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Abstrakt 
Demenssjukdomar är ett stort folkhälsoproblem till följd av den åldrande 

befolkningen men sjukdomen förekommer även hos personer under 65 år. 

Familjen spelar stor roll inom vården och ses som ett komplement till vad 

samhället kan erbjuda. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

familjers upplevelser av att leva tillsammans med en närstående som insjuknat i 

demens i tidig ålder. Denna studie är en litteraturstudie av kvalitativ metod. Tio 

artiklar analyserades med en kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i fem 

slutkategorier: Att se sin närstående förändras och nya roller framträder, att 

känna ett ökat ansvar och behov av att prioritera om livet, att utsättas för 

känslomässiga prövningar, att använda sig av copingstrategier för att orka 

hantera situationen samt att känna ett behov av en hjälpande hand. Ökad 

kunskap hos vårdpersonal och ett individuellt förhållningssätt som är anpassade 

för personer som insjuknat i demens i tidig ålder är en förutsättning för att bevara 

hälsa och välbefinnande hos närstående. Den viktigaste komponenten är att hela 

familjen ses som en enhet. 

Nyckelord: demens i tidig ålder, familj, upplevelser, litteraturstudie, kvalitativ 

innehållsanalys, omvårdnad 
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Denna litteraturstudie beskriver familjers upplevelser av att leva tillsammans med en närstående 

som insjuknat i demens i tidig ålder. Det finns flera olika definitioner och uppfattningar om vad 

som menas med begreppet familj. Wright och Bell (2009) beskriver en familj som en grupp 

individer vilka har starka känslomässiga band till varandra, en känsla av tillhörighet och en 

önskan att vilja vara inblandade i varandras liv. Kaakinen, Gedaly-Duff, Coehlo och Harmon 

Hanson (2010) definierar begreppet familj som en struktur, funktion och process som behövs för 

olika familjeroller och arbetsuppgifter medan Tillman och Nam (2008) definierar det som 

personer som lever tillsammans och är släkt med varandra. Det är individuellt hur begreppet 

familj uppfattas men denna litteraturstudie riktar sig mot make/maka eller barn som lever 

tillsammans med den demenssjuka personen. 

 

Rossor, Fox, Mummery, Schott och Warren (2010) beskriver att demenssjukdomar är ett stort 

folkhälsoproblem till följd av den åldrande befolkningen. Demens dominerar främst hos den 

äldre befolkningen men förekommer även hos de som är yngre än 65 år. Enligt Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2008) kännetecknas demens av "en försämring av 

psykiska funktioner i dess kognitiva och emotionella aspekter". Det innebär vanligtvis en lång 

period av mentala handikapp och lidande liksom svåra påfrestningar och en ekonomisk börda för 

dennes familj, vårdgivare och samhället. Alzheimers sjukdom utgör ca 60 % av alla 

demenssjukdomar och är därmed den mest vanligt förekommande. Mer än 25 miljoner 

människor i världen var drabbade av demens år 2000 och år 2030 förväntas det att ca 63 miljoner 

människor kommer att drabbade. Symtom vid Alzheimers sjukdom kan vara oförmåga att 

viljemässigt utföra vissa rörelser, problem att tolka sinnesintryck, talsvårigheter och rumslig 

desorientering. Enligt World Health Organization (WHO, 1993) syftar klassificeringen ”demens 

vid Alzheimers sjukdom med tidig debut” mot ett insjuknande hos personer under 65 år. I denna 

litteraturstudie används denna klassificering. 

 

Rossor et al. (2010) beskriver att andra vanligt förekommande demenssjukdomar är till exempel 

Lewy body demens, vaskulär demens och frontallobsdemens. Samtliga demenssjukdomar 

förekommer både hos äldre såväl som hos yngre personer. Symtomen på vaskulär demens är 

beroende på vilken del av hjärnan som är skadad. Försämring av episodiskt minne förekommer, 

dock mindre framträdande än vid Alzheimers sjukdom. Långsammare kognitiv förmåga och 

försämring av psykiska och fysiska funktioner än vanligt. Symtomen vid frontallobsdemens 

yttrar sig annorlunda – förändrad personlighet märks av i ett tidigt skede och språkförståelsen 

blir försämrad. Beteendeförändringar visar sig främst hos de som får denna form av demens i 
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tidig ålder. Lewy body demens är den näst vanligaste demenssjukdomen hos äldre där symtom 

som kognitiva nedsättningar, hallucinationer och symtom liknande Parkinsons sjukdom 

förekommer.  

 

Grapsa et al. (2014) visar på att vårda en närstående med kronisk sjukdom i hemmet leder för de 

allra flesta till stor oro. Oron är främst relaterad till den närståendes hälsa, rädsla för att 

sjukdomen ska förvärras samt rädsla för döden. De flesta har svårt att definiera vilken hjälp de 

får från sjukhuset och väldigt få tycker att de fått allmän information om sjukdomen. Enligt 

Bergs (2002) upplevde make/maka till personer med kronisk sjukdom att det var svårt att be 

släktingar om hjälp då de verkade upptagna. Istället fick de kämpa ensamma samtidigt som de 

ville skydda barnen från att se föräldern förändras. De beskrev en saknad av närhet och vänskap 

samt upplevde rädsla för att personen plötsligt skulle dö. Ett behov av mer stöd och information 

om den sjukas tillstånd efterfrågas. 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2015) bygger familjefokuserad omvårdnad på en icke 

hierarkisk relation eftersom sjuksköterskan och familjen har olika kompetensområden där en 

jämbördig relation krävs för att ta del av varandras kunskap. Familjen spelar stor roll i den 

svenska vården och ses som ett komplement till vad samhället kan erbjuda. Benzein, Hagberg 

och Saveman (2014) belyser begreppet familjefokuserad omvårdnad som en definition på den 

vård och omsorg som fokuserar på familjens betydelse för individens upplevelse av ohälsa och 

sjukdom. Familjefokuserad omvårdnad har betydelse för hela familjen där en förändring hos en 

part även påverkar livet för den andra. Hänsyn måste tas till samtliga familjemedlemmar vilket 

visar på betydelsen av att inkludera samtliga i vården. I dagens vård spelar familjen en alltmer 

betydande roll och det är därmed av stor vikt att sjukvårdspersonal ser familjen som en enhet där 

de får vara med och bestämma hur deras vardag och vård ska bli vilket innebär att det skapas en 

vård där allas kompetens tas tillvara på. Komplexiteten för vårdpersonal att kunna fokusera både 

på den sjuka och dennes närstående samtidigt är svår. Patienten och dennes familjemedlemmar 

ska alltid ses som en enhet inom vården.  

 

Det kan vara komplext att vårda en person med demens vilket Digby, Williams och Lee (2016) 

beskriver i sin studie. Empati en viktig förmåga att inneha för att kunna ta hand om patienter 

med demens på bästa möjliga sätt samt en nödvändig komponent i alla vårdande relationer. Det 

innebär således förståelse, acceptans och medkänsla för den sjuka personen. För personer med 

demens kan relationer med andra människor vara svåra eftersom deras förmåga att kommunicera 
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och förstå andras behov försämras. Sjuksköterskor måste få stöd för att få möjlighet att ta hand 

om personer med demens på ett empatiskt sätt där stöd och utbildning för att kunna utveckla en 

empatisk vård är av stor vikt. Lämplig utbildning kan vara att förbättra kommunikationen som är 

ett stort hinder vid vårdandet samt behov av känslomässigt och praktiskt stöd. Sjuksköterskor 

som är försedda med möjligheter att regelbundet diskutera sina arbetsförhållanden mår bättre 

och har en lägre risk att drabbas av utbrändhet. De som känner stöd av organisationen samt 

upplever en känsla av att känna sig värdefull har större tillfredsställelse på sin arbetsplats och 

kan därmed på ett empatiskt sätt ge god omvårdnad (Digby et al., 2016). 

 

Toombs (1993) menar att begreppet sjukdom kan förstås utifrån olika perspektiv. Ett 

utifrånperspektiv innebär att patienten ses utifrån sin sjukdom medan ett inifrånperspektiv 

innebär att patientens subjektiva sjukdomsupplevelse sätts i första hand. Författarna till denna 

litteraturstudie reflekterar över att ett insjuknande av i demens i tidig ålder påverkar och 

förändrar vardagslivet för familjen i stor utsträckning. Att inbringa kunskap om de närståendes 

upplevelser kring sjukdomen kan leda till en ökad förståelse för deras livssituation och därmed 

underlätta att identifiera behov, stöd och hjälp som de närstående eventuellt behöver. Ur ett 

inifrånperspektiv är det av stor vikt att som sjuksköterska skaffa förståelse och kunskap om hur 

de närstående upplever situationen. Att kunna bedöma om närstående har tagit på sig ett för stort 

ansvar som äventyrar deras hälsa är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Likaledes ska 

vårdpersonal stötta och vara lyhörda gentemot närstående och den sjuka personen. Familjer som 

lever med en person som insjuknat i demens i tidig ålder ska bibehålla ett värdigt liv och hälsa i 

största möjliga utsträckning.  

 

Demenssjukdomar är ett stort folkhälsoproblem som berör hela familjen. För att erhålla en ökad 

förståelse för de närståendes situation är syftet med denna litteraturstudie att beskriva familjers 

upplevelser av att leva tillsammans med en närstående som insjuknat i demens i tidig ålder. 
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Metod 

Litteraturstudien genomfördes utifrån en kvalitativ metod med fokus på ett inifrånperspektiv. 

Enligt Polit och Beck (2012) är en litteraturstudie en sammanställning av studier som svarar mot 

ett syfte och kan ge en högre kunskapsnivå inom området. Holloway och Wheeler (2010) 

beskriver att kvalitativ metod används för att redogöra för människors upplevelser av levda 

erfarenheter där forskningen syftar till att utforska beteenden, känslor och upplevelser hos 

människor. Ett inifrånperspektiv visar på olika synvinklar från deltagarna som gör det möjligt 

för forskaren att få inblick och utforska hur deltagarna upplever vissa situationer. 

 

Litteratursökning 

Först gjordes en pilotsökning i databaserna CINAHL och PubMed för att se om det fanns 

tillräckligt med material som svarade mot syftet. När pilotsökningen var genomförd påvisades 

gott om material och en systematisk litteratursökning kunde genomföras (tabell 1). Denna 

genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Relevanta sökord användes för att få svar på 

syftet och söktermer kombinerades med booleska sökoperatorer så som ”OR” och ”AND” för att 

avgränsa sökningen. Kombinerade sökoperatorer underlättade att ringa in så mycket som möjligt 

av den relevanta litteraturen samtidigt som sökningen avgränsades till ett specifikt område i 

enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Samma sökning gjordes i båda databaserna 

med undantag för söktermen ”experience” som valdes att läggas till i sökningen i PubMed för att 

avgränsa från det stora antalet medicinska artiklar som uppkom. Artiklar som valdes ut var de 

som svarade mot syftet, var kvalitativa studier, fanns fritt tillgängliga att läsa samt berörde de 

vanligaste demenssjukdomarna. 

 

Inklusionskriterierna för denna studie var att den person som har insjuknat i demens i tidig ålder 

skulle vara under 65 år vid insjuknandet samt att de närstående ska ha levt tillsammans med den 

sjuka personen hemma - genom hela sjukdomsförloppet eller i början av sjukdomen. 

Exklusionskriterierna blev syskons upplevelser då dessa vanligtvis inte lever tillsammans i 

vuxen ålder. När sökningen begränsades blev antal träffar 61 stycken i CINAHL där sju stycken 

artiklar valdes ut. I PubMed resulterade sökningen i 22 stycken träffar där tre stycken artiklar 

valdes ut. Samtliga artiklar som svarade mot syftet inkluderades i denna studie. De som var 

kvantitativa studier, andra närstående än make/maka samt barn eller studier som var riktade mot 

personer som över 65 år valdes bort. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

Syftet med sökningen: Att beskriva familjers upplevelser av att leva tillsammans med en närstående som 

insjuknat i demens i tidig ålder. 

CINAHL 2017 01 30 Begränsningar: Kvalitativ studie, english language, peer reviewed, publication 

date: 2007 - 2017 

Söknr               *)                 Söktermer                   Antal träffar                 Antal valda 

1 CH Dementia 23 497  

2 CH Alzheimer’s disease 16 158  

3 FT Family 159 792  

4 FT Young onset  564   

5 FT Early onset 3 724  

6  #1 OR #2 37 165  

7  #4 OR #5 4 207  

8  #3 AND #6 AND #7 61                   7 

 

PubMed 2017 01 30 Begränsningar: Kvalitativ studie, english language, publication dates 10 years 

Söknr                   *)                  Söktermer                Antal träffar                 Antal valda 

1 MSH Dementia  135 557  

2 MSH Alzheimer disease    76 728  

3 FT Young onset 40 687  

4 FT Early onset 92 804  

5 FT Experience 528 130  

6 FT Family 1 042 384  

7  #1 OR #2  135 557  

8  #3 OR #4 122 501  

9  #7 AND #8 AND  

# 5 AND #6 

22                   3 

*CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –fritext sökning, MSH – Mesh termer i databasen PubMed. 
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Kvalitetsgranskning 

Valda artiklar kvalitetsgranskades och bedömdes enligt granskningsprotokollet i bilaga H för 

kvalitetsbedömning för studier med kvalitativ metod av Willman et al. (2011). Författarna till 

denna studie har läst, bedömt och kvalitetsgranskat samtliga artiklar tillsammans. 

 

När bedömningen av kvalitetsgranskningen påbörjades tilldelades varje positivt svar i 

granskningsprotokollet en poäng och varje negativt svar eller ”vet ej” tilldelades noll poäng. 

Sedan räknades totalsumman ihop och poängen omvandlades till procent. Bedömningen gjordes 

med en tregradig skala där resultatet kunde bli låg, medel eller hög. För att uppnå hög kvalitét 

enligt Willman et al. (2006) krävs 80–100% av den totala poängen, för att uppnå medelkvalitét 

krävs 70–79 % av den totala poängen och för att uppnå låg kvalitét krävs 60–69% av den totala 

poängen. I denna studie fick fem artiklar resultatet hög, fyra artiklar fick resultatet medel och en 

artikel fick resultatet låg kvalitet. Resultatet av de granskade artiklarna kan ses nedan (tabell 2).  

 

Analys  

En kvalitativ innehållsanalys är en analys av innehållet i berättande data för att identifiera 

framträdande teman och mönster. Detta görs genom att bryta ner data i olika studier till mindre 

enheter för att sedan gruppera enheter med liknande innehåll (Polit & Beck, 2012, s. 564). I 

denna studie användes denna metod eftersom analysen avsåg att utforska familjens erfarenheter 

och upplevelser. Analysen genomfördes av båda författarna enligt Bengtssons (2016) metod 

vilket innebar att den utfördes i fyra olika steg. Dessa steg är ”the decontextualisation” där data 

delas in i textenheter, ”the recontextualisation” där forskaren kontrollerar att all data som svarar 

mot syftet är uttaget, ”the categorisation” där data kondenseras och kategoriseras och ”the 

compilation” där data skrivs i brödtext.  

 

I det första steget läste författarna till denna studie igenom insamlade data från de tio artiklarna 

som valts ut efter att den systematiska litteratursökningen var genomförd - detta för att bekanta 

sig med materialet. Sedan delades resultatdelarna i artiklarna in i textenheter som svarade mot 

syftet och dessa översattes till svenska. Textenheterna märktes därefter med en kod vilket 

användes för att hitta tillbaka till primärkällan samt för att säkerställa tillförlitligheten. I denna 

studie märktes textenheterna genom att artiklarna och textenheterna fick respektive nummer, till 

exempel – den första artikelns sjunde textenhet kodades med ”1:7” där ettan står för att det är 

den första artikeln och sjuan står för att det är den sjunde textenheten i artikelns resultatdel.  
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Enligt Bengtsson (2016) innebär det andra steget att kontrollera om innehållet i de uttagna 

textenheterna stämmer överens med syftet. Detta för att undersöka om textenheterna svarade mot 

syftet och därmed exkludera eventuella textenheter som inte var relaterade till syftet. Författarna 

till denna studie läste igenom innehållet i artiklarna parallellt med de uttagna textsenheterna för 

att kontrollera att ingenting hade försummats samt för att ta bort enheter som inte stämde 

överens med syftet.  

 

I steg tre kondenserades textenheterna vilket innebar att meningarna reducerades utan att 

kärninnehållet förlorades. Därefter förenades textenheter som hade samma kärninnehåll och 

bildade underkategorier som är den första kategoriseringen baserad på textenheterna. 

Underkategorierna sorterades därefter in i bredare kategorier genom att sammanföra kategorier 

med liknande innehåll, detta i enlighet med Bengtsson (2016). Varje kategori i processen 

märktes med siffror eller bokstäver för att vid behov kunna identifiera dessa samt för att kunna 

gå tillbaka till primärkällan. Författarna till denna studie genomförde kategoriseringen i tre steg 

vilket resulterade i fem slutgiltiga huvudkategorier.  

 

I det fjärde steget skrevs textenheterna ihop till en brödtext och en tabell över slutkategorierna 

framställdes. Avslutningsvis övervägdes om resultatet som framkom stämde överens med de 

ursprungliga artiklarna samt om resultatet var logiskt, detta i enlighet med Bengtsson (2016). 

 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare   Metod 

  

 Huvudfynd Kvalitet 

 

Allen et al.  

(2009) 

Storbritannien 

Kvalitativ 12 närstående Grounded 

theory/ 

Kvalitativa 

intervjuer 

 

Försenade och felaktiga diagnoser orsakade förvirring och 

osäkerhet, relationerna förändrades inom familjen när 

diagnosen väl ställdes, släkten tog avstånd från familjen, 

barnen kände en förlust av den ”riktiga pappan” och därmed 

avsaknad av emotionell närhet. Fysiska och psykiska 

anspänningar av att vårda och oro även kring den friska 

föräldern förekom. Hantering av situationen varierade – en 

del deltagare distraherade sig med skola/universitet och 

andra använde normalisering som copingstrategi. 

Hög 

Bakker et al. 

(2010) 

Nederländerna 

Kvalitativ 1 närstående 

1 person med 

demens 

Kvalitativa 

intervjuer 

 

Närstående och personen med demens konfronterades med 

en rad problem under vårdprocessen: Det tog lång tid att få 

en diagnos, det fanns få tjänster och stöd att tillgå för de med 

demens i tidig ålder och det var påfrestande att både att 

vårda och samtidigt fundera på de egna framtidsplanerna. 

 

Medel 
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Fortsättning Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare   Metod 

  

Huvudfynd Kvalitet 

 

Barca et al. 

(2014) 

Norge 

Kvalitativ 14 närstående Modifierad 

grounded 

theory 

Känsla av försummelse i skuggan av deras förälders 

demenssjukdom förekom hos samtliga. Ett uttryckt behov 

var att bli behandlade och ses som individer. 

Demenssjukdomen ökade konflikter inom familjen, 

reaktionerna varierade men tecken som ökad stress och 

belastning var vanligt förekommande 

 

Medel  

Ducharme et 

al. (2013) 

Kanada 

Kvalitativ 12 närstående Semistrukturer

ade intervjuer 

Svårigheter att hantera beteendemässiga och psykologiska 

symptom, tog lång tid att få en diagnos, förnekelse av 

diagnosen när den väl ställts och den avslöjades inte för 

andra. Sorg över att förlora make/maka, svårigheter att 

hantera sin vårdgivarroll och svårigheter att planera inför 

framtiden. 

 

Hög 

Flynn & 

Mulcahy 

(2013) 

Irland 

Kvalitativ 7 närstående Semistrukturer

ade intervjuer 

Att få en diagnos var ett stort problem och kunde ta flera år – 

feldiagnoser, brist på specialisthjälp och brist på information 

var några av motgångarna. Det sociala, finansiella, 

psykologiska och emotionella påverkades negativt och 

relationer inom familjen förändrades avsevärt. Resurser, stöd 

och hjälp fanns inte från att diagnosen ställdes och detta 

påverkade samtliga deltagare negativt. 

Medel 

Hutchinson et 

al. (2016) 

Australien 

Kvalitativ 12 närstående Semistrukturer

ade intervjuer 

Kärlek, respekt samt att behålla värdigheten hos den sjuka 

förekom hos samtliga, de betonade vikten av att hålla ihop 

familjen, oro av att själv bli drabbad förekom, svårigheter att 

hantera förälderns demenssjukdom, skuldkänslor av att vilja 

distansera sig samt brist på stöd och hjälp från samhället. 

Sorg, förlust och psykiskt lidande var vanligt förekommande 

som karaktäriserades av oro, rädsla och depression. 

Låg 

Johannessen et 

al. (2016) 

Norge 

Kvalitativ 14 närstående Semistrukturer

ade intervjuer 

Det emotionella välbefinnandet blev bättre med tiden när 

kognitiva, instrumentella och emotionella copingstrategier 

användes för att övervinna svårigheterna. Socialt stöd var en 

viktig faktor för möjligheten att utveckla dessa 

copingstrategier. 

Hög 

Millenaar et al. 

(2014) 

Nederländerna 

Kvalitativ 14 närstående Semistrukturer

ade intervjuer 

Demenssjukdomen påverkade barnen på olika sätt, de hade 

olika behov av vård och stöd, svårigheter att hantera alla 

uppgifter samt en känsla av oro inför framtiden. Barnen hade 

olika copingstrategier för att ta itu med problemen och 

uttryckte tveksamhet att till en början att söka professionell 

vård men att praktisk vägledning var ett behov för att kunna 

hantera demenssjukdomen. 

Hög 

Roach et al. 

(2014) 

Kanada 

Kvalitativ 20 närstående Semistrukturer

ade intervjuer 

Förlust av sociala och meningsfulla aktiviteter samt förlust 

av arbete var traumatiska upplevelser för samtliga. Detta 

påverkade de finansiella aspekterna och relationerna inom 

familjen. 

Medel 
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Fortsättning Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

  

Huvudfynd Kvalitet 

 

Svanberg et al. 

(2010) 

Storbritannien 

Kvalitativ 12 närstående Semistrukturer

ade intervjuer 

Några deltagare visade på depressiva symptom och nästan 

alla upplevde en stor börda av att vårda. De fick forma nya 

relationer och acceptera förlusten av föräldern de kände 

innan sjukdomen. Barnen vårdade sin förälder men ville inte 

bli kallad ung vårdare vilket gav en känsla av skuld att inte 

göra nog mycket. De hade ibland hela ansvaret och samtliga 

uttryckte behovet av att samtala med andra i samma 

situation. 

Hög 

 

Resultat 

Efter genomförd analysprocess av de olika studierna samt genomförd kategorisering blev de 

slutgiltiga kategorierna fem stycken (tabell 3). Varje kategori presenteras i en brödtext och 

illustreras med hjälp av citat. Vi visar tydligt vilka upplevelser som upplevs av barn respektive 

make eller maka. De gånger ”närstående” används som begrepp i resultatdelen innebär det att 

både att make/maka samt barn belyst samma upplevelser i funna studier. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n = 5) 

Kategorier  

Att se sin närstående förändras och nya roller framträder 

Att känna ett ökat ansvar och vara i behov av att prioritera om livet 

Att utsättas för känslomässiga prövningar 

Att använda sig av copingstrategier för att orka hantera situationen 

Att känna ett behov av en hjälpande hand 

 

 

Att se sin närstående förändras och nya roller framträder 

När närstående i studierna (Allen, Oyebode & Allen, 2009; Bakker et al., 2010; Flynn & 

Mulcahy., 2013) såg sin familjemedlem förändras startades en långdragen process med att få en 

demensdiagnos ställd. Möten med ett flertal läkare resulterade i många feldiagnoser vilket gjorde 

att de ifrågasatte den sjukas beteende. Att få en snabb och korrekt diagnos upplevdes viktigt 

eftersom det bland annat gav rätt till finansiellt stöd.  
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”It was a huge problem to get a diagnosis, I was told she had depression at 

first; it took going to numerous doctors before we finally got a diagnosis of 

EOD” (Flynn & Mulcahy, 2013, s. 600). 

 

En del barn i studien (Svanberg, Stott & Spector, 2010) upplevde känslan av att ”något hade 

förändrats” som ett av de första tecknen på demens medan andra inte upptäckte dessa tidiga 

tecken. De hade istället en känsla av att det var något de var tvungna att ”växa upp med”. 

 

För en del barn var demensdiagnosen oväntad (Allen et al., 2009; 2010; Millenaar et al., 2014; 

Svanberg et. al., 2010). Barnen upplevde att de smygande, funktionella och psykologiska 

förändringarna var lätta att avfärda som någonting annat (Allen et al., 2009). Make/maka 

beskrev känslan av att de inkräktade för mycket i den sjukes liv innan diagnosen blev ställd och 

när den väl blev bekräftad kunde perspektiven på situationen förändras (Bakker et al., 2010). De 

markerade att den ställda diagnosen var en händelse som gav medvetande och sorg över 

förlusten av dennes make/maka samt en källa till osäkerhet. Det var en lättnad då detta 

förklarade den sjuka familjemedlemmens förändrade beteenden (Ducharme, Kergoat, Antoine, 

Pasquier & Coulombe, 2013). 

 

Att vara barn till en förälder med demens innebar ombytta roller inom familjen – föräldern blev 

barnet och barnet blev föräldern och en del fick nog av detta och flyttade ut. Det innebar att de 

inte längre behövde erfara de ombytta rollerna och istället kunde kontrollera sina egna liv. 

Förlust av roll inkluderade sociala aktiviteter som de tidigare delade med den demenssjuka 

föräldern. Barnen saknade och belyste förlusten av den ”riktiga” föräldern och det nya beteendet 

blev mindre representativt för denne till följd av sjukdomen (Allen et al., 2009; Hutchinson, 

Roberts, Kurrle & Daly, 2016; Johannessen, Engedal & Thorsen, 2016; Millenaar et al., 2014; 

Svanberg et al., 2010).  

 

‘‘Now I have been Daddy to my dad for eight years. That is enough! Now it is 

time to move out, so that Erik can be Erik - be young at last” (Johannessen et 

al., 2016, s. 6). 

 

En del barn i studierna (Allen et al., 2009; Johannessen et al., 2016; Millenaar et al., 2014) 

upplevde att det aggressiva beteendet hos den sjuka föräldern var riktade direkt mot dem där 
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några blev slagna och slog nästan tillbaka. De kom till insikt att den sjuka föräldern inte var 

deras förälder längre. Att hantera hallucinationer och aggressivitet upplevdes som skrämmande.  

 

”Another reason that he got took away was because the one night I had 

actually had enough of it and he hit me so I raised my hand back to him. I was 

actually going to hit him an’my mum had to get between us and I had to walk 

out” (Allen et al., 2009, s. 464). 

 

Närstående upplevde svårigheter av att se förändringar hos personen de älskade. De fick nya 

roller vilket upplevdes som sorgligt, ensamt och frustrerande och dessa rollförändringar orsakade 

sorg, ångest, oro, irritation och ibland aggression vilket kunde bidra till psykisk ohälsa för de 

närstående (Allen et al., 2009; Barca, Thorsen, Engedal, Haugen, & Johannessen, 2014; Bakker 

et al., 2010; Ducharme et al., 2013; Flynn & Mulcahy, 2013; Millenaar et al., 2014; Svanberg et 

al., 2010). En del barn upplevde att de gemensamma problemen inom familjen bidrog till att de 

kom närmare varandra (Millenaar et al., 2014). Närstående i studierna (Barca et al., 2014; 

Ducharme et al., 2013; Hutchinson et al., 2016; Johannessen et al., 2016; Svanberg et al., 2010) 

upplevde en stor saknad, sorg och förlust över personen som var tidigare. 

 

För barn som gick igenom stora livshändelser var det svårt att hantera frånvaron av den sjuka 

föräldern. De fick sina känslor sårade genom att bli ignorerade och bortglömda och en del barn 

hanterade detta genom att ta avstånd i ett tidigt skede (Allen et al., 2009; Flynn & Mulcahy, 

2013; Johannessen et al., 2016; Svanberg et al., 2010). Barnen ansåg att det var viktigt att visa 

omtanke och respekt för den sjuka familjemedlemmen och en del familjer försökte låta den sjuka 

leva lycklig och omedveten av sjukdomen. Barnen i studierna (Allen et al., 2009; Hutchinson et 

al., 2016; Svanberg et al., 2010) försökte desperat att bibehålla förälderns respekt och en känsla 

av att vara värdefull, men på bekostnad av deras egna känslomässiga behov. 

 

“He doesn’t know everything, my dad...[in] certain ways, he’s happy in his 

own little world, so we don’t really want to take [him] out, of it” (Svanberg et 

al., 2010, s. 743). 

Några närstående accepterade situationen när chocken över att ha fått en diagnos var 

över medan en del hade emotionella svårigheter och levde en längre tid i förnekelse. En 

del besvärades inte i ett tidigt skede men hade svårigheter att acceptera sjukdomen vid 

försämringar (Allen et al., 2009; Flynn & Mulcahy, 2013; Johannessen et al., 2016; 
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Millenaar et al., 2014; Svanberg et al., 2010). 

 

Att känna ett ökat ansvar och vara i behov av att prioritera om livet 

Barnen tillbringade större delen av sin tid till att vårda. De var ständigt vaksamma och 

försäkrade sig hela tiden om att föräldern var i säkerhet. Att inte kunna lita på och 

lämna den sjuke ensam hemma upplevdes som ångestframkallande (Roach & 

Drummond, 2014; Svanberg et al., 2010). Barnen kände sig fast eftersom föräldern 

krävde ständig tillsyn och de upplevde att det var deras skyldighet att vårda vilket 

begränsade de dagliga aktiviteterna (Allen et al., 2009; Barca et al., 2014; Bakker et al., 

2010; Hutchinson et al., 2016; Johannessen et al., 2016; Millenaar et al., 2014; Flynn & 

Mulcahy, 2013). Närstående beskrev att omvårdnaden är ett hårt jobb med fysisk 

påverkan och de kände sig frustrerade över att inte kunna hantera situationen (Flynn & 

Mulchahy, 2013; Millenaar et al., 2014; Roach & Drummond, 2014; Svanberg et al., 

2010). Make/maka i studien (Ducharme et al., 2013) beskrev ett ansvar utanför 

sjukdomsbilden vilket kunde vara att de såg efter sina gamla föräldrar samtidigt eller att 

de uppfostrade små barn hemma vilket försvårade hela situationen. 

“My parents are getting old too . . . my mother will be turning 90 . . . They’re 

losing their autonomy and I have to look after them as well” (Ducharme et al., 

2013, s. 638) 

Närstående belyste finansiella problem vilket framkallade stress och oro. Brist på finansiellt stöd 

från staten försvårade situationen och de var tvungna att betala allting privat (Allen et al., 2009; 

Flynn och Mulcahy, 2013; Hutchinson et al., 2016; Roach & Drummond, 2014) Vad gäller 

karriär och skola beskrev barnen i studien av Hutchinson et al. (2016) att karriärsutvecklingen 

gått förlorad till förmån att kunna vårda den sjuka föräldern. En del barn avböjde stipendier och 

vuxna barn som arbetade valde att inte berätta om förälderns diagnos för kollegorna av rädsla för 

negativa konsekvenser.  

”I don’t really want people that I’m going to work for to think that I could 

potentially have Alzheimer’s myself. So I usually say that he was very unwell” 

(Hutchinson et al., 2016, s. 616). 

En del barn blev tvungna att fokusera på arbete istället för på studier på grund av förlorad 

inkomst hos familjen (Allen et al., 2009). Närstående berättade att det var påfrestande att gå från 
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toppen av karriären till att bli en vårdare. En del barn i studierna (Barca et al., 2014; Ducharme 

et al., 2013; Flynn och Mulcahy, 2013) avbröt frivilligt sina studier för att vårda sin sjuka 

förälder. 

 

De flesta vuxna barn prioriterade sina egna etablerade familjer i första hand (Johannesen et al., 

2016). En del barn som prioriterade föräldern åsidosatte sina egna behov vilket påverkade 

omvårdnaden negativt. Barnens fokus var att ta hand om den sjuka föräldern vilket gjorde att de 

fick välja mellan sin egen hälsa eller den sjuka förälderns välbefinnande. Pressen upplevdes som 

stor och följden blev en känsla av att inte höra hemma (Barca et al., 2014; Millenaar et al., 

2014). 

 

Barnen i studien (Svanberg et al., 2010) uppgav att det fanns ett problem med att bli kallad ung 

vårdare. De kände att det framkallade skuld över att inte kunna göra allt och upplevdes som 

förminskande av deras relation. De höll emellertid med om att de genomförde en betydelsefull 

vård. De berättade om en svår uppväxt och kände att de lämnat sin barndom för tidigt. Att 

mogna och växa upp snabbare än sina jämnåriga vänner var en konsekvens på grund av 

vårdandet. De upplevde en maktlöshet på grund av sin låga ålder och känslor av att vara utanför 

föräldrarnas relation var påfrestande. I studien av Allen et al. (2009) upplevde en del barn en 

känsla av att varken kunna komma hem eller åka bort samt en förlust av bägge föräldrarna. Det 

fanns en rädsla för vad som skulle kunna hända i framtiden om den friska föräldern blev sjuk 

eller gick bort. 

“In all the years until my parent moved permanently into a nursing home, my 

focus has first and foremost been on taking care of my parent, I have not been 

able to focus on myself, like other young people do. I have not had a normal 

life” (Barca et al., 2014, s. 1939) 

Enligt barnen var det påfrestande att bevittna hur den friska föräldern kämpade med ökad börda 

och på grund av detta valde barnen att inte anförtro sig till den friska föräldern (Allen et al., 

2009; Millenaar et al., 2014; Svanberg et al., 2010). De hade likaledes funderingar på ett 

vårdhem åt den sjuka föräldern för att underlätta vardagen för den friska föräldern (Johannessen 

et al., 2016; Svanberg et al., 2010). Barnen i studien av Allen et al. (2009) belyste att de inte såg 

vårdandet som något problem. De gjorde allt för sin sjuka förälder. 
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Att utsättas för känslomässiga prövningar 

Närstående hade erfarenheter av stigma och ville skydda den sjuka familjemedlemmen från 

diskriminering. Stigmatisering från samhället kunde framkalla känslor av skam och isolering då 

familj och vänner höll sig borta (Bakker et al., 2010; Hutchinson et al., 2016). Stigman ansågs 

komma från okunskap från omgivningen och det upplevdes att det fanns ett behov av mer 

kunskap om demens i tidig ålder. Detta för att närstående skulle slippa skämmas över sin sjuka 

familjemedlem (Barca et al., 2014; Flynn & Mulcahy, 2013). 

”I get really mad when people treat her not like a citizen and not like a person 

... it annoys the crap out of me” (Hutchinson et al., 2016, s. 619) 

Psykisk ohälsa var vanligt och en del barn upplevde att problemen förvärrades vid en känsla av 

isolering. Barn kunde erfara psykisk ohälsa utan att någon lade märke till detta och de kunde 

även dölja problemen på grund av stigma (Allen et al., 2009; Hutchinson et al., 2016).  

 

Närstående saknade sociala kontakter och det var vanligt att vänner och familj drog sig tillbaka. 

En del närstående drog sig självmant undan på grund av skam och denna isolering kunde orsaka 

att de inte sökte hjälp (Allen et. al., 2009; Bakker et al., 2010; Ducharme et al., 2013; Flynn & 

Mulcahy, 2013; Hutchinson et al., 2016, Svanberg et al., 2010). Närstående i studierna (Bakker 

et al., 2010; Flynn & Mulcahy, 2013; Svanberg et al., 2010) uppgav att det sociala livet var 

begränsat. Sociala aktiviteter och att tillgodose egna behov var något som krävdes för att klara 

av att hantera rollen som vårdare. 

 

Sjukdomen och omvårdnadsrollen gav en emotionell påverkan och denna påverkan försökte ofta 

att döljas av närstående (Allen et al., 2009; Flynn & Mulcahy, 2013; Hutchinson et al., 2016; 

Svanberg et al., 2010). Barnen beskrev hur de försökte visa sig starka inför sin sjuka förälder och 

låtsades att de mådde bra (Allen et al., 2009; Johannessen et al., 2016). Det förekom att personer 

utanför familjen lade skulden och anklagade enskilda familjemedlemmar till den sjuka personen 

som orsak för dennes problem vilket påverkade livet negativt (Ducharme et al., 2013; 

Hutchinson et al., 2016).  

 

Att sörja hela tiden och under en lång tid påverkande välbefinnandet samt att de psykologiska 

påfrestningarna blev överväldigande för barnen. Dessa påfrestningar kunde leda till frånvaro i 

skolan eller depression (Allen et al., 2009; Hutchinson et al., 2016; Svanberg et al., 2010).  

Närstående upplevde en fruktan inför de sista stadierna av demenssjukdomen och döden. De 
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upplevde stora påfrestningar av att se den sjuka familjemedlemmen långsamt dö men tänkte på 

att när det var över så kunde de verkligen sörja (Roach och Drummond, 2014). Enligt närstående 

var ovissheten den svåraste delen av framtiden när de inte visste vad som skulle ske. 

Omständigheterna var så svåra att de inte kunde blicka framåt och fick istället ta en dag i taget 

(Allen et al., 2009; Bakker et al., 2010; Ducharme et al., 2013; Hutchinson et al., 2016; 

Millenaar et al., 2014). Barnen i studien av Hutchinson et al. (2016) nämnde oroligheter kring att 

själva utveckla demens. Detta bidrog till ytterligare stress som påverkade deras livsplaner. 

 

Att använda sig av copingstrategier för att orka hantera situationen 

När den sjuka familjemedlemmen var på avlastning kunde närstående känna sig avslappnade 

eftersom tid för sig själv värderades (Ducharme et al., 2013; Johannessen et al., 2016). Att 

distansera sig från den sjuka personen gav ökat välbefinnande för närstående. För barnen kunde 

denna distansering bero på ett behov av normalitet i livet. De kunde lämna hemmet för att 

undvika konflikter men upplevde skuld över att ha detta behov (Allen et al., 2009; Hutchinson et 

al., 2016; Johannessen et al., 2016; Millenaar et al., 2014; Svanberg et al., 2010). En del barn 

upplevde det som fruktansvärt att bo hemma och att flytta hemifrån var underbart. Relationen till 

den sjuka föräldern blev bättre då besöken skedde på barnets villkor (Barca et al., 2014; 

Johannessen et al., 2016). En del barn i studien av Millenaar et al. (2009) kände sig inte 

bekväma med att flytta ut och sköt upp detta för att den friska föräldern inte skulle behöva vara 

ensam med den sjuka föräldern. 

 

Det ansågs betydelsefullt att vara positiv och ha tålamod (Johannessen et al., 2016; Millenaar et 

al., 2014; Svanberg et al., 2010). Att skilja på sin förälder från demenssjukdomen hjälpte till att 

hantera situationen (Hutchinson et al., 2016; Svanberg et al., 2010). Copingstrategier hos barn 

kunde vara att distrahera sig från annat håll eller normalisera situationen. Några hanterade 

känslorna genom alkohol, cigaretter eller avståndstagande. Närstående och professionella 

betonade vikten av ledighet vilket bidrog till att vuxna tog ut semester för att orka hantera 

situationen (Allen et al., 2009; Bakker et al., 2010; Svanberg et al., 2010).  

”I thought I will not take that vacation, but then I talked to the coordinator of 

the daycare centre and she said, ‘‘If you never take a few days off, you will not 

be able to manage.’’ And that is true. (...) ‘‘I am glad that she said that” 

(Bakker et al., 2010, s. 637) 
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Barn i studierna (Allen et al., 2009; Hutchinson et al., 2016; Millenaar et al., 2014) uttryckte en 

sorg över den förlorade normaliteten. Vikten av vila och att leva ett normalt liv ansågs viktigt för 

att minska belastningen och känslomässiga problem. Att som barn få bo hos andra 

familjemedlemmar och få möjligheten att leva som andra ungdomar beskrevs som en frihet. 

 

Det fanns en oro för förälderns institutionalisering samt över att föräldern inte skulle få adekvat 

vård på grund av dennes ringa ålder. (Barca et al., 2014; Hutchinson et al., 2016; Millenaar et 

al., 2014). En förflyttning till vårdhem gav en känsla av lättnad men upplevelser av frihet, sorg 

och misslyckande förekom också bland närstående (Barca et al., 2014; Bakker et al., 2010; 

Hutchinson et al., 2016). Vårdhemsplaceringen var den sista utvägen för att undvika utbrändhet 

hos den friska föräldern (Hutchinson et al., 2016).  

 

Att känna ett behov av en hjälpande hand  

Bland närstående upplevdes det att stöd och tjänster inte var anpassade för de som insjuknat i 

demens i tidig ålder. Bristen på stöd sågs som ett stort problem och upplevde frustration över att 

de inte blev erbjudna hjälp (Hutchinson et al., 2016; Flynn & Mulcahy, 2013). Det fanns ett 

behov av stöd till barnen men de upplevde sig varken ha status, kompetens eller resurser för att 

söka hjälp. Detta är något som borde erbjudas av vården (Barca et al., 2014; Hutchinson et al., 

2016). Att ha en professionell vårdare var hjälpfullt och det gav känsla av lättnad men samtidigt 

en sorg över att inte klara av omvårdnaden själv (Allen et al., 2009; Svanberg et al., 2010;).  

 

Demenssjukdomen hade en stor social påverkan på närstående och stöd kunde hämtas hos 

vänner (Flynn & Mulcahy, 2013; Millenaar et al., 2014). Stöd från den egna familjen värderades 

men detta stöd var inte alltid tillgängligt (Allen et al., 2009; Barca et al., 2014; Hutchinson et al., 

2016). Närstående uppgav att det fanns ett behov av att ha någon att prata med och även en 

önskan om stödgrupper (Barca et al., 2014; Bakker et al., 2010; Ducharme et al., 2013; 

Millenaar et al., 2014; Svanberg et al., 2010). För andra kunde det upplevas svårt att prata om 

sjukdomen och många ville inte berätta för andra att de hade en person med demens i familjen 

(Barca et al., 2014; Ducharme et al., 2013; Flynn & Mulcahy, 2013; Hutchinson et al., 2016; 

Millenaar et al., 2014).  

 

Närstående i studierna (Barca et al., 2014; Bakker et al., 2010) upplevde att de inte 

konsulterades av vårdpersonal som var involverade i vården och att inte bli lyssnad till gav en 

känsla av oro. De upplevde ett behov av bekräftelse från vårdpersonalen angående de beslut som 
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de tog Vårdpersonalen sågs inte som en stor källa till information. En del närstående i studierna 

(Ducharme et al., 2013; Millenaar et al., 2014) sökte information om sjukdomen på internet 

vilket uppgavs som den främsta källan. Några beskrev att det egna sökandet minskade ångest 

och hjälplöshet medan andra beskrev det som skrämmande att läsa om vad som kan hända.  

“I went looking for information on the Internet, and it was frightening to read 

what could happen” (Millenaar et al., 2014, s. 2006). 

 

Närstående i studierna (Allen et al., 2009; Flynn & Mulcahy, 2013; Johannessen et al., 2016) 

uppgav att brist på kunskap upplevdes som en börda och de ansåg att det borde vara lättare att 

finna information och kunskap om sjukdomen vilket kunde bidra till acceptans. 

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att ur ett inifrånperspektiv beskriva familjers upplevelser av 

att leva tillsammans med en närstående som insjuknat i demens i tidig ålder. Resultatet visade på 

att make/maka eller barn upplevde stora påfrestningar av att se en familjemedlem förändras på 

grund av demenssjukdom. De upplevde ett ökat ansvar som gjorde att de kände behov av att 

prioritera om livet. Sjukdomsprocessen innehöll känslomässiga påfrestningar där olika 

copingstrategier användes för att orka hantera situationen. Resultatet visade även på ett behov av 

en hjälpande hand för att klara omvårdnaden av den sjuka familjemedlemmen. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade på att make/maka eller barn upplevde stora 

påfrestningar av att se en familjemedlem förändras på grund av demenssjukdomen. Det började 

oftast med en långdragen process som efter att diagnosen blev ställd bland annat bidrog till 

förändring och förlust av roller och identitet. Närstående i studien av Wilkinson och Milne 

(2003) visade på att ställa en tidig diagnos av demenssjukdomen möjliggjorde för den sjuka och 

dennes närstående att snabbt kunna fatta beslut inför framtiden och detta förbättrade den sjuka 

familjemedlemmens livskvalitet avsevärt. Vid sidan av det praktiska låg fokus på att maximera 

den drabbades autonomi. Närstående i studien av Eifert, Adams, Dudley och Perko (2015) 

beskrev omhändertagandet av en familjemedlem med en kronisk sjukdom och det stora 

vårdbehov som leder till en ny roll. Detta kunde leda till mindre tid för egna aktiviteter och 

dessutom började tidigare beteenden och den gamla identiteten försvinna när den sjuka 

personens behov ökade. Närstående belyste likaledes att identiteten hos en person kan vara 

baserat på ett förhållande eller vara en del i ett par. och detta kan inte fortsätta utan den andra 

personen. En förändring i den gemensamma identiteten kunde innebära stora förändringar i de 
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dagliga rutinerna samt sättet att se på sig själv. Den gemensamma identiteten ifrågasattes främst 

när stora förändringar hos den de älskade skedde, exempelvis av demens. Resultatet i denna 

litteraturstudie visade på att närstående fick nya roller vilket upplevdes som påfrestande. I 

studien av Samson, Parker, Dye och Hepburn (2016) berättade närstående att en del familjer 

hade en utpekad vårdgivare bland de anhöriga. Den personen fick bära all demensrelaterad ilska 

vilket fick denne att känna sig skyldig och känslor av ett konstant sökande efter hjälp från andra. 

Närstående belyste även att de automatiskt ”föll in i rollen” som vårdare utan eftertanke eller 

reflektion och att detta bidrog till en känsla av misslyckade med att känna igen sig i en 

vårdgivares roll vilket blev ett erkännande att en ny roll hade förvärvats. Enligt resultatet i denna 

litteraturstudie ansåg barnen att det var viktigt att visa omtanke och respekt för den demenssjuka 

föräldern. Helgesen, Larsson och Athlin (2013) beskrev närstående att hela sjukdomsprocessen 

upplevdes som en transition mellan olika roller med mål att säkra den sjuka personens 

välbefinnande. De beskrev att olika situationer och förhållanden utlöste olika roller och de 

närståendes förtroende för vårdpersonalen var en avgörande faktor.  Enligt resultatet i denna 

litteraturstudie framkom det att även aggressivt beteende förekom hos den sjuka personen vilket 

Isaksson, Graneheim, Åström och Karlsson (2011) beskriver mer ingående. Fysiskt våldsamt 

beteende kan förekomma hos personer med demens och tre faktorer är vanligt bidragande till 

detta beteende: manligt kön, behandling med antipsykotiska läkemedel och/eller nedsatt 

orienteringsförmåga. Personer med demens som uppvisade fysiskt våldsamt beteende hade oftast 

nedsatt tal och svårigheter att kommunicera och det uppkom främst vid intima situationer. Ett 

individuellt förhållningssätt från vårdpersonalen kan förebygga våldsamma situationer och bidra 

till trygghet och förtroende.  Vi instämmer med Isaksson et al. (2011) om vikten av ett 

individuellt förhållningssätt och att detta förhållningssätt kan användas även av de närstående för 

att inbringa trygghet och för att förhindra aggressivt beteende hos den sjuka personen.  

Vi bedömer likaledes att en tidigt ställd diagnos ökar förutsättningarna för den sjuka personen 

och dennes närstående. Att kunna gå vidare med livet samt reducera känslan av ovisshet och 

feldiagnoser anser vi skulle minska lidandet. Barn till föräldrar med demens har det väldigt svårt 

med liten möjlighet till att leva ett normalt liv samt att det är nödvändigt att vårdpersonal har 

kunskap om demens i tidig ålder för att kunna hjälpa barn som lever i en fruktansvärd situation. 

Detta är en situation de inte har makt att påverka och därför är det av stor vikt att se behoven hos 

dessa för att underlätta bördan och förebygga ohälsa. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade på ett ökat ansvar för närstående, behov av att prioritera 

om i livet samt att barnen tillbringade större delen av sin tid till att vårda. Bjorgvinsdottir och 
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Halldorsdottir (2014) beskriver barn som lever tillsammans med en ensamstående förälder som 

drabbats av multiple sclerosis (MS) och styrker att de flesta barn upplevde ett stort ansvar med 

att vårda. De vågade inte be om hjälp från sjukvården av rädsla att de skulle bli separerade från 

sin sjuka förälder. Resultatet i denna litteraturstudie visade även på att en del barn hoppade av 

skolan för att vårda sin sjuka förälder. Bjorgvinsdottir och Halldorsdottir (2014) menar vidare att 

en del barn inte fick någon hjälp i skolan trots att samtliga var medvetna om förälderns tillstånd. 

En del hoppade av skolan när de inte orkade kombinera den med omvårdnadsansvaret 

hemmavid och några fick finansiellt stöd vilket var betydelsefullt. Närstående i studien av 

Adams (2006) styrker att de flesta upplevde ökat ansvar. De beskrev hur den sjuka personen 

tidigare hade uppgifter hen alltid hade gjort vilket försvårade för den friska partnern att ta över. 

Närstående var likaledes oroliga över den sjuka familjemedlemmens säkerhet. En del familjer 

kände att de inte fullt ut kunde garantera säkerheten och skaffade hemtjänst. Resultatet i denna 

litteraturstudie visade på att barnen gjorde allt för sin sjuka förälder men att de hade problem 

med att bli kallad för ung vårdare. Närstående i studien av Grigorovich et al. (2016) belyser att 

det likaledes fanns positiva aspekter inom omvårdnaden - de växte som person samt fick en 

bättre relation till sin sjuka förälder och med andra familjemedlemmar. 

Vi tycker det är viktigt att lyfta fram de positiva aspekterna av vårdandet för att visa på olika 

perspektiv av att leva tillsammans med någon som insjuknat i demens i tidig ålder. Att ge 

vetskap om att det kan komma fram någonting positivt ur en till synes hopplös situation anser vi 

kan ge en glimt av hopp hos samtliga. Vi bedömer även att vårdandet har en stor påverkan på 

barnens hälsa och utbildning. En del barn hoppade av skolan vilket vi anser skulle ha kunnat 

undvikas med rätt förutsättningar och stöd. Vi anser att det är viktigt med individanpassad 

information och att de inte ska vara rädda för att söka hjälp, detta för att undvika ett alltför stort 

ansvar i tidig ålder samt underlätta bördan de bär på. Resultatet i denna litteraturstudie visade 

likaledes på finansiella svårigheter och vi anser att närstående har nog med andra problem till 

följd av demenssjukdomen och att detta är något som kan undvikas. Finansiellt stöd till både 

make/maka samt barn ska vara en självklarhet för samtliga för att minska oro och att de istället 

ska kunna lägga fokus på hälsa och välbefinnande. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade på hur närstående till en familjemedlem som insjuknat i 

demens i tidig ålder utsattes för känslomässiga prövningar och upplevelser av stigma, isolering 

och psykisk ohälsa där stigman ansågs komma från okunskap från samhället. Enligt Eifert et al. 

(2015) har samhället skapat en norm om hur en familj ska fungera när omvårdnad och om 

närstående inte lever upp till detta ser samhället personen som självisk och inte särskilt 
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kärleksfull. Att vara vårdare till sin partner kan ge en känsla av att bli osynlig för andra 

människor samt att den egna hälsan inte upplevs lika viktigt som hos den sjuka personen. 

Resultatet i denna litteraturstudie visade även på att närstående kunde dra sig undan på grund av 

skam och att detta begränsade det sociala livet. Att berätta om demensdiagnosen kunde enligt 

Walmsley och McCormack (2016) ge en känsla av skam då andra inte förstod vad demens var 

och enligt Martin, Gilbert, McEwan och Irons (2006) associeras skam med depression. I studien 

av Høgsnes, Melin-Johansson, Norbergh och Danielson (2014) ville en närstående inte ta med 

personen med demens till offentliga platser samt avstod från sociala aktiviteter då detta kunde 

bidra till en känsla av skam.  

Vi anser att vikten av att tala om diagnosen utan att känna skam är en förutsättning för att 

undvika psykisk ohälsa hos närstående. Att vara öppen om situationen genom att närstående 

talar om eventuella problem eller behov anser vi skulle bidra till att hjälpinsatser lättare skulle 

kunna sättas in. Vi anser likaledes att samhället har en stor påverkan på hälsa och välbefinnande 

och att normen i samhället kan orsaka ytterligare problem. Vi menar att det är normen som gör 

att närstående försöker dölja den emotionella påverkan som demenssjukdomen orsakar och att 

detta kan undvikas om det inte skulle kännas så tabubelagt att prata om. Kunskap om demens i 

tidig ålder är en nödvändighet att inneha för att undvika stigmatisering. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade på olika copingstrategier som användes för att orka 

hantera situationen och bibehålla sin egen hälsa. De copingstrategier som användes var bland 

annat olika former av distansering, att skilja på föräldern och demenssjukdomen, alkohol, 

cigaretter samt ta ut semester. Enligt studien av Grigorovich et al. (2016) förklarade närstående 

vikten av att få hjälp från andra familjemedlemmar eller vårdpersonal som gjorde att de orkade 

hantera situationen bättre. De hanterade situationen genom att värdesätta sitt sociala liv och var 

medvetna om att omvårdnaden kunde påverka deras egen hälsa och välbefinnande. 

Copingstrategier behövdes som en distraktion och som stressreducering för att möjliggöra för 

dem att orka med att hantera situationen. Resultatet i denna litteraturstudie visade även på att 

närstående upplevde olika känslor när den demenssjuka personen flyttade till ett vårdhem. Det 

var känslor som lättnad och frihet men även sorg och misslyckande. Enligt närstående i studien 

av Høgsnes et al. (2014) uppkom en känsla av skuld och misslyckande när de förflyttade 

personen med demens till ett vårdhem. Det gav frihet men även en känsla av dåligt samvete. 

Studien av Samson et. al (2016) belyste att de närstående som valde en vårdhemsplacering åt 

den demenssjuka personen inte upplevde några problem med detta. De menade att detta var den 

bästa utvägen men att samhället bidrog till skuldkänslor eftersom det verkade som att de kastade 
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ut den demenssjuka från hemmet. Närstående skämdes över att inte vilja fortsätta vårda, men 

menade att de inte hade varit en tillräckligt bra vårdare om den demenssjuka hade fortsatt att bo 

hemma. 

Vi bedömer att känslan av en vårdhemsplacering är individuell men att de flesta upplever 

blandade känslor över detta vilket är fullt förståeligt efter en lång period av vårdande. För att 

undvika utbrändhet anser vi att möjligheten till en vårdhemsplacering är av stor betydelse och en 

trygghet för de närstående att ha i åtanke om orken skulle ta slut. Vi vill likaledes belysa vikten 

av att närstående inte ska behöva känna skam över situationen och vi anser att det sociala livet är 

en viktig komponent för att uppleva normalitet. Att ha något vid sidan om demenssjukdomen 

som distraktion tycker vi är viktigt för de närstående för att de ska kunna utföra en god 

omvårdnad. Vi anser att närstående som värdesätter sitt sociala liv ska få möjlighet att kunna 

använda sig av denna copingstrategi med stöd från sjukvården, exempelvis avlastning. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade ett behov av en hjälpande hand. Likaledes fanns 

upplevelser av brist på stöd och anpassade tjänster för de som drabbats av demens i tidig ålder. 

Isolering var vanligt och det fanns behov av att prata med någon. Enligt Bjorgvinsdottir och 

Halldorsdottir (2014) fick barn till en ensamstående förälder med MS aldrig vara med när deras 

föräldrar fick sin diagnos ställd. Detta gjorde att de kände sig osynliga, övergivna och inte 

erkända som vårdare men med en upplevd förpliktelse att vårda sin sjuka förälder. De blev heller 

aldrig tillfrågade eller erbjuden hjälp från sjukvården vilket gjorde att de blev lämnade helt på 

egen hand att hantera allt för många ansvarsområden sett till deras ringa ålder. Ducharme et al. 

(2014) beskriver att mer än 70 procent av de närstående hade velat ha mer information om 

vilken typ av hjälp och finansiellt stöd som fanns tillgängligt och hur detta kunde erhållas. Mer 

information om familjemedlemmens sjukdom och behandling var också önskvärt. Resultatet i 

denna litteraturstudie visade även på att stöd från den egna familjen värderades men att detta 

stöd inte alltid var tillgängligt samt en önskan om stödgrupper. Adams (2006) beskriver att 

närstående som vårdade en sjuk familjemedlem hade stöd från släkt och vänner men att detta var 

begränsat. Hjälp från dessa var heller inte alltid önskvärt och närstående i studien var rädda för 

att bli kritiserade och få oönskade råd. Vidare beskriver närstående att i början av 

sjukdomsförloppet fanns en vilja att klara allt själv. En del uttryckte ett behov av en stödgrupp 

men avvaktade med detta då de inte trodde att detta var det bästa för den sjuka personen. Andra 

ville inte delta i stödgrupper då de inte ville lyssna på andras människors problem eller för att de 

hade så lite tid över och ville inte lägga den tiden på att återuppleva allt igen. Resultatet i studien 
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av Samson et al (2016) visade på att familjens involverande kunde vara både hjälpfullt, 

komplicerat eller inte till hjälp alls. Familjen kunde vara ett praktiskt eller emotionellt stöd för 

att lindra bördan men det kunde även orsaka skuld av att vända sig till dessa för hjälp. 

Närstående kunde inte alltid lita på andra familjemedlemmars hjälp. 

Vi bedömer att behovet av stöd samt att ha någon att tala med är väldigt individuellt. Det är 

viktigt att lyssna på och identifiera den enskildes behov för att ge en så god omvårdnad som 

möjligt. Något vi anser är viktigt är att alla ska bli erbjudna stöd och hjälp oavsett om det behövs 

nu eller i framtiden. Detta för att de ska vara medvetna om vilken hjälp som finns att tillgå om 

behovet uppkommer senare. Vi bedömer även att brist på stöd och anpassade tjänster är ett stort 

problem som inte borde förekomma och att vården ska vara anpassad till varje unik situation. 

För att bibehålla hälsa och rätten till ett värdigt liv anser vi att det ska vara en självklarhet med 

rätt stöd och anpassad information. Resultatet i denna litteraturstudie visade även på att 

närstående inte blev konsulterade av vårdpersonal vilket vi anser är felaktigt eftersom familjen 

bör ses som en enhet. För att kunna identifiera behov hos närstående måste det finnas en 

tvåvägskommunikation vilket är en del av familjefokuserad omvårdnad där närståendes 

upplevelser alltid bör sättas i första hand. Att sedan ta del av varandras kunskap är en 

förutsättning för att ha möjligheten att erbjuda en individanpassad vård. 

 

Utifrån denna litteraturstudie kunde vi identifiera olika behov som kan minska lidande och 

bibehålla normalitet hos närstående. Genomgående i denna litteraturstudie talade närstående om 

vikten av att bibehålla det sociala livet men att detta var svårt i samband med vårdandet. 

Interventioner i form av till exempel avlastning behöver sättas in för att de ska få bibehålla ett 

värdigt liv och för att orka ge en god omvårdnad. Enligt Røthing, Malterud och Frich (2015) är 

upprätthållandet av ett socialt liv avgörande för att förhindra isolering. För att detta ska kunna 

vara möjligt måste insatser sättas in i ett tidigt skede med ett fullgott socialt stöd som är 

skräddarsytt för individen. Vi har identifierat behovet av vikten av socialt stöd och i enlighet 

med Røthing et al. (2015) anser vi att det sociala stödet ska vara individanpassat eftersom alla 

har olika behov och resurser. Förutom socialt stöd bedömer vi att information om sjukdomen 

behövs för att hantera situationen på ett bättre sätt. I studien av McCabe och Connor (2012) visar 

det på att ungdomar som hade fått bra med information om demenssjukdomen verkade klara sig 

bättre senare i livet. 
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Metoddiskussion 

För att säkerställa trovärdigheten i en litteraturstudie med kvalitativ metod görs en bedömning 

utifrån de fyra begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet (Polit & 

Beck, 2012, s.176). Denna bedömning har använts i denna litteraturstudie. 

 

För att öka tillförlitligheten samt för att få en bredare sökning använde vi oss av två databaser. I 

denna litteraturstudie har relevanta sökord använts genom användning av svensk MeSH och 

fritext. För att avgränsa sökningen ytterligare användes de booleska sökoperatorerna AND och 

OR.  Enligt Willman et al. (2011) breddar sökoperatorn OR sökningen vilket ökar 

tillförlitligheten. Den booleska sökoperatoren NOT användes inte eftersom vi ansåg att den 

skulle begränsa sökningen för mycket. Inklusions- och exklusionskriterierna som bestämdes 

innan sökningen begränsade oss till artiklar som svarade mot syftet. Polit och Beck (2012) 

beskriver att studiens tillvägagångsätt ska vara tydligt framställt för att öka tillförlitligheten. I 

denna litteraturstudie finns tabeller som gör det lätt att följa den systematiska 

litteratursökningen. Vi valde att lägga till söktermen ”experience” i PubMed för att avgränsa 

sökningen ytterligare från de medicinska artiklarna i denna databas. Tillförlitligheten stärktes 

ytterligare genom att samtliga tio utvalda artiklar kvalitetsgranskades av bägge författarna till 

denna studie i enlighet med Willman et al. (2011). I denna litteraturstudie fick fem artiklar hög 

kvalitet, fyra artiklar fick medelkvalitet och en artikel fick låg kvalitet. Vi valde att inkludera 

artikeln med låg kvalitet eftersom huvudfynden redovisades tydligt samt att vi anser att resultatet 

är viktigt att ha kännedom om. Vi bedömer likaledes att vår studies tillvägagångssätt är tydligt 

beskrivet vilket ökar tillförlitligheten i enlighet med Polit och Beck (2012). För att öka 

tillförlitligheten ytterligare hade fler databaser kunnat användas samt fler sökord inkluderas till 

exempel andra demenssjukdomar.  

 

För att uppnå pålitlighet i denna litteraturstudie beskrevs analysprocessen i enlighet med 

Bengtsson (2016) tydligt genom att noggrant beskriva de fyra olika stegen. Analysprocessen 

utfördes med noggrannhet för att inte förlora kärninnehållet och analysen är utförd av bägge 

författarna till denna litteraturstudie. Den har likaledes blivit granskad ett flertal gånger av 

studenter, handledare och examinator vilket ökar tillförlitligheten ytterligare. Referens till 

metodlitteraturen styrker vårt genomförande samt ger en möjlighet att gå tillbaka till 

originalkällan om något är otydligt. Polit och Beck (2012) beskriver att pålitlighet handlar om att 

andra ska kunna göra om samma studie och få ett likande resultat. Vi anser att en 

kvalitetsgranskning kan genomföras på olika sätt och få olika resultat beroende på vem som 
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utför den. Därför kan vi inte garantera att vår kvalitetsgranskning skulle få samma resultat om 

någon annan skulle ha genomfört den vilket vi anser som en brist i denna litteraturstudie. 

 

För att uppnå bekräftbarhet i denna litteraturstudie är resultatet kopplat till syftet. I resultatet 

beskriver närstående deras upplevelser där flera har samma eller har liknande upplevelser vilket 

ökar bekräftbarheten. Författarna till denna studie har försökt att undvika egna tolkningar och 

med hjälp av citat har vi styrkt närståendes upplevelser utan möjligheter att feltolka eller dra 

egna slutsatser. Människor besitter alltid en förförståelse och därför kan vi inte garantera att 

eventuella tolkningar är gjorda som har påverkat resultatet. Enligt Polit och Beck (2012) syftar 

bekräftbarhet till objektivitet och att flera oberoende källor säger samma sak. Det är viktigt att 

återspegla originalstudier samt att undvika egna tolkningar. 

 

Författarna till denna studie anser att vissa delar av resultatet kan vara överförbart men att varje 

människas upplevelse är individuell. Alla har olika möjligheter att klara av situationen beroende 

på hur man är som person, vart man bor samt vilket stöd som finns att tillgå därför är det av stor 

vikt att se det ur ett individuellt perspektiv. Något som kan diskuteras och hade förbättrat 

studiens pålitlighet är ytterligare forskning kring make/makas upplevelser av att leva 

tillsammans med en närstående som insjuknat i demens i tidig ålder. Författarna till denna studie 

anser att mer forskning om make/makas upplevelser är önskvärt. Enligt Polit och Beck (2012) 

innebär överförbarhet att studien ska kunna överföras till andra sammanhang eller grupper. 

 

Slutsatser 

Utifrån litteraturstudiens resultat och diskussion dras slutsatsen att närstående till en 

familjemedlem som insjuknat i demens i tidig ålder upplevde vårdandet på olika sätt. Det kunde 

röra sig om upplevelser av sorg eller lättnad, acceptans eller förnekelse samt avståndstagande 

eller att komma närmare familjen. Något som genomsyrade de flesta upplevelser var vikten av 

en tidig diagnos för att öka förutsättningarna till ett värdigt liv. Barn och föräldrarollerna blev 

ombytta och samtliga närstående upplevde ett ökat ansvar. De flesta upplevde det ökade ansvaret 

som en stor börda och de avsatte mycket tid till den sjuka personen vilket bidrog till att deras 

egna behov blev lidande. Samhället har i vissa fall en roll i lidandet där stigmatisering av 

demenssjukdomen gjorde att de närstående upplevde skam och skuld. Det sociala livet är en 

viktig copingstrategi som kan användas för att orka hantera situationen men isolering förekom i 

vissa fall vilket bidrog till att det sociala livet åsidosattes. Behov av stöd och hjälp från anhöriga 

och vårdpersonal var individuellt men många upplevde att de tjänster som fanns att tillgå inte 
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var anpassade för personer med demens i tidig ålder. Det är viktigt att vårdpersonal har kunskap 

och ett individuellt förhållningssätt att tillgå för att skapa förtroende vilket kan bidra till att fler 

vågar söka hjälp. Den viktigaste komponenten för att ge så bra vård som möjligt är att se hela 

familjen som en enhet där alla har individuella behov av stöd och hjälp. Vi bedömer att familjers 

upplevelser av att leva tillsammans med en närstående som insjuknat i demens i tidig ålder är en 

forskningsfråga som behöver lyftas fram. Detta för att inbringa kunskap och förståelse hos både 

närstående, de som inte har varit i kontakt med sjukdomen och vårdpersonal samt att de anhöriga 

ska undgå stigmatisering från samhället. Närståendes upplevelser av stöd från vården och 

samhället är förslag på vidare forskning. Även de närståendes psykiska ohälsa är en viktig 

forskningsfråga att lyfta fram för att skapa en ökad medvetenhet om att detta kan förekomma. 
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