hos personen med demenssjukdom. När de 

personliga behoven inte tillgodosågs påverkades den närståendes bild av sin roll i 

vårdprocessen fastän den sjuke partnern var på ett boende, när den friska partnern fick påpeka 

nödvändig vård för personalen började denne undra vad som hände när denne inte var där. 

Partnern behövde stöd att gradvis kunna släppa taget och låta andra ta över (Bakker et al., 

2010). Familjemedlemmar var uppmärksamma och väldigt känsliga för vad som hände i 

miljön på boendet, och många berättade om ställen där de boende bara satt och där ingenting 

hände. Dessa boenden beskrevs som hemska platser (Edvardsson et al., 2010). Det ansågs av 
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de närstående vara dålig samstämmighet mellan sjukdomen och den vård som erbjöds, det 

angavs vidare vara allvarlig brist på specifik service för personer med tidig demens, och att all 

vård som erbjöds var utformad för äldre människor (Flynn & Mulcahy, 2013). Det fanns få 

tillgängliga resurser som kunde hjälpa familjer hantera de problem som förstörde deras 

dagliga liv (Ducharme et al., 2013; Flynn & Mulcahy, 2013), det var även brist på kontinuitet 

och flexibilitet i hemtjänst, psykologiskt stöd och avlastningsstöd (Ducharme et al., 2013).  

 

Syntes 

Familjemedlemmar behövde mer utbildning om sjukdomen, information om vård i hemmet, 

allmän- och ekonomisk hjälp. Barnen efterfrågade mer guidning och praktisk information om 

hur de skulle hantera situationer som uppstod kring föräldern med tidigt utvecklad demens. 

För att fortsätta orka med livssituationen behövde närstående egentid för sociala aktiviteter. 

För detta krävs planering och organisation. Alla familjemedlemmar behövde inkluderas och få 

sina åsikter efterfrågade i de samtal och möten familjen hade med vården. De behövde få 

psykologiskt stöd, stöd från sitt familjenätverk, och få fortsatt stöd genom hela 

sjukdomsförloppet. Genom meningsfulla aktiviteter kunde självkänslan och identiteten 

bibehållas, både hos personer med tidigt utvecklad demens och deras närstående. Stödgrupper 

önskades enbart inkludera de med samma livssituation, det vill säga barn ville vara i grupper 

med andra barn, och samtliga närstående ville bara möta andra familjer som också hade en 

familjemedlem med tidigt utvecklad demenssjukdom. För allt typ av stöd var det viktigt att 

det kom i rätt tid utifrån personens behov. De närstående efterfrågade kontinuitet i vården och 

att personalen var närvarande och tillgänglig, kände till deras situation väl och hade 

förståelse. Då det fanns brister i samstämmighet mellan vård, stöd och den sjukes behov, 

oroades familjemedlemmarna. Det efterfrågades vidare en stabil kontakt med vårdpersonal 

som följde dem genom sjukdomsförloppet. De närstående ville att den hjälp som erbjöds 

skulle vara specifikt utformad för personer med tidigt utvecklad demens och deras närstående, 

och ges av professionella med denna specifika kunskap, de ville också ville få information om 

förändringar och händelser som skett runt personen med demenssjukdom.  
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Diskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa kunskap om hur dagligt liv i en familj 

påverkas när en nära anhörig drabbas av demens i tidig ålder. För att uppnå litteraturstudiens 

syfte besvarades de två frågeställningarna, hur påverkas dagligt liv i en familj när en nära 

anhörig drabbas av demenssjukdom i tidig ålder, och på vilket sätt kan vård och omsorg 

stödja familjen.  

 

Resultatet visar att det fanns en ständigt närvarande ovisshet i familjerna. Neville (2003) 

menar att ovisshet till följd av sjukdom beror på att människor inte subjektivt kan bedöma 

betydelsen av sjukdomsrelaterade händelser då de saknar ett kognitivt schema för situationen 

som gör den begriplig. De flesta studier visar att ovisshet vid sjukdom upplevs negativt, och 

kan associeras med negativa psykologiska följder såsom ångest, känslomässigt lidande och 

depression. Eriksson och Svedlund (2005) fann att partners till personer med kronisk sjukdom 

upplevde att framtidsplaner krossades, och gemensamma mål i livet förstördes som 

konsekvens till partnerns sjukdom, framtiden upplevdes oviss. Detta beskrevs även i resultatet 

då ovissheten var kopplad till att få en diagnos, då familjemedlemmarna sökte en förklaring 

till beteendeförändringarna, och efteråt då de kände ovisshet över hur framtiden skulle bli, 

och hur sjukdomen skulle utvecklas. 

 

Litteraturstudien visade även att ekonomin påverkades när personen med tidigt utvecklad 

demens inte längre kunde fortsätta sitt arbete. Durand (2014) menar för att uppleva välmående 

och god livskvalitet behöver människor en inkomst som ska kunna användas nu eller i 

framtiden, för att kunna skydda sig mot svårigheter som kan uppkomma. Att ha ett bra jobb är 

också betydelsefullt, eftersom det ger känslan att kunna fullgöra sina ambitioner och 

utvecklas. Genom jobbet kan människan öka sitt självförtroende, och en god psykisk och 

fysisk hälsa är en bidragande faktor för ökad livskvalitet (Durand, 2014). Litteraturstudiens 

resultat visar att osäkerhet kring ekonomin ledde till mycket stress och oro för 

familjemedlemmarna, med utgångspunkt i Durand (2014) drar vi slutsatsen att denna ständiga 

kamp över ekonomin kan påverka de närståendes upplevelse av välmående. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att det skedde rollförändringar i familjerna, och det upplevdes 

ofta svårt att anpassa sig till förändringarna. De nya rollerna innebar att familjemedlemmar 

fick ett ökat ansvar för familjemedlemmen med tidigt utvecklad demens. 
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Familjemedlemmarna fick ofta göra avkall på andra områden i livet, vilket ofta ledde till 

svåra känslor. Årestedt, Persson & Benzein (2013) menar att när roller skiftar i en familj, till 

exempel då ett barn tar hand om en förälder, så uppkommer en ny situation för både barnet 

och föräldern som får hjälp. En annan förändring som sker runt en kroniskt sjuk 

familjemedlem kan vara att en familjemedlem tar på sig rollen som huvudsaklig vårdgivare, 

det framstår i dessa fall som betydelsefullt att balansera rollen som givare av vård, med att 

vara familjemedlem. Att leva med kronisk sjukdom i familjen är en utmanande situation där 

roller, kommunikation och familjens funktion förändras. Mand, Gillam, Duncan och 

Delatycki (2015) menar att när det sker traumatiska händelser i barns liv får barnen ofta stöd 

av sina föräldrar. Men med de rollförändringar som sker i familjen på grund av 

demenssjukdom, där personen med demens inte kan fortsätta utföra sitt föräldraansvar 

samtidigt som den friska föräldern blir fylld med nya ansvarsområden, förlorar barnen detta 

supportsystem. Med ökat ansvarstagande i hemmet begränsades också barnens möjligheter att 

utveckla vänskap och delta i sociala aktiviteter. Demensen överskuggade de typiska 

aktiviteterna för ungdomarna. Eriksson och Svedlund (2006) fann att partners till kroniskt 

sjuka beskrev en känsla av att behöva ge upp mycket av deras tidigare livsstil för att kunna 

möta partnerns nya behov. Vi finner att detta bekräftar situationen som går att utläsa i 

resultatet där barn axlade rollen som förälder och hela familjedynamiken förändrades till följd 

av de nya rollerna och ansvarstagandet.  

 

Resultatet visar även att relationer förändrades på många sätt efter sjukdomens inträde i 

familjen. Årestedt et al. (2013) visar i sin studie att leva i en familj med kronisk sjukdom 

innebar att relationer förändrades både inom och utom familjen, och i samma takt som 

familjemedlemmar lär känna sjukdomen och dess uttryck, behöver de lära känna varandra på 

nytt igen. Vissa relationer stärks, medan andra försvagas. De menar även att det är viktigt för 

närstående att bli förstådda av andra, och tillåtas vara sig själva. Eriksson och Svedlund 

(2006) fann att tid för umgänge med andra utanför hemmet reducerades betydligt då en 

partner insjuknade i kronisk sjukdom. Sjukdomen ledde även en förändrad relation till 

partnern, den fysiska närheten minskade, och partners upplever att relationen förändrades på 

så sätt att de gick från att vara den sjuke personens partner till att bli dennes vårdare. 

Litteraturstudiens resultat visar att barn och partners till personer med tidigt utvecklad demens 

kände att den kontakt de tidigare haft med personen med demens förändrades, och allt 

eftersom sjukdomen fortskred kände de mindre emotionell närhet och minskad ömsesidighet i 

förhållandet. Även relationer utanför familjen påverkades, många relationer gick förlorade 
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medan ett litet fåtal fördjupades. Relationsförändringarna väckte många känslor hos de 

närstående, bland annat sorg och saknad över den relation som förlorats. Stigmat runt 

sjukdomen bidrog till att de närstående undvek vissa sociala situationer, och att relationer 

förlorades.  

 

Resultatet i denna studie kan förstås utifrån Antonovskys (2005, s.44–46) teori om känsla av 

sammanhang (KASAM). KASAM har tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, enligt Antonovsky avgör den grad KASAM en individ har vilka resurser 

denne har till sitt förfogande att klara av en påfrestande livssituation. Begriplighet står för i 

vilken utsträckning inre och yttre stimuli upplevs gripbara av förnuftet, som ordnad, tydlig 

och strukturerad information i motsats till kaotisk, oväntad och slumpmässig. För en person 

med god begriplighet förväntas händelser i livet vara förutsägbara, eller i alla fall gå att 

förklara. Nästa komponent i Antonovskys teori är hanterbarhet; vilket står för till vilken grad 

en person har upplevelsen att ha resurser till sitt förfogande att klara de krav som ställs, en 

person med god hanterbarhet känner sig inte som ett offer för omständigheterna, utan har en 

känsla att kunna hantera situationen. Den sista komponenten är meningsfullhet, den betraktas 

som en motivationskomponent, att ha känslan av att det finns områden i livet som är viktiga, 

har betydelse och engagerar, samt att kunna se svårigheter som utmaningar värda att lägga 

energi och engagemang i.  

 

I denna litteraturstudie har det genomgående framkommit vikten av att få information och 

kunskap anpassad till behov, detta går att koppla till vikten av begriplighet. Utan tillräcklig 

begriplighet blir tillvaron kaosartad och oförutsägbar, medan behovsanpassad information kan 

göra tillvaron för de närstående mer ordnad och begriplig vilket också är en förutsättning för 

hanterbarhet. Utan kunskap saknas en viktig resurs att hantera situationen. För att öka 

familjemedlemmars begriplighet bör sjuksköterskan ge information och utbildning till de 

anhöriga som intervention. Enligt Albinsson och Strang (2003) är information en stor del av 

det stöd vården kan erbjuda familjer. Informationen ska innefatta hur framtiden kan komma 

att se ut, information om den närståendes tillstånd, vad som kan göras, och vilka åtgärderna 

som planeras. Det är en skillnad mellan utbildning och information, utbildning är till för att 

kunna ge övergripande kunskap om en situation i motsats till information som innebär mer 

direkta förklaringar. För familjer med demenssjukdom är det av stor vikt att ha en allmän 

kunskap om demens. Bristande kunskap kan bidra till att familjer känner skuld och att det 
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uppstår missförstånd. Enligt Neville (2003) är det viktigt att utbilda familjer om allmänna 

eller förväntade symptom och händelser som kan uppkomma i samband med sjukdom. 

 

Utifrån Antonovskys (Antonovsky, 2005, s.44–46) teori går det i litteraturstudiens resultat 

tolka begreppet hanterbarhet i form av att familjemedlemmar använde sig av olika coping-

strategier för att klara av att hantera den påfrestande livssituationen. Att försöka leva i stunden 

var en strategi att hantera den rådande situationen. Eriksson och Svedlund (2006) menar för 

att den närstående ska klara av att hantera det dagliga livet som det ser ut måste denne 

anpassa sig till den rådande situationen. Det krävs en konstant anpassning till krav som 

ständigt skiftar med situationen De närstående använde strategin ”att leva en dag i taget” för 

att hantera de ständiga utmaningar som sjukdomen skapade. Att leva för dagen underlättar för 

de närstående att hålla bilden av en dyster framtid på avstånd, och hjälper dem att hantera sin 

situation. Vi menar också att då en person insjuknar i demens i tidig ålder kommer 

sjukdomstiden och de påfrestningar den för med sig, att vara under en längre tidsperiod än för 

dem som insjuknar i äldre år. Detta kommer att ställa långtgående krav på de närståendes 

kraft, ork, och förmåga att kunna hantera situationen i ett långt tidsperspektiv, att ha 

fungerande coping-strategier blir då viktigt. 

 

I en studie av Jumisko, Lexell & Söderberg (2007) om närstående till personer med 

traumatisk hjärnskada fann man att närstående kämpade för att inte totalt förlora fotfästet när 

de tvingas ta mer och mer ansvar för den sjuke. Naturlig kärlek och etiska krav var grunden 

för deras vilja att fortsätta kämpa för personen med hjärnskada. Hopp och kärlek från 

familjemedlemmar, nära släktingar, och familjemedlemmen med hjärnskada, gav dem styrka 

att fortsätta. I litteraturstudiens resultat kan vi se att närstående trots den svåra livssituation de 

befann sig i, hade en stark vilja att fortsätta kämpa för sin familjemedlem. Kopplat till 

Jumisko et al. (2007) fynd och Antonovskys (2005, s.45–46) teori, kan vi anta att närståendes 

djupa känslor för sin familjemedlem med sjukdom utgör motivationskomponenten 

meningsfullhet, vilken får dem att kämpa vidare för sin familjemedlem trots en mycket svår 

livssituation. I litteraturstudiens resultat framkom att meningsfulla aktiviteter kan bidra till att 

bevara identitet och syfte hos människor. Phinney (2006) menar att meningsfulla aktiviteter är 

aktiviteter som är meningsfulla på ett djupare plan för människor, och involverar sådant som 

betyder något för individen. Att genomföra aktiviteter för personer med demens går bortom 

det individuella och blir istället meningsfullt i familjens sammanhang. Att kunna delta i 
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någonting tillsammans tillåter familjen att känna mening trots de många förluster demensen 

medfört.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att det fanns ett otillfredsställt behov av stöd för att reducera 

den stress anhöriga upplever. Enligt Neville (2003) är brist på stöd från släkt och familj en 

stor faktor som leder till ovisshet hos de närstående. I frånvaro av familjens stöd, kan 

vårdpersonal ge nödvändigt stöd till de enskilda personerna inför viktiga beslut och 

tillhandahålla socialt stöd. Resultatet i denna litteraturstudie visar att det efterfrågades stöd för 

att fatta beslut som involverade personen med demens, och att socialt stöd var essentiellt för 

att klara av att hantera situationen. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att det efterfrågades mer samtal med vården, där hela 

familjen inkluderades. Enligt Vernooij-Dassen et al. (2010) är familjerådgivning och samtal 

ett sätt att förbättra stödet för familjemedlemmar, minska konflikter, och hjälpa till att bygga 

broar mellan familjemedlemmar. Vid samtalsstöd möter den professionelle många olika 

familjer och deras problem, det är viktigt att vara neutral och vara medveten om de problem 

just den familjen har. Behoven är olika i alla familjer och kan variera mellan att de behöver 

stora förändringar i sina relationer, eller bara behöver hänvisning till tillgängliga resurser. Den 

som leder samtalet ska ha en djupare förstående för familjesituationen. Att vara en aktiv 

ledare i samtalet är inte alltid nödvändigt, i många fall är det bra att bara följa med i det 

familjen vill tala om. I samtalet är det bra att försöka undvika att diskutera problem som 

uppstått tidigare och istället fokusera på de problem som kan uppstå i den rådande situationen. 

Att få råd genom samtal kan hjälpa familjer att lättare prioritera bland de problem de står inför 

och göra det mer hanterbart. Dagliga problem är angeläget att hjälpa till med. Alla uppskattar 

inte samtal och rådgivning, familjer kan uppleva att den som leder samtalet lägger sig i. 

Istället för att berätta hur familjen ska bete sig, är det därför bättre att de får ta sina egna 

beslut. Familjer har upplevt samtal och rådgivning som väldigt högt värderat, och har uttryckt 

sig att det var det bästa. Det är viktigt att inse att den hjälp som ges genom samtal och 

rådgivning inte alltid fungerar för alla familjer. Litteraturstudiens resultat visar att barn 

önskade att samtalsstödet skulle vara med nån som kände till familjesituationen, hade 

förståelse över deras situation och kände dem väl. De önskade även att det var samma person 

som följde dem över tid.  
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Litteraturstudiens resultat visar även att familjer efterfrågade stödgrupper som var specifikt 

utformade och inriktade mot tidigt utvecklad demens. Oliveria et al. (2010) menar att genom 

stödgrupper utbyter deltagarna sina upplevelser med andra, och integrerar med andra som går 

igenom samma situation, vilket kan reducera deras sociala isolering. Sjuksköterskan kan 

erbjuda stödgrupper för familjen, i denna typ av grupp är det viktigt att deltagarna kan känna 

att det är ett privat utrymme för dem, där de kan prata om vad de vill, delta hur de vill, tala, 

eller bara lyssna. Deltagarna ska prata om ämnen de tycker är intressanta, om situationer de 

upplevt, och dela sina känslor och erfarenheter. I gruppens uppstart ska deltagarna få 

presentera sig själva, och i slutet lyfter gruppledaren fram vad deltagarna har adresserat, 

känslor de delat, belyser upplevelser och liknande faktorer. Det är viktigt för deltagarna att få 

känna att andra bryr sig och att de ha någon att tala med, då det ger en känsla av gemenskap. 

Genom stödgruppen kan deltagarna uppleva att de får det emotionella stöd de behöver för att 

orka med sin situation (Oliviera et al. 2010).  

 

Enligt O’Connell, Crossley, Cammer och Morgan (2013) kan stödgrupper till närstående som 

lever med en person med tidigt utvecklad demens ges via videokonferens om deltagarna bor 

avlägset eller inte har möjlighet att ta sig till platsen där stödgruppen hålls. Denna typ av stöd 

ska bara inkludera närstående i liknande situation, men gärna innefatta med personer som har 

olika långa erfarenheter av sjukdomens förlopp. Stödgruppen bör inte ha fler än 10 deltagare, 

och en träff i månaden i 90 minuter är en lagom mängd, då mer frekventa träffar ofta inte är 

rimligt. Det uppskattas även att inte mötet har någon förutbestämd ordning, utan att varje 

möte har sin egna gång. Genom denna typ av stöd kan närstående utbyta kunskap och 

erfarenheter med varandra. Shnall et al. (2013) erbjöd en stödgrupp för partners till personer 

med tidigt utvecklad demens via videokonferens med positiv resultat. Deltagarna kunde delta 

utan att deras vardagsliv blev stört, det hade inte varit möjligt att genomföra träffarna om de 

skulle skett i personlig form och de närstående upplevde att det var det enda sättet för dem att 

få den hjälp de behöver.  

 

Ett initiativ till en Facebook grupp för personer med demens i tidig ålder av fyra 

professionella med olika fackkunskap, en geriatriker, en psykolog, en neuropsykolog och en 

demensrådgivare, alla med stor erfarenhet av demensvård. Forumet skapades i öppen form för 

att ge en bred tillgänglighet, men medlemmarna påmindes genom sidan om dess öppna form. 

Sidan utgjorde en plattform där medlemmarna kunde ge varandra stöd, men även uttrycka sig 

för att öka förståelsen i samhället i hopp om att minska stigma som finns runt sjukdomen. 
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Endast en eller ett par gånger i veckan gjorde administratörerna inlägg för att inte uppnå 

mättnad. Medlemmar uttryckte uppskattning över gruppen, och många har menade att den gav 

möjlighet att finna stöd från personer i liknande situation, uttrycka sig och öka medvetenheten 

i samhället. Medlemsantalet ökade stadigt sedan starten, och sannolikt var många deltagare 

närstående som vårdar personer med demens i tidig ålder, det är okänt hur många medlemmar 

som själva hade sjukdomen (Craig & Strivens, 2016).  

 

Litteraturstudiens resultat visar att barn till personer med demens i tidig ålder efterfrågar 

specifika stödgrupper enbart för dem, där de kan tala om sin situation och identifiera sig med 

andra för att lättare kunna hantera situationen. Var grupperna för inkluderande, kunde 

situationer som togs upp kännas väldigt avlägsna deras egna erfarenheter. Vi anser att 

sjuksköterskan bör erbjuda specifikt riktade stödgrupper som intervention till de närstående, 

det är en enkelt anordnad intervention som efterfrågas, och som det finns ett stort behov av. 

Som intervention skulle även kunna erbjudas en Facebook grupp för närstående, där barn och 

vuxna kunde ha skilda grupper. En sjuksköterska med god professionell kunskap om demens i 

tidig ålder skulle kunna fungera som moderator för sidan, följa gruppen, och tillhandahålla 

evidensbaserad kunskap efter behov i en form som anpassas till den specifika gruppen.  

 

Litteraturstudiens resultat visar även att närstående efterfrågade en god vård för personer med 

tidigt utvecklad demens. De ansåg att det var viktigt att personalen gav stöd, och att personen 

med demens värderades som person. Ett sätt att genomföra den typ av vård som efterfrågas är 

genom att arbeta med personcentrerad vård som intervention. Socialstyrelsen (2016, s.8) 

menar att kärnan i de skilda stödinsatser som utförs inom vård och omsorg vid 

demenssjukdom är ett personcentrerat förhållningssätt, där individen ska ligga i fokus. 

Personens kvarvarande förmågor och egna önskemål ska vara utgångspunkt för stödet. Enligt 

McCormack & McCance (2006) behöver sjuksköterskan vara engagerad och ha goda 

värderingar för att kunna ge personcentrerad vård. Engagemang i arbetet ger en indikation om 

att sjuksköterskan vill ge den vård som är bäst för patienten. För att kunna utföra 

personcentrerad vård ska det finnas fokus på vårdmiljön. Personalen ska ha effektiva 

relationer, det ska finnas gemensamma beslutstaganden, innovationspotential, och stödjande 

organisatoriska system. Personcentrerad vård ska levereras genom patientens engagemang, 

övertygelser och värderingar, fysiska behov, närvaro och gemensamt beslutsfattande. 

Personcentrerad vård ska ge en känsla av välbefinnande, tillfredsställande omsorg, 

engagemang i vården, och bilda en terapeutisk miljö där relationen till personalen är bra, och 
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där beslutstagande involverar alla och innovativa lösningar stöds. Resultatet av 

litteraturstudien visar att om det fanns brist på samstämmighet mellan den sjukes behov och 

det stöd och den vård som gavs, resulterade detta i en påfrestande situation för både personen 

med sjukdom och de anhöriga, där förtroendet påverkades. Förbättrad vård kan bidra till 

minskad stress hos anhöriga och göra det lättare för dem att känna tillit och lämna över 

ansvaret till personalen, vilket ökar deras möjlighet att frigöra egentid. Enligt Erikson och 

Svedlund (2006) är det viktigt att partners får tid för sig själva genom aktiviteter eller jobb, 

för att kunna orka med det dagliga livet och behålla styrkan.  

 

Metoddiskussion 

Trovärdigheten för den gjorda studien säkerställdes genom pålitlighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och bekräftbarhet (jmf. Holloway & Wheeler, 2010, s.302).       

Studien ska vara korrekt genomförd och överensstämmande för att bekräfta pålitlighet. 

Studien ska vara noggrant beskriven för att läsaren ska kunna följa hur forskaren gått tillväga 

under studiens gång, och för att andra forskare ska ha en förståelse för hur arbetet gjorts och 

kunna utföra en liknande studie (Holloway & Wheeler, 2010, s.302–303). I denna 

litteraturstudie har varje steg i metoden beskrivits med brödtext och tabell. Det finns en tabell 

över den systematiska litteratursökningen där tillvägagångssättet tydligt beskrivs och som 

läsaren lätt kan följa, samt en tabell som tydligt åskådliggör de valda artiklarna. Genom att 

använda indexord och olika sökkommandon i olika källor blir det lättare att täcka in en stor 

mängd litteratur, på så sätt undviks publiceringsbias. Att göra provsökningar bidrar också till 

en bättre och mer strukturerad slutlig sökning (Willman et al., 2011, s.71). I denna studie 

gjordes en pilotsökning i syfte att utforma den slutliga sökningen bättre. I studien 

kvalitetsgranskades artiklarna efter specifika protokoll (jmf. Willman et al., 2011, s.173–176), 

granskningen utfördes av båda författarna på varsitt håll, för att sedan jämföras med varandra. 

Artiklar med låg kvalitet exkluderades, på så sätt bekräftades pålitligheten. 

 

Tillförlitlighet i studien uppnåddes genom att analysen gjordes i flera steg för att uppnå 

optimalt resultat. Textenheter som svarade till frågeställningarna extraherades och kodades, 

för att göra det lättare för författarna att hitta tillbaka till originalkällan, innan de översattes till 

svenska. Det användes engelskt lexikon för att översättningen skulle bli så korrekt som 

möjligt. Analysen gjordes i fyra steg (jmf. Whittemore & Knafl, 2005), och analysens alla 

steg utfördes av båda författarna tillsammans. Forskarens slutsatser ska vara 
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överensstämmande med de deltagande personernas uppfattning och att det som påvisats är 

sanning (Holloway & Wheeler, 2010, s.303). Ur analysen framkom fjorton kategorier som 

presenterades i brödtext, en syntes efter varje frågeställning sammanfattade den kunskap som 

hittats. Författarna har haft handledning under studiens gång, diskuterat arbetet genom hela 

förloppet, samt fått feedback från andra studenter på seminarium, detta stärker 

tillförlitligheten. 

 

Överförbarhet av studien innebär att resultaten kan överföras till liknande situationer eller 

deltagare (Holloway & Wheeler, 2010, s.303). I studien har det använts 11 vetenskapliga 

artiklar med många deltagare i skilda åldrar och situationer. Deltagarna har varit barn och 

partners från olika länder i västvärlden som lever med en närstående med tidigt utvecklad 

demens. Vi anser att resultatet går att överföra till liknande situationer då det fanns stora 

likheter i de använda studierna, och resultaten var väldigt samstämmiga. Det är dock viktigt 

att komma ihåg att alla människor upplever situationer på olika sätt, därför är det inte är 

möjligt att säga att resultatet är överförbart till varje enskild person på individnivå. 

 

För att uppnå bekräftbarhet på studien ska resultatet och fynden som gjorts svara till syftet 

med studien, och inte på forskarnas förutfattade meningar eller antagande. Data som förts 

samman ska kunna återfinnas i originalkällan (Holloway & Wheeler, 2010, s.302–303). 

Genom att författarna hade kodat textenheterna som extraherats, var det lätt för författarna att 

efter sammanställningen gå tillbaka till resultatet för att kontrollera att de resultat som 

framkommit var enlighet med originalkällan, detta säkerställer att författarna inte gjort egna 

tolkningar som påverkat resultatet, och ökar bekräftbarheten i studien. 
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Slutsats 

I denna litteraturstudie identifierades hur det dagliga livet i en familj påverkas när en nära 

anhörig insjuknar i tidigt utvecklad demens. Det dagliga livet påverkas i hög grad på alla plan 

och i alla relationer, vilket ger en väldigt påfrestande livssituation. Det är viktigt att identifiera 

närståendes behov för att kunna stödja dem på bästa sätt. I denna litteraturstudie identifierades 

behov av utbildning, stöd, samt god vård och omsorg om personer som drabbats av demens i 

tidig ålder. Den utbildning och kunskap som närstående efterfrågade var riktad mot 

sjukdomen och vad den innebar, hur de skulle anpassa hemmet för vård och hur de skulle 

utföra omvårdnaden. De önskade även information om vilken hjälp de kunde söka och 

önskade mer allmän kunskap till personer utanför familjen. Stöd kan erbjudas i form av stöd 

till att frigöra egentid, samtalsstöd, meningsfulla aktiviteter för både de närstående och 

personen med demenssjukdom, samt specifikt utformade stödgrupper. Viktigt för all typ av 

stöd som erbjuds är att det ska komma i rätt tid och ska vara riktad mot individen som 

behöver den. Genom att arbeta personcentrerat kan sjukvården erbjuda en god vård och 

omsorg för personer med demens, på så sätt kan närstående känna förtroende för vården och 

finna utrymme för egentid. Vidare behövs mer forskning inom området då det ännu är relativt 

outforskat, och behovet av riktade stödinsatser för de drabbade familjerna är stort. 
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