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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att beskriva anhörigas erfarenheter av att leva med yngre 
personer med demenssjukdom. När en yngre person drabbas av demenssjukdom 
påverkas hela familjen. Personen som drabbas blir helt beroende av sin familj och det 
begränsar livsutrymmet för de anhöriga. För att svara på syftet gjordes en 
litteraturöversikt med kvalitativ metod, baserad på tolv vetenskapliga artiklar. 
Resultatet delades upp i två huvudkategorier med åtta underkategorier som beskriver 
olika erfarenheter som anhöriga har av att leva med en yngre person med 
demenssjukdom både före och efter diagnostisering. Kategorierna var: 1. 
Förändringar i livet med underkategorier: en annan person, osäkerhet före och efter 
diagnostisering, oro inför framtiden och sorg, behov av hjälp och stöd. 2. Ett liv med 
ökad belastning och har underkategorier: förlust och saknad, social isolering, 
försämrat välbefinnande, användning av olika copingstrategier. Resultatet kan öka 
sjuksköterskans kunskaper kring tidig debut av demenssjukdom, öppenhet och 
förbereda för att göra undersökningar för att stärka misstankar och inte dra 
förhastade slutsatser. 
 
Nyckelord: Sjukvård, anhörig, yngre, demenssjukdom 
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Being a relative to people suffering Young Onset Dementia 
 
 

Summary 
 
The aim of the study is to describe the experience of family members living with 
young onset dementia. Young onset dementia does not only affect the person 
suffering of the disease rather its impact affected the whole family.  The person 
affected is being entirely dependent to his family and it restricts the living condition 
for families and relatives. This study is a literature review, based on 12 studies. The 
result has 2 categories with 8 under categories that describe different experiences of 
family members experience of living with young onset dementia. First category: 
Changes in life, with under category: a stranger, uncertainty before and after 
diagnosis, worries about the future and remorse & In need of help and support. 
Second category: Increased amount of burden, with under categories: defeat and 
bereavement, social isolation, deterioration of well-being and using various coping 
strategy.  The result provides nurses' increased knowledge with young onset 
dementia, openness and willingness to embrace further investigation to strengthen 
suspicions and not jump into conclusions. 

 
Keywords: Healthcare, relative, young, dementia 
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Inledning 

Demenssjukdom bland personer yngre än 65 år är ett redan känt fenomen inom 
hälso- och sjukvården, men forskning kring hur sjukdomen påverkar de sjuka och 
deras närstående är begränsad. Under senare tid har dock en växande mängd 
litteratur publicerats som belyser den utmärkande påverkan som demens har på 
yngre vuxna och deras familjer (Adeli & Josephs, 2014; Levine, 2013). I tidigt skede 
vårdas vanligtvis den demenssjuka personen av anhöriga (Lethin, Hallberg, Karlsson 
& Janlöv, 2016). 
 
Känslor som isolering och orättvis behandling är något som upplevs hos yngre 
personer som drabbas av demenssjukdom (Harris, 2004). Deras röster hörs inte och 
deras behov förbises ofta på grund av att sjuksköterskor och annan personal inom 
hälso- sjukvården har svårt att se att demenssjukdom existerar i så ung ålder. Den 
känslan kan förstärkas på grund av att det ofta finns en allmänt negativ syn på 
demenssjukdom (Chaston, 2010). Familjen till den person som har drabbats av en 
demenssjukdom är i stort behov av socialt och emotionellt stöd (Barca, Thorsen, 
Engedal, Haugen & Johannessen, 2014). Det finns i nuläget ingen standardvårdplan 
för att möta de problem som kan drabba personer med tidig debut av 
demenssjukdom och deras närstående. Det gör att anhörigvårdare bidrar med den 
största delen av vårdandet och omhändertagandet av personer med denna 
progressiva och irreversibla sjukdom (Flynn & Mulcahy, 2013).  
 
De personer som drabbas av demenssjukdom i tidig ålder är ofta i medelåldern och 
arbetar fortfarande (Harris, 2004). Men det är inte bara personen som drabbas av 
sjukdomen som påverkas av situationen. Det kommer även att påverka familj, vänner 
och kollegor (Barca et al., 2014). I högre åldrar är det mer väntat att bli beroende av 
andra människor för att klara av vardagen. Men de personer som drabbas av 
demenssjukdomen är hela tiden beroende av andra människor. De beskriver 
beroendet till andra som någonting påfrestande, att de måste be sin partner om hjälp 
för att utföra uppgifter som tidigare var deras ansvar. De kan inte längre arbeta, går i 
förtidspension, kan inte längre försörja sig, kan inte köra bil, går miste om förmågan 
att vara förälder och får en känsla av att de själva är barn (Harris, 2004). 
 
En diagnos om tidig debut av demenssjukdom medför många svårigheter för den som 
drabbas och de som är anhöriga till personen. Därför är fokus i examensarbetet att 
beskriva anhörigas erfarenhet av att leva med en yngre person med demenssjukdom. 
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Bakgrund 

 
Demenssjukdom  
 
Demenssjukdom innebär kognitiva förändringar till följd av en rad olika sjukdomar 
(Neary & Snowden, 2003). Demenssjukdomar är indelade i primära och sekundära 
demenssjukdomar. Den vanligaste typen av demenssjukdom är den 
primärneurodegenerativa, som innebär att det sker en förtvining av nervceller i 
nervsystemet. Beroende på var i hjärnan skadan sitter så motsvarar symtomen det 
område som har blivit skadat (Skog, 2013). I de primära demenssjukdomarna ingår 
Alzheimers sjukdom som är den vanligaste formen av demenssjukdom, 
frontallobsdemens och Lewykroppsdemens (Georgsson, 2008). Demenssjukdom 
inträffar även sekundärt som kärlsjukdom eller av andra yttre faktorer som till 
exempel borrelia, hjärnskador och skador orsakade av alkoholmissbruk (Neary & 
Snowden, 2003; Georgsson, 2008). Det är viktigt att rätt diagnos ställs. Olika 
sjukdomar kräver olika typer av vård och för att få rätt behandling och stöd inom 
hälso- och sjukvården krävs kunskap om vilken typ av demenssjukdom personen har 
fått (Rahman, 2015).  Demens kan vara ärftligt och därför är det viktigt att 
informationen och diagnosen är rätt med hänsyn till anhöriga i samband med 
rådgivning (Neary & Snowden, 2003). Risken att drabbas av demenssjukdom kan öka 
två till fyra gånger bland individer som har en första gradens släkting med en 
demensdiagnos. Effekten tros vara ännu starkare om släktingen har tidig debut av 
demenssjukdom och med ökad ålder. Medan den familjära förekomsten av 
demenssjukdom kan bero på delade miljöfaktorer, finns det också starka bevis som 
stöder genetisk koppling (Rahman, 2015). Särskilda krav att fastställa en 
demensdiagnos ska uppfyllas, vilket innebär att det ska vara en omfattande 
nedsättning av minnes- och tankeförmåga jämfört med tidigare kognitiv 
funktionsnivå (Georgsson, 2008). 
 
Young onset dementia 
 
Termen (YOD) Young onset dementia; ”demens med ung debut” är ett syndrom som 
omfattar olika typer av demenssjukdomar som drabbar personer under 65 år (Adeli & 
Josephs, 2014). Yngre personer med sjukdomen representerar en liten del av alla som 
har en demenssjukdom (Barca, et al., 2014;van Vliet, 2012). Demenssjukdom hos 
yngre är komplicerat och tar tid att diagnostisera i och med att det kan förväxlas med 
andra psykiatriska tillstånd (Adeli & Josephs, 2014). Minnesförlust, språksvårigheter, 
svårigheter med rumsuppfattning och rörelseförmåga, förlust av kunskap och 
förståelse om världen, planering och omdöme, förändringar i personlighet, beteende 
och förlust av emotionell kontroll är symtom som sjukdomen medför (Perrin, May & 
Anderson, 2008).  
 
Även om gruppen av unga som drabbas är relativt liten, utgör de ofta en större 
belastning för vårdgivaren. Symtomen hos de yngre är ofta mer beteendemässiga och 
psykologiska än i den äldre befolkningen med demens. De flesta av de yngre 
personerna som drabbas av sjukdomen får frontallobsdemens. Framförallt är den 
variant av demenssjukdom som ger beteendemässiga symtom svår att diagnostisera, 
då symtomen ofta inte framträder som en minnesförsämring, som man brukar se vid 
Alzheimers sjukdom (Wang, Shen, & Chen, 2013). Det finns fortfarande ingen 
evidens som säger om det finns en skillnad i omvårdnaden av äldre personer med 
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demenssjukdom och yngre personer, dock är det klarlagt att vårdgivaren till yngre 
personer med demenssjukdom upplever mer psykisk påfrestning (van Vliet, de Vugt, 
Bakker, Knoopmans & Verhey, 2010). 
 
Att vara ung och få demens 
 
Sett från patientperspektivet utifrån den forskning som har bedrivits, skiljer sig 
livssituationen för den yngre personen som är demenssjuk jämfört med situationen 
hos de äldre, på många sätt (Parahoo, Campbell, & Scoltock, 2002; Beattie, Daker-
White, Gilliard & Means, 2004; Wood, 1999). Symtomen som de drabbas av kan vara 
liknande, däremot är den emotionella reaktionen och frustrationen mer påtaglig för 
den yngre personen (Armstrong, 2003). De yngre personerna är många gånger friska 
fysiskt och fortfarande yrkesverksamma, vilket ofta gör att känslan av att allt inte 
fungerar som innan blir mer tydlig. Det finns förväntningar på dem både från arbetet 
och i det sociala livet att allt ska fungera som tidigare. Därför blir känslan av 
maktlöshet, förlorad kontroll och frustration större i takt med sjukdomens 
utveckling. Att ha god fysisk hälsa och inga åldersrelaterade åkommor parallellt med 
att bli mer beroende av andra på grund av demenssjukdom skapar ofta lägre 
självkänsla och en sorg hos de personer som blivit drabbade. Hur personer reagerar 
som får en diagnos om att de har demenssjukdom är högst individuellt. Det är inte 
sällsynt att den som får en diagnos reagerar med lättnad över att få en förklaring till 
de svårigheter som uppstått i samband med sjukdomens debut. Senare reaktioner 
kan dock bli ökad oro inför framtiden (Tindall & Manthorpe, 1997).  
 
Att vara anhörigvårdare 
 
Att vara anhörig till en person med demenssjukdom innebär ofta att bli en informell 
vårdare (Holst, & Edberg, 2011). I tidigt förlopp av demenssjukdomen är anhöriga till 
personen med sjukdomen tvungen att anta en ny roll som en vårdare utan att tänka 
på konsekvenserna av att ta på sig uppgiften (Lethin, Hallberg, Karlsson & Janlöv, 
2016). Den vård som ges av anhöriga till demenssjuka är avgörande eftersom det gör 
det möjligt för personen med demenssjukdom att bo kvar i sitt eget hem så länge som 
det är möjligt. Det gör att övergången till formella vårdinrättningar skjuts upp och 
det bidrar till en bättre livskvalitet för vårdtagaren (Brodaty & Donkin, 2009). Att 
lägga fokus på en anhörigvårdare är orimligt, eftersom när det gäller demenssjukdom 
är det inte bara en familjemedlem som blir drabbad utan hela familjen. Fokus bör 
därför vara att alla familjemedlemmar ska vara delaktiga i vårdandet av den 
demenssjuka personen (Adams, 1999). 
 
Familjecentrerad vård  
 
Att få diagnosen demenssjukdom kan innebära en stor omställning, inte bara för 
personen som får diagnosen, diagnosen i sig påverkar hela familjen. Det är därför 
viktigt för sjukvårdspersonal att ge det stöd familjen behöver för att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för familjen (Dening & Hibberd, 2016). 
 
Begreppet personcentrerad vård utvecklades till att omfatta ''familjecentrerad vård'' 
som står för den viktiga rollen familjen har i vården (Lopez, Mazor, Mitchell & 
Givens, 2013). Behovet av familjeinriktat stöd, kombinerat med personcentrerad vård 
(Barca, Thorsen, Engedal, Haugen & Johannessen, 2014) är viktigt för att stötta den 
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drabbade familjen. Att vårda en anhörig är en utmanande roll och det påverkar 
vårdaren både fysiskt och psykiskt. Ett bra samarbete mellan sjukvårdspersonal och 
anhörigvårdare är viktigt för en god vård och kan minska familjens frustration och 
den negativa påverkan situationen har på familjen (Bramble, Moyle, & McAllister, 
2009). 
 
Undersökningar av demenssjukdomar från en familjecentrerad vinkel ställer flera 
frågor, så som hur familjer kan anpassa sig och klara av att få ett besked om att en 
närstående yngre person drabbats av demens. Intressant är vad som kan göras för att 
underlätta för familjen och personen som drabbats av demens (Roach & Keady, 
2008). Vikten av att ha kunskap om hur anhöriga upplever sin situation kan vara 
avgörande för att kunna skapa stödprogram för de som är drabbade. 
 
Samhällsperspektiv 
 
Sett ur ett samhällsperspektiv finns det fortfarande inga vårdinrättningar som är 
speciellt anpassade för yngre personer med demenssjukdom. Äldreboende, 
dagverksamhet och hemtjänst är inte skapat efter dessa personers speciella behov. 
Inom till exempel primärvård och psykiatrisk vård saknas kunskap och utbildning för 
att kunna känna igen och behandla de symtom dessa unga personer har. Bristen på 
kunskap hos hälso- och sjukvård och inom socialtjänsten skapar svårigheter för dessa 
personer. Det krävs mer utbildning och kunskap inom samhället för att tillgodose 
dessa personers behov (Werner, Stein-Shvachman1 & Korczyn, 2009; Socialstyrelsen, 
2007). 
 
 

 
Syfte 

 
Syftet är att beskriva anhörigas erfarenhet av att leva med en yngre person som har 
en demenssjukdom. 
 
Förklaring: Anhörig är en person som vårdar eller stödjer en närstående 
(Socialstyrelsen, 2016). 

 

Material och metod 

Design 
 
För att besvara syftet har en litteraturöversikt genomförts som bygger på publicerade 
studier med kvalitativ design. Vid litteraturöversikt samlas kunskapen inom ett 
område in för att ta reda på vad förekommande forskning säger (Cooper, 1998; 
Forsberg & Wengström, 2008; Hart, 1998; Polit & Beck, 2008). 
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Urval och datainsamling 
 
Till en början var det viktigt att skapa helhetsbild av området som skulle studeras för 
att inte förbise viktig information och hitta relevanta artiklar som svarade på syftet 
(Friberg, 2006). Inklusionskriterier användes för att specificera sökningen i 
kombination med valda sökord. Artiklar som inkluderades var publicerade mellan 
2005-2016, skrivna på engelska, med kvalitativ design, innefattade ett abstract, hade 
etiskt godkännande och var peer-review-granskade vilket innebär att de är 
vetenskapligt kontrollerade (Patel & Davidson 2011). Urvalet var personer under 65 
år med diagnosen demenssjukdom.  Sökningar gjordes i CINAHL, Medline och 
PsycINFO. CINAHL är en stor databas för forskning inom omvårdnad. PsycINFO 
omfattar referenser till litteratur inom psykologi och närliggande områden. 
Sökningar gjordes även i Medline för att utöka källorna och referenserna. Medline är 
en databas med samlad litteratur från hela världen inom biomedicin (Forsberg & 
Wengström, 2008). Med utgångsläge från syftet, närståendes upplevelse av att leva 
med yngre personer med demenssjukdom, identifierades följande sökord: famil*, 
dement*, young*, young adult*, relative*, experience*, young onset dement*,  
transition, early onset dementia and famil* och caregiver. Med hjälp av booleska 
sökoperatorer kombinerades sökorden för att utöka sökningen (Friberg, 
2006)(Bilaga 1,2). 
 
Datainsamlingen gjordes genom att titlar på de artiklar som kom fram genom 
sökorden granskades för att kunna urskilja de artiklar som svarade mot syftet (bilaga 
3). En helhetsbild av området skapades genom att abstract lästes flera gånger  i de 
studier som sedan blev resultatet av litteratursökningen. Det gjordes för att inte 
utesluta eller ta med artiklar som inte var relevant mot syftet (Friberg, 2006). Totalt 
lästes abstract på 72 artiklar, se bilaga 1. De 12 artiklar som ansågs relevanta för syftet 
gick vidare till kvalitetsgranskning. När kvalitetsgranskningen av de framsökta 
artiklarna gjordes användes granskningsprotokollet som Hälsohögskolans Avdelning 
för Omvårdnad tagit fram, se bilaga 2. Det innebar att studiernas syfte, bakgrund, 
urval, design, datainsamling, dataanalys, forskningsetiskt ställningstagande, 
pålitlighet, tillförlitlighet och resultat granskades. Det krävdes att samtliga artiklar 
uppfyllde kriterierna i den första delen av granskningsprotokollet för att kunna 
användas till resultatet. 

Dataanalys 
 
Analysen gjordes enligt Fribergs tre olika steg. I det första steget lästes de valda 
artiklarnas resultat igenom flera gånger för att få en överblick av innehållet. För att 
skapa en tydligare översikt gjordes en artikelmatris, se bilaga 3. I det andra steget 
granskades artiklarnas resultat där likheter och skillnader som svarade mot syftet 
identifierades. I det tredje och sista steget gjordes en sammanfattning för att enklare 
kunna se likheter och skillnader i artiklarna. Som sedan presenterades i resultatet. 
(Friberg, 2006). 
 
Vid analysarbetet lästes valda artiklarnas resultat igenom flera gånger för att få en 
helhetsbild av innehållet. Därefter sorterades likheter respektive skillnader. Det 
gjordes genom att resultaten översattes för att enklare se vad som var gemensamt och 
vad som skiljdes åt i innehållet på resultaten. Sedan kopplades de stycken som var 
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lika samman för att skapa gemensamma meningsenheter. Därigenom bildades två 
huvudkategorier med vardera fyra underkategorier. 
 

Etiska överväganden 

 
I studier som är baserade på omvårdnad är deltagarna ofta människor vilket innebär 
att ett etiskt godkännande krävs. Det är viktigt att säkerhet, rättigheter och 
välbefinnande tas hänsyn till och bevaras (Polit & Bhaneck, 2012). Vid en 
litteraturöversikt fordras inget etiskt tillstånd, det är dock ändå viktigt att 
uppmärksamma den etiska frågan samt att  syftet till att den utförs ska motiveras 
(Kjellström, 2012). Att vara etisk medveten om hur undersökningen vid 
datainsamlingen i övrigt utförts (Dahlberg, 2014). Med tanke på att studien kommer 
att granska andra studier bör hänsyn därför iakttas till tidigare författare och deras 
kunskap inom områden (Forsberg & Wengström, 2013). 
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Resultat 

 
I studien framkom två huvudkategorier med 8 underkategorier (figur 1) som 
beskriver anhörigas upplevda erfarenheter av att leva med yngre personer med 
demenssjukdom. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 1. Beskrivning av resultatets kategorier och subkategorier 
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Förändringar i livet 

 

En annan person 
 
De första tecknen som iakttogs vid sjukdomsdebuten var ofta underliga 
beteendemässiga och psykiska symtom. Till skillnad från när personen var äldre 
prövades det att hitta andra förklaringar till beteendet än demenssjukdom 
(Ducharme et al., 2013). Barn till föräldrar med sjukdomen beskrev att de i början av 
sjukdomsförloppet inte märkte att något var annorlunda med föräldern, kanske var 
personen ifråga bara på dåligt humör. När förändringarna sedan blev uppenbara 
kändes det som att barnen fick ta mer och mer ansvar för sin förälder. Ett barn 
berättade om saknaden av att föräldern var förälder, att de nu var på samma nivå och 
att han inte tänkte som en vuxen person längre (Millenaar et al., 2014; Svanberg et 
al., 2010). I en studie där makarna intervjuades beskrev de att det oftast inte var 
minnesförlust som var det alarmerande symtomet. Det var förändringar i beteende 
och personlighet som sågs avvikande från det som var det normala för personen. Det 
talades om plötsligt uppkommen aggressivitet (Ducharme et al., 2013). En 
närstående beskrev det som att det var samma kropp men med förändrade 
karaktärsdrag, som gjorde de till just dem (Sikes & Hall, 2016). Processen att erkänna 
förändringar hos en familjemedlem diskuterades ofta, och tanken på att se nya 
förändringar i en familjemedlem var smärtsamt för några (Roach et al, 2015). Barn 
bevittnade belastningen på deras friska förälder och de hade svårt att anpassa sig till 
de kognitiva, beteendemässiga och personliga förändringarna hos föräldern. Den 
friska föräldern fick ta mer ansvar över hushållet eftersom den sjuka inte hjälpte till 
så mycket längre. Barnen upplevde också att de var tvungna att hjälpa till mer i 
hemmet, vilket ibland kunde skapa konflikter med den friska föräldern (Millenaar et 
al., 2014).  

Osäkerhet före och efter diagnostisering  

Det fanns olika erfarenheter kring diagnosen hos de anhöriga till personerna. 
Diagnosen medförde ofta en osäkerhet. Där ingick bland annat bristen på 
information under övergången från det att personen var frisk till att få en diagnos 
(Ducharme, Kergoat, Antoine, Pasquier & Coulombe, 2013;Roach, Drummond & 
Keady, 2015). Innan diagnosen fastställdes fanns en period framförallt hos barn av 
frågeställningar om varför förändringarna i förälderns beteende uppkommit. 
Situationen blev ännu svårare på grund av andras motvilja att erkänna problemet. 
Det ledde ofta till att fel diagnoser fastställdes, vanligtvis depression (Svanberg, Stott 
& Spector, 2010). Det fanns ofta känslor av osäkerhet hos anhöriga innan diagnos 
ställts. De första mötena med läkare och vårdgivare var ofta en kamp då läkare 
många gånger var motvilliga till att göra en demensutredning i första hand, det 
främst på grund av ung ålder (Roach et al., 2015). Både före och efter diagnosen sökte 
många anhöriga efter information på egen hand, och en del konstaterade att den 
informationen de funnit på internet bekräftade diagnosen. Trots att de hade tillgång 
till en specialistklinik avsedd för vårdgivare till en närstående valde de flesta att 
använda internet som den huvudsakliga informationskällan (Ducharme et al., 2013). 
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Barn i en studie berättade om hur och när de fått veta att deras föräldrar hade en 
diagnos och hur det kändes när de fick reda på det. De berättade om att de fått hjälp 
av familjen eller professionella för att kunna hantera situationen och kunna diskutera 
det med dem (Nichols et al., 2013). En del av barnen som hade en förälder med 
demenssjukdom ville inte ha någon mer information om sjukdomen, men 
uppskattade ärlighet från föräldrarna, de hade rätt att veta (Svanberg et al., 2010). 
Barn borde ha möjlighet att lära sig så mycket de ville om sjukdomen, och om det 
fanns behov av att ta in informationen successivt så skulle det behovet tillgodoses 
(Nichols et al., 2013). 

Behov av hjälp och stöd  

När det gällde stöd beskrev de drabbade personerna hjälpmedel och effekterna av 
stödet de fick. Det innefattade känslomässigt stöd, liksom förmågan att ta emot och 
dela informationen från vänner, familj till vårdpersonal. Många personer tyckte att 
stöd till den anhöriga var av största vikt, där ingick att inkludera och se till att 
informationen kom fram och att inge känslomässigt stöd och trygghet (Nichols et al., 
2013). Många fick hjälp och support från familj och vänner, men de uttryckte också 
olika anledningar till varför deras tillit till andra var begränsad. De personer som 
hade mest ansvar över den sjuka hade ofta en annan närstående som var involverad i 
omvårdnaden. Vissa var kluvna till att fråga andra familjemedlemmar om hjälp eller 
att dela för mycket, de var rädda för att lägga över för stor börda på någon annan 
(Adams, 2006). 

 

Väsentligt när det handlade om stöd till barn var att vissa av barnen till föräldrar som 
fått diagnosen behövde tid att anpassa sig till situationen innan de kunde ta emot 
något stöd från sjukvården. Något som var efterfrågat var praktisk information för att 
hjälpa barn och andra familjemedlemmar med de problem de ställdes inför när det 
handlade om deras sjuka förälder (Millenaar et al., 2014). Många av barnen med en 
förälder med sjukdomen föredrog att prata med vänner om situationen, även om 
vännerna hade en mycket begränsad förståelse för situationen, var de trots det bra på 
att lyssna. En del av barnen kände sig förbisedda av hälso- och sjukvården. Det på 
grund av en bristande kännedom kring deras situation och att få riktlinjer gavs för 
hur de skulle hantera den nya situationen (Hutchinson et al., 2016). Många barn 
undrade om de skulle konfrontera föräldrarna med deras beteende eller om de skulle 
låta dem utföra uppgifter med risk för att de gjorde fel (Millenaar et al., 2014). 
Anhöriga i en studie beskrev om hur lite samhället uppmärksammade 
demenssjukdom, särskilt den tidiga typen. De menade att allmänhetens medvetenhet 
borde ökas om sjukdomen för att minska skam och okunnighet och därigenom kunna 
stötta och skydda familjer från samhällets diskriminering (Hutchinson et al, 2016). 

Oro inför framtiden och sorg  

Det framkom två olika tankesätt angående framtiden. Där några personer valde att 
vara aktivt informationssökande och överväga olika alternativ inför framtiden, 
medan de andra valde att inte göra något alls och inte planera inför framtiden. Många 
förlitade sig på de läkemedel som fanns för att minska sjukdomens symtom, 
läkemedel ingav hopp för framtiden och tro om att symtomen utvecklades långsamt. 
Många insåg dock att det inte var något permanent och att sjukdomen likväl skulle 
fortgå (Adams, 2006). Ett återkommande problem när det gällde tidig debut av 
demenssjukdom var att familjemedlemmar fick svårt att fortsätta arbeta. De kände 
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att de var tvungna att fortsätta med sitt arbete samtidigt som de upplevde en oro över 
sin närstående som de lämnade ensam i hemmet (Roach et al, 2015). 

Innan personen med diagnosen gick bort, var det för anhöriga en unik sorgeprocess, 
som kunde ses som en före döden sorg och en efter döden sorg. Konsekvensen blev en 
enorm stress hos anhöriga till den sjuka personen innan den fysiska döden skett, som 
kunde kännas större än den stressen efter det att personen hade gått bort (Sikes & 
Hall, 2016; Hutchinson et al., 2016). När diagnosen demenssjukdom ställdes var ofta 
det ögonblick då sorgen för den framtida förlusten drabbade anhöriga. Det innebar 
att du inte längre var make/maka, du blev därmed mer som en vårdgivare och 
förälder till din partner. Anhöriga ansåg att det fanns många aspekter att sörja för, 
förlusten av den tidigare relation som fanns före diagnosen, deras partners roll i 
utbyte mot en vårdgivarroll och det intellektuella utbytet som försvann successivt 
(Ducharme et al., 2013). Åtskilliga personer nämnde att saker kommer att bli värre 
och att deras makar inte kommer gå tillbaka till sina gamla och underbara 
personligheter (Adams, 2006).   

 

En annorlunda aspekt i sorgeprocessen som barn till en person med sjukdomen var 
sorgen för någonting som aldrig funnits där. Sorg för en förälder som de inte hade 
haft, eller någonsin skulle få igen (Hutchinson et al., 2016; Svanberg et al, 2010). En 
vilja fanns att försöka komma ihåg hur föräldern var före diagnosen, för att kunna 
hjälpa till att behålla tillgångar och egenskaper som personen hade (Svanberg et al, 
2010). Barn i en studie uttryckte att på grund av att personen fortfarande var i livet, 
var det svårt att sörja. Om föräldern avlidit, hade sorgearbetet blivit enklare, även om 
det kunde låta hemskt att uttrycka det på det sättet (Sikes & Hall, 2016). Många 
anhöriga barn jämförde det med om till exempel föräldern skulle ha drabbats av 
cancer. Situationen hade kunnat se annorlunda ut då och hade ingett mer hopp med 
de behandlingar som finns att erbjudas för olika cancerformer. Det kunde vara svårt 
för andra människor att förstå situationen, och många tyckte att barnen istället skulle 
glädjas över att de hade kvar sina föräldrar (Hutchinson et al.,2016; Sikes & Hall, 
2016).   

Ett liv med ökad belastning 

Förlust och saknad 

Förändringar i relationer beskrevs som en av de svåraste omställningar familjer 
upplevde när en familjemedlem drabbades av sjukdomen (Roach et al., 2015). 
Förhållandet till personen kunde fortfarande vara bra, men en besvikelse jämfört 
med hur det var innan partnern blev sjuk (Adams, 2006). En anhörig till en person 
med sjukdomen liknade insjuknandet med en tsunami, att den var som en stor 
tsunami som drog isär allt för att det sedan skulle byggas upp igen. En tsunami 
tillintetgjorde allt i sin väg precis som demenssjukdomen gjorde med personen som 
drabbades (Roach et al., 2015). Det var centralt för många barn till föräldern att 
bygga upp en ny relation med sjukdomen i centrum, acceptera förlusten av den 
personen de kände innan och bilda en ny relation (Svanberg et al., 2010). 

 

Förlust och saknad av någon att anförtro sig till och diskutera viktiga avgöranden 
med var någonting som många beskrev. En del hade en föreställning om att personen 
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med minnesförsämring behövde ges skydd från att få alltför mycket information och 
att den inte kunde delta fullt ut i ett samtal om viktiga frågor. I vissa fall var den 
första förståelsen för att något inte var som det skulle, när partnern var tvungen att 
ensam bära på bördan av dåliga nyheter utan sin älskades stöd (Adams, 2006). 

Social isolering 

Att leva med förändring var sammankopplat med social isolering och transition. Att 
känna sig isolerad från andra blev en del av vardagen som anhörig, medan 
övergångar ut ur hemmet var en viktig faktor när det handlade om framtiden (Roach 
et al., 2015). För personerna med demenssjukdom och deras vårdgivare fanns det få 
situationer där sjukdomen inte hade en negativ påverkan på personen och familjens 
umgängeskrets (Harris & Keady, 2009). Det var en skam som relaterades till 
sjukdomen och det uppmanade makarna till att hålla diagnosen hemlig till endast de 
som var inblandade (Ducharme et al, 2013). Isoleringen paret upplevde kom delvis 
från en ovilja att söka hjälp från vänkretsen för att de ansågs oförmögna att förstå 
verkligheten av demenssjukdom vid en sådan ung ålder, samt av rädsla för 
förutfattade meningar kring sjukdomen (Ducharme et al, 2013). Barn beskrev vikten 
av att sätta sin förälders behov först och ibland som en följd upplevde barnen att de 
inte hörde hemma någonstans. Förändringarna som diagnosen medförde kunde 
också leda till känslor av isolering och irritation av att deras förälders behov måste 
komma först (Allen & Oyebode, 2009). Så länge säkerheten inte var ett problem, ville 
de flesta vara hemma med sin partner så länge som möjligt. Det var risken för osäkra 
eller direkt farliga förhållanden som tillslut ledde till att familjer tog beslutet att flytta 
den sjuke till en vårdinrättning (Roach et al., 2015). 

 

I en studie berättade deltagarna att släktingar som familjen tidigare haft nära 
relationer till inte längre klarade av att umgås med personen som blev sjuk och tog 
avstånd från familjen, som lämnades med känslor av isolering (Allen & Oyebode, 
2009). Följderna av isoleringen kunde vara förödande, särskilt när den sjuka 
personen själv kunde förstå att den kunde vara orsaken till lidandet hos familjen 
(Harris & Keady, 2009). 

Försämrat välbefinnande 

Den känslomässiga påverkan av att leva med en förälder som hade sjukdomen väckte 
negativa känslor så som, ilska, rädsla, skuld, skam, sorg, instängdhet, förvirring och 
frustration (Adams, 2006; Hutchinson, Roberts, Kurrle, & Daly, 2016; Nichols et al, 
2013). Makar till personerna var många gånger stressade, med flera problem så som 
finansiella svårigheter och hälsobekymmer, brist på support, och känslor av social 
isolering (Kaiser & Panegyres, 2007; Adams, 2006). 

 

Många upplevde det svårt med en lång strävan efter diagnos, sorg för förlust av make, 
äktenskap, svårigheter med att hålla ihop, en oväntad roll och ansvar i det dagliga 
livet (Ducharme et al, 2013). Det talades om tvivel på sig själv att klara av att utföra 
de arbetsuppgifter de fått. Att trots känslomässiga band till den sjuka personen 
försöka vara en bra vårdgivare. Känslor som ilska, frustration och otålighet kom fram. 
En person berättade om vacklande mellan att vara mycket förstående mot sin man till 
att vara riktigt otålig (Adams, 2006). 
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Barn kunde uppleva sorg och känslor av förlust av föräldern och den relation de hade 
efter det att demenssjukdomen upptäcktes (Millenaar et al, 2014). Dessa barn sörjde 
över en lång tidsperiod inför ett oförstående samhälle, samtidigt som de förlorade sin 
förälder. Många olika faktorer påverkade deras emotionella välbefinnande 
(Hutchinson et al, 2016). Den psykiska stressen var överväldigande, många barn 
ansåg att världen var svår att leva i, därför behövde de ett skal för att skyddas ifrån 
ytterligare känslomässiga påfrestningar. Psykologiska påfrestningar ledde till 
emotionella störningar som depression, psykisk utmattning som i sin tur kunde bero 
på aggressivt beteende hos den sjuka personen mot barnen, oro över den friska 
föräldern, ökat ansvar och förändrade familjeroller (Allen & Oyebode, 2009). Flera 
barn nämnde att det var mycket spänt hemma relaterat till stress i vårdandet och 
förändringar i deras förälder med demenssjukdom (Millenaar et al, 2014).  

 

Att upprätthålla en positiv men ändå realistisk inställning till sjukdomen, och 
samtidigt visa den sjuka föräldern medkänsla och tålamod, ansåg många var viktiga 
strategier för att minska konsekvenserna av sjukdomen. Att ge stöd till resten av 
familjen och den friska föräldern var viktigt och skulle kunna åstadkommas genom 
att ta mer ansvar i hemmet och dela upp hushållsarbete (Millenaar et al., 2014; 
Nichols et al., 2013). I en studie berättade syskon att de stöttade varandra och 
pratade med sina vänner för att underlätta situationen (Allen & Oyebode., 2009). Att 
spendera så mycket tid som möjligt med den sjuka föräldern och tala om gamla tider 
hjälpte till att lindra bördan. Många fick ge utlopp för sin energi utanför hemmet 
genom idrott, dans, kör och även ideellt arbete (Nichols et al., 2013). Familjen och 
den närstående ägnade sig också åt meningsfull aktivitet. Som var en viktig faktor i 
att anpassa sig till livet med sjukdomen och att upprätthålla en god livskvalitet. Ett 
sätt för familjer att öka sin förmåga att positivt hantera övergången i 
demenssjukdomen, samtidigt som det blev ett sätt att bibehålla kontinuiteten av 
personens minnesförmåga Det var av stor betydelse för familjemedlemmar som 
kunde fortsätta arbeta och stötta familjen ekonomiskt (Roach et al., 2015). 

Användning av olika copingstrategier  

Barn till närstående med demenssjukdom använde olika copingstrategier för att 
hantera situationen under sjukdomsprocessen och konsekvenserna som sjukdomen 
medförde. Dessa sätt att hantera var sammankopplade till förmågan att bearbeta vad 
som hände omkring och den påverkan sjukdomen hade på deras liv (Millenaar et al, 
2014). Undvikande, distraktion, rationalisering, normalisering, förnekelse, flexibilitet 
och självskadebeteenden var copingstrategier barnen till de sjuka föräldrarna 
använde sig av för att hantera de svårigheter som sjukdomen medförde 
(Johannessen, Engedal & Thorsen, 2016; Allen & Oyebode, 2009; Millenaar et al., 
2014; Nichols et al, 2013).  

 

Att ta större personligt avstånd användes som en åtgärd för att klara av de psykiska 
påfrestningar och känslomässiga reaktioner som var relaterade till den svåra 
situationen (Johannessen et al., 2016). Distraktion användes för att hantera 
påfrestande situationer, fokus på andra aspekter av livet så som skola och utbildning 
underlättade och bidrog till att vara ifrån situationen för en stund (Allen & Oyebode, 
2009; Millenaar et al., 2014). Copingstrategier skedde separat, men de var ofta 
sammankopplade i olika skeden som påverkade och förändrade varandra. En del  av 
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barnen i studien beskrev lättnaden i att flytta hemifrån och inte längre behöva se alla 
förändringar i förälderns tillstånd. Samtidigt försökte barnen att ta tag i 
förändringarna genom adaptiv coping, där de såg till föräldrarnas behov och stöttade 
de behoven föräldrarna hade (Johannessen et al., 2016). 
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Diskussion 

 
Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att belysa anhörigas erfarenheter av att leva med yngre 
personer med demenssjukdom. För att få svar på syftet valdes en litteraturöversikt 
som byggde på studier med kvalitativ metod. Kvalitativ metod har en svaghet i att 
datan är subjektiv och resultatet bygger på andras tolkningar. Dock kan det ses som 
en styrka att datan är mer beskrivande och djupgående. En genomgående redogörelse 
av datainsamling och urval gjordes. Detta för att underlätta för läsaren att följa 
arbetets gång (Friberg, 2006). Metoden som valdes var lämplig för att kunna svara på 
syftet för att det var erfarenheter som skulle beskrivas. En litteraturöversikt var 
relevant då det av etiska skäl var svårt att få ett godkännande att göra en empirisk 
studie. Informationen som tas fram i arbetet var redan befintlig litteratur vilket kan 
ses som en svaghet då ingen ny data kommer fram. 
 
De sökord som användes i arbetet finns beskrivna i urval och datainsamling. 
Sökorden valdes utifrån syftet och kombinerades i olika konstellationer, se bilaga 1. 
Problem uppstod när för många sökord kombinerades vilket resulterade i inga eller få 
träffar. När färre sökord kombinerades blev det fler träffar, men då många träffar på 
demenssjukdom bland äldre eller arbeten där det handlade om hälso- och sjukvården 
som vårdgivare. Det var därför relevant och lyckosamt att sökorden young och family 
användes. Att samma artiklar har funnits under flera sökordskombinationer ger ökad 
validitet på arbetet (Friberg, 2006). Ett återkommande problem i sökningarna var att 
många träffar var litteraturöversikter som inte kunde användas när det var en 
litteraturöversikt som gjordes. 
 
Från början var syftet anhörigas upplevelse av att leva med yngre personer med 
demenssjukdom, vilket ändrades i efterhand. På svenska är betydelsen av upplevelse 
och erfarenhet olika medan engelskans experience förklarar båda orden. De träffar 
som blev genom sökorden beskrev mer de erfarenheter anhöriga hade därav blev det 
naturligt att ändra syftet till erfarenheter. Sökningar gjordes via tre databaser vilket 
kan ses som en styrka då chansen ökar för att hitta fler relevanta artiklar (Friberg, 
2006). Dock var det endast en av databaserna som hade forskning specifikt inriktad 
på omvårdnad. Bara artiklar som var peer reviewed inkluderades, vilket stärker 
arbetets trovärdighet eftersom studien är vetenskapligt granskad (Patel & Davidson 
2011). Artiklar som inkluderades var publicerade mellan 2005-2016. Mer än hälften 
av de artiklar som inkluderades i resultatet var fem år eller yngre. Fördelen med 
tidsintervallet var att innehållet var tidsenligt och relativt ny information framkom.  
 
Vid granskningen undersöktes tolv artiklar med hjälp av 
kvalitetsgranskningsprotokollet som är framtaget av Avdelningen för omvårdnad, 
Hälsohögskolan Jönköping (Bilaga 2). Artiklarna granskades av båda författarna och 
granskningarna jämfördes vilket stärker kvaliteten på granskningen (Patel & 
Davidson, 2011). Med hjälp av granskingsmallen var det enkelt att se vilka artiklar 
som kunde användas till resultatet. Det som var svårt ibland var att se om resultatet 
verkligen svarade på syftet, då anhöriga och vårdpersonal blandades ihop i några fall. 
De artiklar som är med i resultatet har uppfyllt minst tio av tretton kriterier. 
Kvalitetsgranskningen ledde till tolv stycken artiklar med kvalitativ ansats, vilket 
stärker resultatets kvalitet då syftet på arbetet var att ta reda på anhörigas 
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erfarenheter. Det låga antalet artiklar i resultatet kan ses som en svaghet då ett högre 
antal hade gett ytterligare stöd för det som framkom i resultatet. Anledningen till få 
träffar var troligtvis att området som undersöks är smalt och att forskningen är 
begränsad inom ämnet. 
 
I dataanalysen gjordes samtliga steg enligt Friberg (2006). Artiklarna lästes igenom 
enskilt och diskuterades sedan gemensamt för att kunna skapa en helhet till 
resultatet. Att båda författarna sett och läst artiklarna enskilt och tillsammans stärker 
resultatet. En brist finns dock i att på grund av att författarna talar olika språk har det 
uppstått meningsskiljaktigheter då samma ord kan tolkas på skilda sätt på olika 
språk. Att språket har översatts från engelska till svenska kan ses som en svaghet då 
det enkelt blir översättningsfel. För att undvika det har google-translate och olika 
språklexikon använts. Trovärdigheten har genom handledning stärkts då 
utomstående granskat och kontrollerat att resultatet svarar på syftet. Fyra av 
artiklarna var från England och tre var från Kanada, resterande var från Australien, 
Nederländerna, Norge och USA. Även om artiklarna var från olika länder visade 
resultaten på liknande erfarenheter hos anhöriga oavsett vilket land studien hade 
gjorts i. En svaghet var att inga artiklar från Sverige hade publicerats och att 
sjukvårdssystemet samt synen på sjukdomen kan skilja sig åt i olika länder. Dock är 
de artiklarna som är med i resultatet gjorda i industriländer, där det kan tänkas ha 
liknande förutsättningar som i Sverige.   
 
De kategorier som framkom ur resultaten såg tidigare annorlunda ut. Från början 
trodde författarna att den ekonomiska delen skulle utgöra en större del då det  var ett 
tydligt problem. Något som framkommit mycket var användande av olika 
copingstrategier. Det var inte någonting  som författarna hade en tanke om att det 
skulle bli en egen kategori från början. Men i efterhand ansågs det var ett 
återkommande ämne. De övriga kategorierna framkom ganska tydligt efter 
bearbetning av artiklar till resultatet. Titlarna på de flesta av kategorierna har dock 
gjorts om i efterhand och specificerats ännu mer till innehållet i kategorin. En 
svårighet när det gällde kategorierna var att få med det som var relevant för kategorin 
och att inte upprepa samma saker i andra kategorier. Det var flera artiklar som tog 
upp ämnen som påminde om varandra men som ändå skiljde sig åt på ett eller flera 
sätt. Till exempel Behov av hjälp och stöd  och användning av olika copingstrategier. 
Det krävdes att då att resultatet på artikeln lästes igenom en extra gång för att 
urskilja var informationen bäst passade in under för kategori.   
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Resultatdiskussion 
 
Vid analysen framkom 2 huvudkategorier: 1. Förändringar i livet med 
underkategorier: en annan person, osäkerhet före och efter diagnostisering, oro inför 
framtiden och sorg, behov av hjälp och stöd. 2. Ett liv med ökad belastning och 
underkategorier: förlust och saknad, social isolering, försämrat välbefinnande, 
användning av olika copingstrategier.  
 
Det var inte oväntat hur tidig debut av demenssjukdom kunde påverka personen som 
drabbades och familjen. Vården måste kunna se att det finns människor som drabbas 
av sjukdomen även i yngre åldrar. I resultatet framkom det att det var olika faktorer 
som bidrog till att det tog tid innan diagnosen fastställdes, som varierade beroende 
på hur lång tid den diagnostiska processen tog, neuropsykiatriska symtom och vilken 
typ av demenssjukdom det handlade om (Draper et al., 2016; Mendez, 2006; van 
Vliet et al., 2011). Det behövdes en diagnos för att påbörja planeringen och insatserna 
för den sjuka, vilket kunde underlätta oron och osäkerheten för de drabbade. Det var 
därför viktigt att få rätt diagnos så tidigt så möjligt, vilket ansågs betyda mycket både 
för anhöriga och för den sjuka.  
 
Det som anhöriga först reagerade på hos den närstående personen var förändringar i 
beteende. Det handlade om annorlunda beteendemässiga symtom. I Perrin, May & 
Anderson (2008) har de bland annat hittat förändringar i personlighet, problem med 
resonemang, avvikande beteende och bristande emotionell kontroll. Det stärker 
ytterligare att beteendemässiga symtom är det typiska för tidig debut av 
demenssjukdom (Perrin, May & Anderson, 2008) . Ett avvikande beteende kunde 
också bli mer uppenbart på grund av att personer i medelåldern fortfarande arbetade, 
kunde ha små barn och en familj att ta hand om (Tindall & Manthorpe, 1997).  
 
Rätt information och stöd från sjukvården krävdes, de skulle behöva förbereda 
anhöriga och ge förståelse om vilken typ av personlighetsförändringar sjukdomen 
medförde. Anhöriga beskrev hur svårt det var att veta hur de skulle bete sig, skulle de 
tala som vanligt och skoja tillsammans, när det egentligen kändes som att de talade 
med en främling. Van Vliet et al (2011) beskrev bristen på information från hälso- och 
sjukvård som en orsak till att anhöriga sökte andra sätt att reda ut beteendet hos den 
närstående på. Därmed skapade de en egen uppfattning om sjukdomen istället för att 
få en riktig förklaring om vad sjukdomen och de symtom som följer med innebar och 
dess påverkan relaterat till hela situationen (Van vliet, 2011). I en studie där patienter 
och vårdgivares otillfredställda behov beskrevs rapporterades det att andelen 
otillfredsställda behov minskat med 8% respektive 10 % efter det att relevanta 
åtgärder sattes in. Det styrker ytterligare vikten av tidigt införande av professionella 
tjänster i omvårdnaden av dessa unga personer med demenssjukdom (Bakker et al., 
2014). 
 
Symtomen som demenssjukdomen medförde gjorde att familjen valde att isolera sig. 
Detta på grund av att familjen kände skam runt förändringar i personlighet som 
personen hade (Clemerson, Walsh, & Isaac, 2013; Lockeridge, & Simpson, 2013). Det 
var viktigt att information om demenssjukdom nådde ut till allmänheten så att 
familjen som drabbats av sjukdomen inte skulle behöva förklara sig utan istället få 
medkännande och stöd. Hälso- och sjukvård borde ge personer med demenssjukdom 
förmågan att bevara kontakt med samhället och deras röster bör inte förbises 
(Johannessen,  & Möller, 2013 ). Richardson et al (2016) beskrev dagverksamhet som 
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ett positivt alternativ för yngre personer med demenssjukdom. Där kunde det 
erbjudas säkerhet, stöd, gemenskap, ett meningsfullt arbete och möjlighet att träffa 
andra människor. De kunde också få en ökad medvetenhet om sjukdomen och 
möjlighet att ta del av andra personers erfarenheter som var i en liknande situation 
(Richardson et al., 2016). 
 
Det fanns en sorg som infann sig hos anhöriga innan den fysiska döden hade ägt rum. 
En sorg och en saknad över någon som fortfarande fanns kvar men mentalt inte var 
närvarande. Det måste varit svårt att leva vidare som vanligt samtidigt som en person 
finns och inte kunna sörja helt och att samtidigt leva med en förälder eller en 
make/maka som kanske inte längre kände igen dig. Boss (2010) beskrev en förlust 
som handlade om att personen fysiskt fanns kvar men mentalt inte var närvarande. 
Det kallades för tvetydlig förlust och skiljde sig från den vanliga förlusten som 
innebar att en närstående person dog. När det handlade om demenssjukdom dröjde 
sorgen sig kvar och livet pausades. Det gick inte att stänga av känslorna och det var 
svårt att ge fullt utrymme för sorgen så länge personen fortfarande fanns i livet. 
Istället för att försöka få ett avslut borde fokus ligga på att anpassa sig efter 
situationen. Fler riktlinjer om anpassning till en tvetydlig sorg borde utformas för att 
underlätta sorgeprocessen för de drabbade personerna (Boss, 2010). 
 
Anhörigvårdare fick hjälp och stöd av familj och vänner, men de utryckte också olika 
anledningar till varför deras tillit till andra var begränsad. De var rädda för att lägga 
för stor börda på någon annan. Familjecentrerad vård skulle kunna utgöra ett bra 
stöd för de anhöriga. De som vårdat sin närstående i hemmet hade en ovärderlig 
inblick i den sjuka personens behov. Genom att sjuksköterskan är mottaglig och 
öppen för anhörigas önskan och lyssnar på dem skapar det bättre förutsättningar för 
vårdandet. När familjens kunskap om personens behov tas tillvara på av personal 
sparar det tid och får familjen att känna sig mer delaktig i vårdandet av sin 
närstående (Moyle, Bramble, Bauer, Smyth & Beattie, 2015; Mitchell 2005). 
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Slutsatser och kliniska implikationer 

En snabbare diagnostisering av yngre personer med demenssjukdom skulle vara av 
stor betydelse, både för den sjuke och de anhöriga.  Många av dessa sjuka personer 
och deras anhöriga möter okunskap och blir inte  tagna på allvar av hälso- och 
sjukvårdspersonal. I första hand söker anhöriga och den drabbade efter andra 
bakomliggande faktorer än just demenssjukdom. Symtomen är ofta mer alarmerande 
och visar sig i beteende och personlighetsförändringar som förväxlar med andra 
neuropsykologiska sjukdomar. Att demenssjukdom finns i äldre åldrar vet de flesta 
människor om. Därför behövs kunskap hos allmänheten om den tidiga typen av 
demenssjukdom. Genom att informera om denna typ av demenssjukdom i 
utbildningen och på arbetsplatser skulle diagnostiseringen kunna ske snabbare och 
underlätta för anhöriga och den som drabbats.  
 
Det finns fortfarande bristande kunskaper hos allmänheten när det gäller yngre 
personer med demenssjukdom. Familjer som lever med personerna upplever ofta 
situationen besvärande och skamfylld. Samhället borde vara mer upplyst om att 
demenssjukdom hos yngre personer finns och vad det innebär. Genom att informera 
människor och öka deras kunskaper kring sjukdomen skulle tabun kring sjukdomen 
kunna minskas. Det skulle vara gynnande för de drabbade familjerna och minska de 
följder som social isolering kan skapa. 
 
Resultatet kan ses som en hjälp till sjuksköterskan för att inte endast se den sjuka 
personen. Det är viktigt att som sjuksköterska kunna se att hela familjen är påverkad 
av situationen och att de tas på allvar och får den hjälp och stöd som de behöver för 
att kunna fortsätta leva ett så bra liv som möjligt. För att vården och 
omhändertagandet kring de sjuka personerna och anhöriga ska kunna förbättras och 
utvecklas krävs det vidare kunskap i ämnet och mer forskning.  
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Databas: CINAHL 

September 6 Träff Lästa titlar Lästa abstract Kvalitetsgranskad

e 

Till resultat 

Dement* And (young) 

And (famil*) 

110 60    

Dement*And (young*) 

And (famil*) And 

(experience or 

perspective or view or 

perception or attitude) 

56 29 16 4 3 

Dement* And (young*) 

And (transition*) 

4 4 4 4 1 

Early onset dementia 

And (Famil*) And 

(experience or 

perspective or view or 

perception or attitude)   

7 7 7 7 1 



 

 
 

Bilaga                  1.2 
Databas : Psychinfo 

September 10 Träff Lästa titlar Lästa abstract kvalitetsgranskade Till resultat 

Dement* And (young or 

experience) 

724 30    

Young onset dementia 

And (famil* or 

experience) 

29 29 25 5 5 

 
Begränsningar: English language, peer reviewed, abstract available, from 2005-2016 

Dubbletterna som finns vid sökningarna är läst vid första sökning. 

  



 

 
 

Bilaga                   1.3 
Databas: Medline 

September 20 Träff  Lästa titlar Lästa abstract kvalitetsgranskade Till 

resultat 

Dement* And (young*) 

And (famil*) And 

(experience or perspective 

or view or perception or 

attitude) 

84 30 20 2 2 

 

Begränsningar: English language, peer reviewed, abstract available, from 2005-2016 



 

 
 

Bilaga       2 

 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

 

Titel:  

Författare
: 

 

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?   Ja         Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av 
frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

 

 

                                                                                                      

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 

Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?  Ja  Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 
ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och 
trovärdighet) i diskussionen?  Ja  Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    
    Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 
diskussionen?   Ja   Nej 

 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 

 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….    

Granskare sign: ………………………………………………. 

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

Bilaga             3 
Artikelmatris 

Författare, År 
& land  

Syfte  Design Resultat Kvalitet & 
Kommentarer 

Adams, K. 
(2006).USA 

Undersöka den 
upplevda 
erfarenheten hos 
unga människor 
som lever med en 
förälder med 
tidig debut av 
demens ur den 
sociala modellen 
av 
funktionshinder. 

Kvalitativ design 
med 
semistrukturerade 
intervjuer, 12 
personer deltog i 
åldrar 8-24 år 

Framkom det 
emotionella 
välbefinnandet hos 
unga människor som 
lever med en förälder 
med YOD. Och den 
psykiska påfrestning 
som omsorgen 
medförde, hålla ihop 
familjen, sorg och 
förlust och psykiskt 
lidande. 

13 ja enligt kvalitets 
granskning. Se 
bilaga 2 

Allen, J., & 
Oyebode, J. 
(2009), United 
Kingdom.  

Att undersöka 
effekterna på 
ungdomars 
välbefinnande 
med att ha en far 
med 
demenssjukdom i 
ung debut. 

Kvalitativ design 
med empirisk 
forskning. 12 
deltagare i åldrar 
13-23. 

Skador av demens, 
förändringar av 
relationer, svårigheter, 
omsorg och coping, som 
representerar de sätt 
som unga personer 
beskriver påverkan på 
sitt psykosociala 
välbefinnande. 

13 ja  
Enligt kvalitets 
granskning. Se 
bilaga 2 

Ducharme, F., 
Kergoat, M-J.,  
Antoine, P., 
Pasquier, F. & 
Coulombe, R. 
(2013). 
Kanada 

Dokumentera den 
levda erfarenheten 
hos makar som 
vårdgivare till 
patienter med 
tidig debut av 
demens. 

Kvalitativ design 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 12 
personer deltog. 

Makarnas erfarenheter 
kretsade kring sex 
teman som omfattar 
bland annat svårigheter 
i att hantera symtom, 
svårt att planera inför 
framtid och sorg för att 
förlora livskamrat. 

13 ja enligt 
kvalitetsgranskning. 
Se bilaga 2 

Harris, P., & 
Keady, J. 
(2009). 
England 

Att utforska den 
psykosociala 
påverkan ung 
debut av 
demenssjukdom 
har på personens 
personlighet och 
familjevårdare. 

Kvalitativ design. 
23 personer från 
USA och 15 
personer fån 
England 

Visade oroande och 
avslöjande insikter hos 
personen med demens 
och deras vårdare om 
vad som sker i deras liv; 
identitet som 
en arbetare; identitet 
som en övergiven 
individ;sexuellidentitet; 
familje identitet; och  
identitet som en individ 
som är engagerad i sitt 
eget liv. 

13 ja enligt kvalitets 
granskning. Se 
bilaga 2 

Hutchinson, 
K., Roberts, C., 
Kurrle, S. & 
Daly, M. 
(2016). 
Australia 

Undersöka den 
upplevda 
erfarenheten hos 
unga människor 
som lever med en 
förälder med 
tidig debut av 
demens ur den 
sociala modellen 
av 
funktionshinder. 

Kvalitativ design 
med 
semistrukturerade 
intervjuer, 12 
personer deltog i 
åldrar 8-24 år 

Det emotionella 
välbefinnandet hos 
unga människor som 
lever med en förälder 
med YOD. Dessa var 
den psykiska 
påfrestning som 
omsorgen medförde, 
hålla ihop 
familjen, sorg och 
förlust och psykiskt 
lidande. 

13 ja enligt kvalitets 
granskning. Se 
bilaga 2 



 

 
 

Johanessen, 
A., Engedal, K. 
& Thorsen, K. 
(2016). Norge 

Undersöka hur 
vuxna barn 
upplevt påverkan 
av föräldrar med 
tidig 
demenssjukdom 
på sin egen 
utveckling under 
tonåren. 

En empirisk 
studie gjordes i 
två faser. 
Kvalitativa 
intervjuer 
genomfördes 
2014 och ett år 
senare, 2015. 14 
personer deltog 
18-30 år. 

De flesta av 
informanterna uppgav 
att de upplevt en bättre 
livssituation och 
mindre känslomässig 
stress över tiden som 
föräldrarnas demens 
utvecklats. De 
utvecklade bättre 
coping kapacitet och 
större motståndskraft. 

13 ja enligt kvalitets 
granskning. Se 
bilaga 2 

Kaiser, S., & 
Panegyres, P. 
K. (2007). 
Australia 

Undersöka den 
psykologiska 
påverkan på 
makar som har en 
partner med tidig 
debut av demens. 

Kvalitativ design. 
120 personer 
deltog, 42-73 år. 

Makar till patienter med 
ung debut av demens är 
stressade, med många 
problem, såsom 
finansiella svårigheter 
och hälsobekymmer, 
brist på support, och 
känslor av social 
isolering. 

13 ja enligt kvalitets 
granskning. Se 
bilaga 2 

Millenaar, J. 
K., van Vliet, 
D., Bakker, C., 
Vernooij-
Dassen, M. J., 
Koopmans, R. 
M., Verhey, F. 
J., & de Vugt, 
M. E. (2014). 
Nederländerna 

Att undersöka 
upplevelser hos 
barn som lever 
med en ung 
förälder med 
demens med 
särskild inriktning 
på barnens behov. 

Kvalitativ design 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 14 
personer deltog 
15-27 år. 

Resultatet  visade 
påverkan av demens i 
vardagen, olika sätt att 
hantera sjukdomen, och 
barns behov av omsorg 
och stöd.  Barnen hade 
svårt att hantera allt 
ansvar och visade oro 
för sin framtid. För att 
kunna hantera 
problemen skapade de 
olika copingstrategier. 

13 ja enligt kvalitets 
granskning. Se 
bilaga 2 

Nichols, K. R., 
Fam, D., Cook, 
C., Pearce, M., 
Elliot, G., 
Baago, S., & 
Chow, T. W. 
(2013). 
Kanada 

Att beskriva mer 
om de behov och 
upplevelser som 
finns hos unga 
vårdare för 
patienter med 
frontotemporal 
demens (FTD ) 
För att skapa en 
hemsida som 
stödjer unga 
vårdare till 
dementa 
patienter. 

Kvalitativ design 
med semi- 
strukturerade 
intervjuer. 14 
personer deltog i 
åldrarna 14-18 år 

Unga vårdare såg sina 
erfarenheter av att ta 
hand om en förälder 
med demenssjukdom 
med tidig debut som 
allmänt positiva, men 
identifierade 
möjligheter för 
yrkesverksamma att 
stödja dem att klara 
utmaningen att 
balansera sin barndom 
och utveckling som 
ungdomar i detta 
sammanhang. 

13 ja enligt kvalitets 
granskning. Se 
bilaga 2 

Roach, P., 
Drummond, 
N., Keady, J. 
(2016). 
Kanada 

Utveckla en 
djupare förståelse 
av 
familjetransitioner 
när någon drabbas 
av demens i tidig 
ålder. 

Kvalitativ design 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 20 
personer deltog. 

Framkommit att 
Diagnos(erfarenheter 
av diagnosen och tvivel 
på diagnosen); 
Finanser(tvungna att 
arbeta men känner 
skyldighet för att lämna 
personen hemma, få 
pengar till hushåll och 
stöd från staten); 
relationer (att acceptera 
och stödja 
förändring, social 
isolering, flyttar från 

13 ja enligt kvalitets 
granskning. Se 
bilaga 2 



 

 
 

hemmet och leva med 
ständig 
förändring);meningsfull 
aktivitet(meningsfull 
aktivitet kom fram så 
familjer positivt kunde 
hantera övergångar och 
samtidigt upprätthålla 
personens självkänsla 
och familjens). 

Sikes, P., & 
Hall, M. 
(2016). 
England 

Att utreda och 
återberätta intryck 
och erfarenheter 
hos barn och 
ungdomar som 
lever med en 
förälder med tidig 
debut av 
demenssjukdom. 

Kvalitativ studie. 
19 deltagare, 8-31 
år som har unga 
föräldrar med 
olika typer av 
demenssjukdom. 
16 kvinnor och 3 
män 

Varje person som 
deltog hade sin 
berättelse om hur 
demenssjukdomen har 
förändrat deras 
förälder. Att 
kategorisera medför 
risken att förbise varje 
persons unika 
erfarenheter. De blev 
ändå tvungna att dela 
upp i erfarenheterna i 
fack. Min förälder är 
som en annan 
människa, min förälder 
känner mig inte längre,  
min förälder är inte 
behaglig, min förälder 
är aggressiv, min 
förälder är 
misstänksam och min 
förälder går inte att 
prata med. 

10 ja enligt kvalitets 
granskning 
3 nej enligt kvalitets 
granskning. 
Se bilaga 2 

Svanberg, E., 
Stott, J., & 
Spector, A. 
(2010). 
England 

Upptäcka om barn 
till unga personer 
med demens kan 
jämföras med 
andra unga 
vårdare, påverkan 
på deras humör, 
börda och 
motståndskraft 
och vad som 
skulle kunna 
främja coping 

Kvalitativ design 
med empirisk 
forskning. 13 
personer deltog i 
åldrar 13-18 år. 

Fyra klasser 
utvecklades med fokus 
på: att upptäcka 
demens; skapa en ny 
relation; lära sig att leva 
med det och gå igenom 
det tillsammans. Några 
få deltagare visade på 
depressiva symtom, 
mer än hälften visade 
på höga nivåer av 
belastning och de flesta 
visade måttliga nivåer 
av 
styrka/motståndskraft. 
 
 

13 ja enligt 
kvalitetsgranskning 
Se bilaga 2 
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