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Det fanns ingen annan 

En litteraturstudie om anhörigas upplevelse av att ha en närstående som 

diagnostiserats med en tidigt debuterande demenssjukdom 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Demenssjukdomar drabbar hjärnans kognitiva funktion på primär eller 

sekundär nivå. Att drabbas av demenssjukdom innan 65 års ålder är mycket ovanligt. 

Att vara anhörig till en person med tidigt debuterande demenssjukdom kan leda till 

fysisk, psykisk och finansiell påverkan. 

Syfte: Att belysa anhörigas upplevelse av att ha en närstående som diagnosticerats 

med tidigt debuterande demenssjukdom. 

Metod: Fribergs analysmodell i fem steg har använts för att granska åtta artiklar 

med kvalitativ design samt analysera och sammanställa deras resultat. 

Resultat: De underkategorier som framkom har delats in i 4 huvudkategorier som 

beskriver anhörigas upplevelse av att ha en närstående som diagnostiserats med 

tidigt debuterande demenssjukdom; Den känslomässiga anstormningen, Social 

påverkan, Förändringar i familjelivet och Stöd och brist på stöd. 

Konklusion: Att vårda en närstående med tidigt debuterande demenssjukdom kan 

vara mycket påfrestande. Det finns ett stort behov av mer stöd till anhöriga och 

bättre information inom ämnet. Sjuksköterskan har en viktig roll i tillhandahållandet 

av rätt information och stöd. 

Nyckelord: Tidigt debuterande demenssjukdom, anhöriga, upplevelse, bristande 

stöd 
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There was no one else 

A literature review about family members’ experiences of having a loved one who has 

been diagnosed with early onset dementia 

 

Abstract 

Background: Dementia is a syndrome which affects the cognitive functions of the 

brain either on a primary or secondary level. Dementia is very rare before 65 years of 

age. The family of the person with early onset dementia might be affected by 

physical, psychological and financial strain. 

Aim: Illuminating families’ experiences of having a loved one who has been 

diagnosed with early onset dementia. 

Method: Friberg’s analysis model in five steps has been used to examine eight 

articles with a qualitative design, analyze them and compile them. 

Results: The resulting subcategories have been divided into 4 main categories which 

describe the family members’ experiences of having a loved one who has been 

diagnosed with early onset dementia; The storm of emotions, Social influence, 

Changes in family life and Support and the lack of support. 

Conclusion: Caring for a loved one with early onset dementia can be very taxing. 

There is a great need of more support to family members and better information on 

the subject. The nurse plays an important part in delivering the right information 

and support. 

Keywords: Early onset dementia, family, lack of support, experience
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Bakgrund 

I Sverige vårdar eller bistår var femte person någon närstående som har en kronisk 

sjukdom (Socialstyrelsen, 2012, s.7). En demenssjukdom förändrar livet hos både 

den demenssjuke och dennes familjemedlemmar. Det kan leda till att anhöriga 

åsidosätter sina egna sociala aktiviteter för att hjälpa den närstående med till 

exempel kroppshygien, födointag och ständig tillsyn (Socialstyrelsen, 2010, s.44). En 

demenssjukdom kan leda till en känsla av förlust av personen som de anhöriga kände 

innan och en upplevelse av att konstant få anpassa sig efter den närstående, då 

sjukdomen ständigt progredierar (Världshälsoorganisationen WHO, 1994, s.19). Det 

nya familjeförhållandet kan leda till fysisk och psykisk ohälsa, men kan även ha en 

positiv effekt i form av tid tillsammans enligt Socialstyrelsen (2010, s.44). 

 

Demens definieras som ett syndrom som vanligtvis innebär en kronisk och 

progressiv nedsättning av den kognitiva funktionen bortom förväntningarna vid 

normalt åldrande. Demens är en benämning för en grupp sjukdomar som påverkar 

hjärnan på primär eller sekundär nivå och på olika sätt. Det finns ett flertal 

demenssjukdomar, till de vanligaste hör Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens, 

Frontallobsdemens och Lewykroppsdemens (WHO, 2015). Enligt Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2006, s.6) har de olika 

demenssjukdomarna gemensamt att nervceller dör och ger symtom i form av 

nedsättning i minne och kognition. Hur en person påverkas av sin demens beror på 

vilken sjukdom, hur stor genomslagskraft sjukdomen har och vilken personlighet 

personen hade innan sjukdomen (WHO, 2015). 

 

WHO (2015) anger att det finns 47.5 miljoner människor med demens i världen och 

7.7 miljoner nya diagnoser tillkommer varje år. Enligt SBU (2006, s.6) beräknades 

det under utgivningsåret finnas 140 000 svenskar med en diagnostiserad 

demenssjukdom. WHO (2015) anger att demens är en av de vanligaste orsakerna till 

funktionsnedsättning hos den äldre populationen i världen och leder till stora 

påfrestningar för patienter, vårdare, anhöriga och för samhället som helhet. 
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Det finns en uttalad skillnad i vilken typ av hjälp äldre personer med och utan 

demenssjukdom får. I en artikel av Kasper, Freedman, Spillman och Wolff (2015) 

beskrivs att mer än två av tre av personerna med en demenssjukdom som deltog i 

studien hade hjälp med någon form av personlig vård och två av fem fick hjälp med 

tre eller fler aktiviteter inom personlig vård. I kontrast till detta hade bara 14% av 

deltagarna utan demenssjukdom hjälp med tre eller fler aktiviteter inom personlig 

vård och 48% hade enbart hjälp med hushållssysslor. 

 

Demensdebut före 65 års ålder är mycket ovanligt och i Sverige beräknas det finnas 

ca 9500 med en tidigt debuterande demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2007, s.14). 

Dessa personer drabbas generellt av en snabbare försämring i sin kognitiva förmåga 

än personer med sent debuterande demenssjukdom (Panegyres & Huei-Yang, 2013). 

 

Yngre personer som drabbas av demens är oftare yrkesaktiva med hemmaboende 

barn och/eller en äldre anhörig med behov av stöd. Därför kan det krävas extra stöd i 

arbetslivet samt stöd till eventuella barn (Socialstyrelsen, 2007, s.8). Utöver det 

snabbare förloppet, som i sig är en källa till ökad påfrestning, har den huvudsakliga 

vårdaren visat större svårigheter att hantera sin situation, mindre socialt stöd och är 

oftare vårdare till sin anhörige under en längre period i jämförelse med anhöriga till 

närstående med sent debuterande demenssjukdom (Freyne, Kidd, Coen & Lawlor, 

1999; Takano & Arai, 2005). 

 

Samhällets brist på stöd till personer med tidigt debuterande demenssjukdom och 

deras familjer kan bland annat leda till stress, (Kaiser & Panegyres, 2006; WHO, 

2015) fysisk, psykisk och ekonomisk ohälsa (WHO 2015). De anhöriga kan även 

uppleva en känsla av börda att ta hand om sin anhörige, förlust av sociala aktiviteter 

och en uttryckt orolighet inför framtiden. Det är viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonal är uppmärksamma på tecken på depression hos de anhöriga 

(Kaiser & Panegyres, 2006). I en artikel av Shim, Barroso & Davis (2012) rapporteras 

tre olika reaktioner hos anhöriga, en mer renodlad negativ upplevelse, en blandad 

upplevelse eller en positiv upplevelse av att vårda sin sjuka närstående. 



3!
!

 

Anhörigas upplevelse av att ha en närstående med tidigt debuterande 

demenssjukdom är ett ämne som det tidigare forskats mycket lite om (Kaiser & 

Panegyres, 2006). På senare tid har ämnet blivit mer uppmärksammat (Gelman & 

Greer, 2011). Denna litteraturstudie genomförs för att sammanställa aktuell 

forskning som finns i ämnet, för att ge en lättöverskådlig inblick i livet som anhörig 

till en person som diagnostiserats med tidigt debuterande demenssjukdom. Detta 

kan hjälpa sjuksköterskor och övrig vårdpersonal att få kunskap om hur dessa 

personer kan uppleva sin situation och ge idéer om vilken typ av stöd de behöver. 

 

Syfte 

Syftet med arbetet är att belysa anhörigas upplevelse av att ha en närstående som 

diagnostiserats med tidigt debuterande demenssjukdom genom en litteraturstudie. 

 

Metod 

Det här är en litteraturstudie, det vill säga en sammanställning av aktuell litteratur 

som svarar mot ett bestämt syfte. Författarna valde att göra en 

litteratursammanställning för att få en chans att fördjupa sin kunskap i det valda 

ämnet. Intresset låg i att undersöka upplevelser och enligt Dahlborg Lyckhage (2012, 

s.32) är kvalitativ ansats en bra metod för att belysa subjektiva upplevelser, därför 

valdes en kvalitativ metod för att granska artiklarna. Det upplevdes mest logiskt att 

använda en kvalitativ ansats för att granska kvalitativa artiklar och sammanställa 

dem kvalitativt, för att inte förlora grundmeningen i de granskade artiklarna. 

Definitioner 

Anhörig - Personen som vårdar (Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka, 2014). 

Närstående - Personen som är i behov av vård, i detta fall personen med tidigt 

debuterande demenssjukdom (Nka, 2014). 
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Sökmetoder 

Sökningarna genomfördes i databaserna EBSCO och Pubmed med sökorden; Young 

onset dementia, early onset dementia, family, children, relatives, spouses, burden, 

impact, qualitative, interview och experience (se bilaga 1). 

 

Sökorden har använts och kombinerats tillsammans med de booleska termerna AND 

och OR för att sökningen ska bli väldefinierad. 

 

Urval 

Då syftet med litteraturstudien var att sammanställa upplevelser låg fokus på artiklar 

med kvalitativa intervjuer som beskrev anhörigas upplevelser. Den kvalitativa 

ansatsen lämpar sig väl för att skapa förståelse för människans egna, subjektiva 

upplevelse (Forsberg & Wengström, 2013, s.129). 

 

För att säkerställa en hög kvalitet och god vetenskaplig validitet kom samtliga artiklar 

från ”peer-reviewed journals”. Artiklar som beskriver upplevelser hos makar, barn 

och släktingar som står i nära kontakt med den sjuke har inkluderats i 

litteraturstudien. Endast artiklar skrivna på engelska har använts i studien då det är 

ett språk som författarna behärskar. Artiklar som behandlar den sjukes upplevelse av 

att leva med demens har exkluderats. 

 

I ett första urval har ett större antal artiklar valts ut efter titel. I urval två har 

abstrakten från sagda artiklar lästs igenom och ett mindre urval har gjort för att 

passa syftet. Slutligen har hela artikeln lästs igenom och ett sista urval har gjorts (se 

bilaga 1). 

 

Artiklarna har granskats enligt granskningsmallar från Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering och bedömts ha hög eller medelhög kvalitet. 

Artikelöversikt med artikelkvalitet samt resultatsammanställning återfinns i bilaga 2. 
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Analys 

Arbetet är genomfört med ett gemensamt ansvar för slutprodukten. Analysmetoden 

som använts är influerad av Friberg (2012, s.127-129), som beskriver en analysmetod 

i fem steg. Steg ett är att bilda sig en uppfattning om likheter i resultaten. Författarna 

har tillämpat detta genom att först enskilt läsa samtliga artiklar ett flertal gånger. 

Steg två är att identifiera nyckelfynden i resultaten. Författarna har i steg två 

formulerat meningar och stycken som anses relevanta för syftet (kärnmeningar). 

Kärnmeningarna jämfördes och oenigheter diskuterades gemensamt, eftersom det 

ger en högre trovärdighet för arbetet (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, s.93). Steg 

tre i Fribergs analysmetod (2012, s.128) är att göra en sammanställning av varje 

artikels resultat, vilket författarna utförde i form av en artikelöversikt (se bilaga 2). 

Varje artikels kärnmeningar fick tilldelat en egen färg för att underlätta identifikation 

av vilken information som tagits från vilken artikel.  

 

Steg fyra enligt Fribergs analysmetod (2012, s.128-129) är att relatera artiklarnas 

resultat till varandra. I detta steg har kärnmeningarna klippts ut och grupperats i 

kategorier utifrån innebörd, vilket resulterade i 4 kategorier och 14 underkategorier 

som namngavs utifrån innehåll. Steg fem är att formulera en beskrivning som 

grundas i de nya kategorierna. Det genomfördes genom att författarna läste igenom 

meningarna i de olika kategorierna och skrev samman en löpande text som beskrev 

innehållet i de granskade artiklarna. 

 

Likheter och skillnader i metod 

Samtliga granskade artiklar är baserade på intervjuer. I de flesta fall har semi-

strukturerade intervjufrågor använts, men i ett fall användes öppna tematiska frågor. 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant, i vissa fall av 

forskarna själva, men ofta av en professionell transkriberare. Vissa forskare använde 

sig av etablerade modeller som utgångspunkt för sina intervjufrågor, till exempel 

”Chous conseptual model on caregiver burden” (Chou, 2000), fyra psykosociala 

behov hos unga formulerade av Pringle (1986), Reder & Lucey (1995), ”specific 

caring tasks” av Aldrige & Becker (1993) och intervjufrågor utvecklade av Clare, 

Rowland, Bruce, Surr & Downs (2008). I en granskad artikel har forskarna bett 

deltagarna svara i form av metaforer. Oavsett modell som frågorna är baserade på 
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har alla granskade artiklar förändrat och/eller utökat sina frågor baserat på vad 

deltagarna har svarat för att inkludera så mycket information som möjligt. 

 

Likheter och skillnader i analys 

Den vanligaste analysmetoden var olika versioner av ”Grounded theory”, andra 

analysmetoder som användes var Strauss´trestegsanalys för metaforer, stegvis 

analys enligt Corbin & Strauss, ”Framework analysis” och olika varianter av 

innehållsanalys. Samtliga analysmetoder lämpar sig väl i forskning som syftar till att 

beskriva upplevelser, och trots vissa olikheter i analysmetod bedöms resultatet vara 

likvärdiga i kvalitet. 

 

Likheter och skillnader i syfte 

Samtliga granskade artiklar utgår ifrån ett anhörigperspektiv. I de flesta fall är 

deltagarna barn till personer med tidigt debuterande demenssjukdom, antingen 

fortfarande unga vid intervjutillfället eller vuxna som berättar om sin uppväxt. I 

andra fall handlar artiklarna om make/maka till personen med tidigt debuterande 

demenssjukdom, endast en person i en artikel beskrivs som annan relation. 

 

Forskningsetik 

Artiklar som används i litteraturstudien har ett relevant etiskt övervägande eller 

tillstånd från en etisk kommitté. För att få etiskt tillstånd måste mänskliga rättigheter 

respekteras och deltagarna ska lämna informerat samtycke 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). I en artikel står det inte uttryckligen något om 

tillstånd från etisk kommitté, men då den har ett rimligt etiskt resonemang, har 

hämtat sina deltagare från en relaterad studie som har etiskt tillstånd samt är 

publicerad i en tidsskrift som kräver etiskt tillstånd (Cambridge Journals, 2016) 

bedöms studien som etiskt försvarbar. 
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Resultat 

Under analysen framkom 4 kategorier och 14 underkategorier. 

 

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier 

Den känslomässiga 

anstormningen 

Stress och ilska  

Osäkerhet och oro 

Nedstämdhet och depression 

Sorg och förlust 

Social påverkan Stigma och tabu 

Att komma i andra hand 

Anpassningar i familjelivet Att axla en ny roll 

Att växa upp för tidigt 

Att anpassa sig efter nya  ekonomiska förutsättningar 

Hanteringsstrategier 

Stöd och brist på stöd Information och kunskap 

Stödinsatser i hemmiljön 

Brist på känslomässigt stöd 

Stöd från familj och vänner 

 

Den känslomässiga anstormningen 

Alla granskade artiklar visade att sjukdomen hade en känslomässig påverkan på de 

intervjuade anhöriga. De känslomässiga reaktionerna har delats in i fyra 

underkategorier: Stress och ilska, Oro och osäkerhet, Nedstämdhet och depression 

samt Sorg och förlust. 

 

Stress och ilska 
Den känslomässiga stressen beskrevs med ett antal olika uttryck, bland annat; stor, 

oväntad (Barca et al., 2014), överväldigande (Allen et al., 2009; Barca et al., 2014), 

traumatisk, en börda (Johannessen et al., 2015) och energikrävande (Flynn & 

Mulcahy, 2013). I en artikel av Millenaar et al. (2014) beskrevs att flera intervjuade 

anhöriga upplevde stress som orsakats av vårdandet och förändringar hos den sjuke. 

Allen et al. (2009) beskrev att stress påverkade kvaliteten på omvårdnaden som de 
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intervjuade barnen utförde, vilket i sin tur påverkade den sjuke förälderns beteende 

negativt.  

 

Vissa anhöriga blev utsatta för våld av sina närstående, vilket beskrevs så olikt de 

närståendes normala beteende att de anhöriga insåg att personen de känt var på väg 

att försvinna (Allen et al., 2009). De anhöriga kände att de inte längre kunde lita på 

sin närstående (Svanberg et al., 2010). Deras vardag fylldes med oförutsägbara, 

okontrollerbara känslosvängningar och många beskrev att de blev arga när deras 

närståendes misstag blev mer och mer irriterande (Johannessen et al., 2015). 

 

Osäkerhet och oro 
Att inte veta vad framtiden skulle innebära (Allen et al., 2009; Ducharme et al., 2013; 

Millenaar et al., 2014) och hur sjukdomen skulle utvecklas (Allen et al., 2009; 

Millenaar et al., 2014) skapade en rädsla för framtiden (Allen et al., 2009), en känsla 

av hjälplöshet (Ducharme et al., 2013) och osäkerhet (Allen et al., 2009; Millenaar et 

al., 2014). Några uttryckte att de trodde att föräldern skulle glömma dem (Allen et 

al., 2009) och vissa intervjuade barn uppgav att de blivit sårade då detta inträffat 

(Svanberg et al., 2010).  

 

Den sjukes beteende ledde till osäkerhet hos de anhöriga då det var svårt att veta när 

hen var vid sina sinnens fulla bruk (Johannessen et al., 2015). I vissa fall hade de 

närstående hallucinationer och började ramla, något som beskrevs som mycket 

skrämmande. Många var även oroliga för sin sjuka förälders säkerhet (Allen et al., 

2009).  

 

De intervjuade barnen beskrev känslor av oro och osäkerhet relaterade till att inte bo 

tillsammans med sin sjuka förälder längre (Allen et al., 2009; Barca et al., 2014; 

Hutchinson et al., 2015; Johannessen et al., 2015; Millenaar et al., 2014; Svanberg et 

al., 2010). Att flytta hemifrån var därmed inte självklart för några intervjuade barn 

då de inte ville lämna sin friska förälder ensam (Millenaar et al., 2014). När den 

närstående flyttade till ett särskilt boende upplevde de intervjuade anhöriga 



9!
!

blandade känslor av lättnad, sorg, dåligt samvete och oro (Allen et al., 2009; Barca et 

al., 2014; Hutchinson et al., 2015; Johannessen et al., 2015; Millenaar et al., 2014). 

 

Nedstämdhet och depression 
I en artikel av Allen et al. (2009) beskrevs att familjeförändringen kunde leda till 

nedstämdhet hos den friska partnern eller barnen i familjen. Ungefär hälften av de 

friska föräldrarna rapporterades ta läkemedel mot ångest eller depression. Vidare 

beskrevs att många intervjuade barn kände ett ansvar för den friska förälderns hälsa 

och att det var stressande att se sin förälder under sådan press. Ett flertal intervjuade 

barn beskrev att de upplevde trötthet (Svanberg et al., 2010). Ett intervjuat barn 

berättade att brodern slutat skratta och le, men det hade inte uppmärksammats av 

den övriga familjen förrän föräldern med tidigt debuterande demenssjukdom 

flyttade till ett särskilt boende (Allen et al., 2009). 

 

Syskon rapporterades påverkas i olika grad av beroende på kön, ålder och vilket 

ansvar de tog på sig (Barca et al., 2014). Barn till en sjuk förälder reagerade olika 

beroende på hur stark relation som fanns mellan förälder och barn samt förälderns 

personlighet innan sjukdomen (Johannessen et al., 2015). Att ta hand om sin sjuke 

närstående, hantera aggressivt beteende och uppleva en ständig oro för båda sina 

föräldrar upplevdes som en mental påfrestning för de intervjuade barnen (Allen et 

al., 2009; Barca et al., 2014).  

 

Sorg och förlust!

Demensdiagnosen ledde till blandade känslor hos de intervjuade anhöriga, det var en 

lättnad att få en förklaring, men också en källa till sorg (Ducharme et al., 2013). Sorg 

över att förlora sin närstående var återkommande i de granskade artiklarna (Allen et 

al., 2009; Barca, Thorsen, Engedal, Haugen & Johannessen, 2014; Ducharme et al., 

2013; Johannessen et al., 2015; Svanberg et al., 2010) men även sorg över att förlora 

det gemensamma livet och allt som kunde ha varit, men aldrig blev (Ducharme et al., 

2013).  
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Sorgen var mångfasetterad, saknaden över förhållandet som fanns innan sjukdomen 

(Ducharme et al., 2013; Svanberg et al., 2010) blandades med sorg över skiftet från 

anhörig till vårdare (Ducharme et al., 2013) och förlusten av ett ”normalt” liv (Allen 

et al., 2009; Ducharme et al., 2013). De intervjuade anhöriga fick både hantera 

förlusten av personen de kände innan sjukdomen, när den närstående flyttade till ett 

särskilt boende och en annan typ av sorg senare i sjukdomsförloppet då den sjuke låg 

inför döden (Svanberg et al., 2010). 

 

I ett tidigt skede av sjukdomen uttryckte vissa intervjuade anhöriga en förhoppning 

om att den sjuka föräldern skulle kunna övervinna symtomen och bli bättre. Senare 

blev de tvungna att inse att det inte blev så. Några intervjuade barn upplevde att den 

sjuke föräldern tappade intresset för dem och föräldraskapet försvann (Johannessen 

et al., 2015). De intervjuade barnen beskrev även en förlust av förälderns stöd i deras 

utveckling (Barca et al., 2014). Vissa intervjuade barn upplevde en känsla av förlust 

gällande praktiska färdigheter och emotionell närhet som den närstående tidigare 

gett dem (Allen et al., 2009). 

 

Social påverkan 

Ett gemensamt tema i alla granskade artiklar var en social påverkan relaterad till 

sjukdomen, vilken delas in i två undergrupper: Stigma och tabu och Att komma i 

andra hand. 

 

Stigma och tabu 
Att hålla diagnosen hemlig på grund av stigma och tabu var vanligt förekommande 

bland intervjuade anhöriga (Ducharme et al., 2013; Hutchinson et al., 2015; 

Johannessen et al., 2015; Svanberg et al., 2010). Det var inte möjligt att dölja 

familjens situation hur länge som helst, när symtomen blev mer synliga var de 

anhöriga tvungna att informera sin omgivning, vilket gav upphov till en känsla av 

skam och att sociala situationer undveks (Ducharme et al., 2013; Hutchinson et al., 

2015; Svanberg et al., 2010). Rädsla för stigma ledde även till en ovilja att be om 

hjälp från det sociala nätverket vilket i vissa fall ledde till isolering (Allen et al., 2009; 

Ducharme et al., 2013).  
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Många anhöriga beskrev en känsla av ensamhet (Flynn & Mulcahy, 2013; 

Hutchinson et al., 2015; Johannessen et al., 2015), att det var svårt att prata om 

sjukdomen (Barca et al., 2014; Hutchinson et al., 2015; Johannessen et al., 2015; 

Millenaar et al., 2014; Svanberg et al., 2010) och att situationen ledde till en känsla 

av utanförskap (Allen et al., 2009; Hutchinson et al., 2015; Johannessen et al., 2015). 

 

Att komma i andra hand 
Vissa intervjuade barn beskrev en känsla av förbittring och tvång på grund av att 

familjen var tvungen att prioritera den sjuka förälderns vård (Allen et al., 2009). 

Anhörigas egna förhoppningar och drömmar fick åsidosättas då fokus låg på den 

sjuke närståendes behov (Millenaar et al., 2014). 

 

I vissa fall upplevde de intervjuade barnen att den friske föräldern inte tog sitt 

ansvar, utan drog sig undan från situationen och lade över många uppgifter på 

barnen (Barca et al., 2014). I andra familjer kände de intervjuade barnen sig 

separerade från föräldrarnas relation och upplevde att de fick ta ett steg tillbaka för 

den friska förälderns känslor och inte hade samma rätt att vara engagerad i den sjuka 

förälderns vård eller bli arga och ledsna (Svanberg et al., 2010). 

 

Relationen mellan barn och förälder kretsade ofta kring sjukdomen (Svanberg et al., 

2010) och flera intervjuade anhöriga uppgav att andra familjemedlemmar blev 

bortglömda i den rådande situationen. Då familjens fokus huvudsakligen låg på den 

sjuke föräldern hände det ofta att uppskattade gemensamma aktiviteter uteblev 

(Allen et al., 2009). 

 

Allt eftersom den vårdande rollen tog upp mer plats i vårdarnas liv krävdes det mer 

planering för att kunna genomföra sociala aktiviteter (Ducharme et al., 2013; Flynn 

& Mulcahy, 2013; Johannessen et al., 2015; Svanberg et al., 2010). 
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Ett flertal intervjuade barn beskrev att studierna påverkades på grund av frånvaro 

(Allen et al., 2009; Hutchinson et al., 2015; Johannessen et al., 2015; Svanberg et al., 

2010), koncentrationssvårigheter och minskade ambitioner att utbilda sig 

(Johannessen et al., 2015; Svanberg et al., 2010) eller göra karriär (Allen et al., 

2009). Att den friska föräldern hade mindre tid och att barnen inte 

uppmärksammades kunde leda till gräl inom familjen (Svanberg et al., 2010). De 

intervjuade barnen berättade att de undanhöll sina egna problem för övriga 

familjemedlemmar för att inte lägga till ytterligare börda på sin familj (Hutchinson et 

al., 2015; Millenaar et al., 2014). 

 

Anpassningar i familjelivet 
Demenssjukdomen beskrevs innebära ett flertal förändringar i familjelivet som 

krävde att de anhöriga anpassade sig till den nya situationen. Dessa anpassningar 

delades in i fyra underkategorier: Att axla en ny roll, Att växa upp för tidigt, Att 

anpassa sig efter nya ekonomiska förutsättningar och Hanteringsstrategier. 

 

Att axla en ny roll 
De intervjuade barnen beskrev att de antog en föräldraroll till den sjuke föräldern 

(Allen et al., 2009; Barca et al., 2014; Hutchinson et al., 2015; Johannessen et al., 

2015; Millenaar et al., 2014; Svanberg et al., 2010) och i vissa fall även till den friska 

föräldern (Allen et al., 2009; Svanberg et al., 2010). Utöver en förändring i relationen 

mellan makarna så uppgav de friska makarna att deras övriga roller i livet 

förändrades (Ducharme et al., 2013). Barca et al. (2014) beskrev att även barnens 

roller utanför familjen påverkades. 

 

Många av barnen tog på sig en roll som övervakare åt sin sjuke förälder då denne 

behövde tillsyn dygnet runt (Allen et al., 2009; Millenaar et al., 2014; Svanberg et al., 

2010). De intervjuade anhöriga i samtliga granskade artiklar beskrev att de befann 

sig i en vårdande roll (Allen et al., 2009; Barca et al., 2014; Ducharme et al., 2013; 

Flynn & Mulcahy, 2013; Hutchinson et al., 2015; Johannessen et al., 2015; Millenaar 

et al., 2014; Svanberg et al., 2010). 
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Att växa upp för tidigt 
Att ha en förälder med tidigt debuterande demenssjukdom innebar för många 

intervjuade barn att de växte upp snabbare än sina jämnåriga (Allen et al., 2009; 

Johannessen et al., 2015; Svanberg et al., 2010) och blev mer självgående eftersom 

föräldrarna inte hade tid med dem som förut (Svanberg et al., 2010).  

De intervjuade anhöriga hade många vårdande uppgifter, från matlagning och annat 

hushållsarbete till intim personlig vård (Allen et al., 2009; Flynn & Mulcahy, 2013; 

Svanberg et al., 2010). Det fanns ingen annan som kunde vårda den sjuka föräldern, 

därför uppgav flera av barnen att de kände sig tvungna att göra det (Allen et al., 

2009; Johannessen et al., 2015; Svanberg et al., 2010). 

 

Mängden tid de intervjuade barnen vårdade sin närstående varierade mycket, men 

det var många som uppgav att det fanns perioder då de hade ensamt ansvar för den 

sjuke. Många berättade även att ansvaret för föräldern hade påverkat deras liv 

(Svanberg et al., 2010). 

 

Att anpassa sig efter nya ekonomiska förutsättningar 
Den demenssjuke var i många fall den huvudsakliga familjeförsörjaren och när hen 

inte längre kunde arbeta orsakade detta ekonomiska svårigheter för familjen (Allen 

et al., 2009; Flynn & Mulcahy, 2013). I vissa fall innebar detta att den friske partnern 

var tvungen att börja arbeta för första gången eller gå ner i arbetstid för att kunna 

vårda sin sjuka partner (Allen et al., 2009). 

 

Den tog lång tid att få en korrekt diagnos, vilket beskrevs påverka ekonomin då en 

diagnos krävdes för att få hjälp från samhället (Allen et al., 2009). Många 

intervjuade anhöriga berättade att de fick betala själva för hjälp i hemmet. De 

ekonomiska svårigheterna i samband med vårdandet upplevdes som ett stort 

problem hos de intervjuade makarna (Flynn & Mulcahy, 2013). 

 

I en artikel av Hutchinson et al. (2015) beskrevs att brist på ekonomiskt stöd från 

samhället ledde till flera situationer där barn blev tvungna att ljuga, tillskansa sig 
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pengar till förnödenheter och ta ett utökat ansvar för familjen. Ett bristfälligt 

ekonomiskt stöd från staten beskrevs även av Flynn och Mulcahy (2013) då åldern 

hos den sjuke personen påverkade tillgången på stödinsatser. 

 

Hanteringsstrategier 
Ett antal olika hanteringsstrategier användes av de intervjuade anhöriga för att klara 

av den förändrade situationen. Många tog avstånd från situationen och distanserade 

sig både fysiskt och emotionellt (Allen et al., 2009; Hutchinson et al., 2015; 

Johannessen et al., 2015; Millenaar et al., 2014; Svanberg et al., 2010), andra 

använde normalisering för att hantera stressen genom att försöka leva så normalt 

som möjligt (Allen et al., 2009; Millenaar et al., 2014). 

 

Förnekelse var en återkommande strategi hos de intervjuade anhöriga. Det var även 

vanligt att barnen använde uttrycket ”en dag i taget” för att det var för svårt att tänka 

på framtiden. Det förekom även mer destruktiva hanteringsstrategier i form av 

alkohol, rökning och i extremfall även självskadebeteende och självmordstankar 

(Allen et al., 2009). 

 

De intervjuade anhöriga kunde uppnå ett ökat självförtroende och en känsla av inre 

kraft genom att upprätta personliga mål och ha ett meningsfullt syfte i livet 

(Hutchinson et al., 2015). En strategi som också användes var att anpassa sig efter 

den sjukes behov (Millenaar et al., 2014; Svanberg et al., 2010) och försöka se livet 

från den ljusa sidan. Att ta hand om sin sjuke förälder och stötta sin familj gav 

många av de intervjuade barnen en känsla av stolthet (Svanberg et al., 2010). En 

make uttryckte att han fick en positiv känsla av att ta hand om sin fru (Flynn & 

Mulcahy, 2013). 
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Stöd och brist på stöd 

Stöd och information samt bristen på dessa är ett ämne som återkommer i alla 

granskade artiklar. Här presenteras det i fyra underkategorier: Information och 

kunskap, Stödinsatser i hemmiljön, Brist på känslomässigt stöd och Stöd från familj 

och vänner. 

 

Information och kunskap  
En ökad kunskap om och förståelse av tidigt debuterande demenssjukdom kunde 

hjälpa familjerna att planera vården och sänka förväntningarna på den sjuke vilket i 

sin tur lättade spänningarna inom familjen. Många intervjuade barn uppgav att de 

var engagerade i sin sjuke förälders tillstånd och sökte aktivt efter information om 

sjukdomen (Allen et al., 2009).  

 

Många intervjuade anhöriga beskrev att de upplevde en brist på information och 

kunskap hos sig själva (Allen et al., 2009; Barca et al., 2014; Ducharme et al., 2013; 

Flynn & Mulcahy, 2013; Millenaar et al., 2014). De uttryckte att en stor del av den 

tillgängliga informationen var riktad till personer med sent debuterande 

demenssjukdom (Flynn & Mulcahy, 2013; Millenaar et al., 2014) och en stor del 

intervjuade anhöriga sökte sig till internet för att införskaffa information (Allen et al., 

2009; Ducharme et al., 2013; Millenaar et al., 2014). De intervjuade makarna 

önskade att information om sjukdomsförloppet och vad de kunde förvänta sig skulle 

finnas tillgänglig tidigt efter fastställd diagnos (Flynn & Mulcahy, 2013). 

 

Många intervjuade anhöriga uttryckte att de inte blev erbjudna hjälp utan var 

tvungna att söka den på egen hand (Flynn & Mulcahy, 2013; Svanberg et al., 2010). 

Det beskrevs som svårt för de intervjuade barnen att söka hjälp själva då de inte 

visste vart de kunde vända sig (Barca et al., 2014). 

 

Det fanns en önskan hos några intervjuade anhöriga om en utökad medvetenhet hos 

allmänheten om tidigt debuterande demenssjukdom (Barca et al., 2014; Hutchinson 
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et al., 2015). En del intervjuade barn uttryckte en önskan om föreläsningar i skolan 

så att eleverna skulle få kunskap om vart de kunde vända sig för att få stöd och hjälp 

(Barca et al., 2014). Hutchinson et al. (2015) rapporterar att allmänheten sällan 

uppfattar unga människor som involverade när det kommer till demensvård 

eftersom demens vanligen drabbar den äldre befolkningen. 

 

Stödinsatser i hemmiljön 
Att få professionellt stöd och hjälp utifrån beskrevs av många intervjuade anhöriga 

som en stor lättnad (Allen et al., 2009; Hutchinson et al., 2015; Millenaar et al., 

2014; Svanberg et al., 2010) eller som något som kunde lätta bördan hos många 

familjer (Svanberg et al., 2010).  

 

Att få tillgång till en utomstående vårdare som hjälpte till i hemmet gav en 

kontinuitet och personlig kontakt som personal på sjukhus inte kunde tillhandahålla 

(Millenaar et al., 2014) samt avhjälpte en del av den emotionella och mentala pressen 

(Allen et al., 2009). Flera intervjuade anhöriga hade hjälp utifrån varje eller 

varannan vecka (Svanberg et al., 2010). 

 

Ett stort antal anhöriga upplevde dock problem med kvaliteten på hjälpen i hemmet 

(Ducharme et al., 2013; Johannessen et al., 2015; Svanberg et al., 2010). Det 

beskrevs även att hjälpen sattes in för sent om de fick någon hjälp överhuvudtaget 

(Johannessen et al., 2015). Hjälpen beskrevs även vara bristande i kontinuitet (Barca 

et al., 2014; Ducharme et al., 2013). Ett antal intervjuade barn uttryckte att en 

utomstående vuxen som kunde ta över föräldrarollen och låta dem fortsätta vara 

barn hade varit uppskattad (Johannessen et al., 2015). 

 

Brist på känslomässigt stöd 
Kommunikationen mellan anhöriga och vårdpersonal beskrevs ofta som 

problematisk, med brist på förståelse (Johannessen et al., 2015; Millenaar et al., 

2014; Svanberg et al., 2010). Flera familjer beskrev en känsla av maktlöshet och att 

personalen inte erkänt vilken påverkan sjukdomen skulle ha på familjen efter att 

diagnosen bekräftats (Hutchinson et al., 2015). 
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Det fanns ett uttalat behov av att ha någon att prata med (Barca et al., 2014; 

Millenaar et al., 2014), bättre rutiner i samhället gällande stöd till anhöriga 

(Hutchinson et al., 2015) och mer specifika stödinsatser för tidigt debuterande 

demenssjukdom (Flynn & Mulcahy, 2013). 

 

Att dela sina upplevelser med andra som varit med om liknande situationer var ett 

behov som uttrycktes av flera intervjuade barn (Barca et al., 2014; Millenaar et al., 

2014; Svanberg et al., 2010; Hutchingson et al., 2015). De intervjuade barn som 

deltagit i stödgrupper för familjevårdare hade mycket skilda upplevelser av 

deltagandet. Den huvudsakliga bristen var att stödgrupperna inte var specifikt 

inriktade utan inkluderade personer från alltför många olika åldersgrupper (Barca et 

al., 2014). 

 

Stöd från familj och vänner 
Det blev viktigt att familjen arbetade tillsammans mot ett gemensamt mål, främst 

genom att ge varandra praktiskt stöd (Svanberg et al., 2010). I många fall kom de 

friska familjemedlemmarna närmare varandra (Millenaar et al., 2014), men det 

kunde vara svårt att upprätthålla en samhörighet när konflikter uppstod 

(Hutchinson et al., 2015).  

 

De intervjuade barnen försökte ge stöd till sin friska förälder då de märkte att den 

sjuka förälderns utveckling påverkade den friska förälderns välmående (Millenaar et 

al., 2014). Vilket stöd familjerna fick utifrån påverkade hur de anhöriga hanterade de 

förändrade förutsättningarna inom familjen. En mer öppen attityd gentemot 

omgivningen kunde medverka till att de intervjuade anhöriga fick ett ökat 

emotionellt stöd (Hutchinson et al., 2015).  

 

Det beskrevs som betydelsefullt att de intervjuade anhöriga hade välfungerande 

relationer både i och utanför familjen (Allen et al., 2009; Barca et al., 2014; 

Hutchinson et al., 2015; Millenaar et al., 2014; Svanberg et al., 2010). Många 
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intervjuade barn uppgav att skolan och vännerna gav stöd (Hutchinson et al., 2015) 

och distraktion från hemsituationen (Allen et al., 2009; Svanberg et al., 2010) och 

några intervjuade barn uppgav även att de fått tips och råd från personer i sin 

omgivning vilka hade erfarenhet av demens (Millenaar et al. 2014). Trots att många 

intervjuade barn uppgav att skolan visste om hemsituationen var det endast en 

person som erbjudits hjälp från skolan (Svanberg et al., 2010). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa anhörigas upplevelse av att ha en 

närstående som diagnostiserats med tidigt debuterande demenssjukdom. Resultatet 

visar att det är en stor påfrestning för anhöriga att ha en närstående med tidigt 

debuterande demenssjukdom, främst på ett psykosocialt plan, men även fysiskt och 

finansiellt. Detta beskriver även Socialstyrelsen (2010, s.44). 

 

I resultatet framkommer att den känslomässiga anstormningen har en kraftig 

påverkan hos de anhöriga. Några av de förekommande begreppen är sorg och förlust. 

Sorgarbetet vid en demenssjukdom är inte okomplicerat. I resultatet beskrevs många 

olika fasetter av sorg som de intervjuade anhöriga upplevde, både en mer omedelbar 

sorg och en sorg över en framtid som inte blev möjlig på grund av sjukdomen. I vissa 

fall kan sorgen innan bortgången vara starkare än sorgen vid det faktiska dödsfallet, 

men senare ersättas av en känsla av tomhet och ensamhet (Lindauer & Harvath, 

2014). Lindauer och Harvath beskriver även begreppet ”pre-death grief”, vilket 

innebär att sörja en person då personligheten är borta, men innan den fysiskt är död. 

Denna obalans mellan psykologisk död och fysisk död orsakar förvirring, 

nedstämdhet och förtvivlan hos de anhöriga. I en artikel av Silverberg (2006) 

beskrivs att i många fall är inte de anhöriga medvetna om att de sörjer sin närstående 

med demens förrän någon annan sätter ord på upplevelsen av sorg. Att vara 

medveten om sin sorg underlättar sorgarbetet och minskar risken att sorgen tolkas 

som en depression.  
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Sorg är idag inte identifierat som ett medicinskt tillstånd, och räknas därmed inte in i 

mätningar av hälsa och välmående (Silverberg, 2006). Författarna av 

litteraturstudien drar slutsatsen att det är viktigt med gott stöd till de anhöriga i 

deras sorgarbete, med kontinuerlig uppföljning av välmåendet hos både patienter 

med tidigt debuterande demenssjukdom och deras anhöriga.  

 

Många av de intervjuade barnen uttryckte osäkerhet och oro relaterade till att inte bo 

tillsammans med sin sjuka förälder längre. Barn upplevde att de inte kunnat flytta 

hemifrån då de behövs som stöd till familjen. Silverberg (2006) beskriver att en av 

deltagarna i hennes studie upplevde den största sorgen när den närstående flyttade 

till ett särskilt boende. Stöd i hemmet, bättre rutiner i samhället och mer specifika 

stödinsatser inriktade mot tidigt debuterande demenssjukdom är något som 

efterfrågades i många av de granskade artiklarna. Toot et al. (2013) beskriver att 

denna typ av insatser visats leda till en större trygghet hos deltagarna i deras studie.  

 

I resultatet framkommer att många intervjuade anhöriga upplevde en brist på stöd 

och information och ett behov av praktisk hjälp utifrån. Arai, Matsumoto, Ikeda och 

Arai (2007) beskriver att det inte finns någon statistiskt relevant skillnad i hur 

allvarliga de kliniska symtomen är hos personer med tidigt debuterande 

demenssjukdom i jämförelse med personer med sent debuterande demenssjukdom. 

Anhörigvårdare till personer med tidigt debuterande demenssjukdom upplevde dock 

en större börda än anhörigvårdare till personer med sent debuterande 

demenssjukdom.  

 

Arai et al. (2007) beskriver vidare att det är mycket viktigt att extra resurser sätts in 

för att hjälpa anhöriga till personer med tidigt debuterande demenssjukdom 

handskas med beteendeförändringar hos den sjuke och hjälpa dem bygga upp ett 

formellt och informellt skyddsnät. Författarna drar slutsatsen att extra resurser 

skulle kunna leda till ett förbättrat socialt liv och en större känsla av frihet för de 

anhöriga, vilket bekräftas av Toot et al. (2013). ”Det fanns ingen annan” uttryckte 

många intervjuade anhöriga. Författarna drar slutsatsen att ett större stöd från 
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samhället skulle kunna minska känslan av att vara tvungen att vårda sin närstående 

som uttrycktes av många. 

 

Författarna av litteraturstudien bedömer utifrån resultatet att det finns ett behov av 

fler mötesplatser för framförallt barn och ungdomar som har en närstående som 

diagnosticerats med tidigt debuterande demenssjukdom, då många intervjuade 

anhöriga beskriver en känsla av ensamhet och isolering. De stödgrupper som finns 

rapporteras inkludera ett för stort åldersspann för att anhöriga till personer med 

tidigt debuterande demenssjukdom ska känna sig delaktiga. I en artikel av Foster, 

Lewis och McCloughen (2014) beskrivs en verksamhet som kallas ON FIRE som 

sammanför barn från 8 till 17 år som är anhöriga till personer med psykiatrisk 

sjukdom och arbetar för att bygga upp självkänsla och inre styrka hos deltagarna 

genom gemensamma aktiviteter och utflykter. ON FIRE-konceptet är något som 

författarna skulle vilja applicera på unga anhörigvårdare för att ge dem en möjlighet 

att få vara barn, träffa andra i liknande situationer, utbyta information och ha roligt 

tillsammans. 

 

Foster et al. (2014) beskriver även hur viktigt det är att sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal känner till att verksamhet liknande ON FIRE finns och att de 

informerar personer som skulle ha nytta av att delta. Det beskrivs även hur äldre 

deltagare började ta kontakt med varandra på sociala medier och organisera 

informella träffar sinsemellan. Det illustrerar potentialen som internet och sociala 

medier har i att tillgodose kontakt mellan personer i behov av stöd (Foster et al., 

2014). Författarna drar slutsatsen att det finns en möjlighet att liknande 

verksamheter skulle kunna främja även de intervjuade anhöriga i de granskade 

artiklarna. 

 

Toot et al. (2013) beskriver att en gemensam vårdplan och en kontaktperson gav en 

känsla av trygghet. Författarna drar slutsatsen att detta även skulle kunna hjälpa de 

intervjuade anhöriga i de granskade artiklarna då dessa ofta beskrev en brist på 

kontinuitet i vården i hemmet som ett problem. Toot et al. (2013) beskriver även 

vikten av att de utomstående vårdare som arbetar i hemmet är utbildade och har 

erfarenhet av demensvård samt att de anhöriga erbjuds tillgång till information och 
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träning. I litteraturstudiens resultat framgår att information och kunskap är något 

som eftersöktes av många intervjuade anhöriga i de granskade artiklarna. 

Författarna skulle vilja se mer effektiv informationsdelning från vårdens sida till 

anhöriga då det finns anledning att tro att detta skulle gynna de intervjuade 

anhöriga. I en artikel av Samia, Hepburn och Nichols (2012) skapades fokusgrupper 

av anhöriga till personer med demenssjukdom som fick lära av varandras 

erfarenheter. Deltagarna beskrev en mycket stor behållning av att lära sig inom 

gruppen och utbyta erfarenheter med varandra. Författarna ser detta som ett bra 

exempel på hur information kan spridas och tillgodoses på ett relativt enkelt och 

effektivt sätt. 

 

I resultatet framkom att många av de intervjuade anhöriga upplevde en brist på 

information. De hade önskat mer specifik information, både till sig själva och till 

samhället som helhet i förhoppning om att detta skulle minska på förutfattade 

meningar, stigma och tabu. Enligt författarna är detta den viktigaste delen i 

sjuksköterskans uppgift i det här sammanhanget. I en artikel av Serra et al. (2013) 

beskrivs att en större kunskap leder till mindre stigmatiserande beteende. Trots att 

tidigare nämnda artikel behandlar ett annat sjukdomstillstånd bedömer författarna 

att samma slutsats kan dras angående stigma och demenssjukdom.  

 

Författarna kommer diskutera resultaten utifrån Roys adaptionsmodell, då den 

anses passa bra in i det anhörigperspektiv som litteraturstudien vill belysa, då livet är 

uppbyggt i en ständig serie anpassningar. Den beskriver en definition av hälsa som 

känns relevant i sammanhanget. Modellen publicerades för första gången 1970 i en 

artikel med titeln ”Adaptation: A Conceptual Framework for Nursing” (Roy, 1984, 

s.21). 

 

Roys adaptionsmodell kan i korthet sammanfattas som att människan ständigt måste 

anpassa sig till omständigheterna runtomkring sig för att kunna utvecklas (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012, s.225). Roys adaptionsmodell beskriver att omvårdnadens 

mål är att främja adaption inom de fyra funktionsområdena; fysiologiska funktioner, 

självuppfattning, rollfunktion samt relation och samhörighet och därmed bidra till 

hälsa (Johnson Lutjens, 1995, s.21). Hälsa uppnås genom att hitta balans och jämvikt 
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i tillvaron genom att antingen anpassa sig själv eller situationen och inte ge upp. Det 

är även viktigt att se på hela tillvaron och inte enbart den egna (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012 s.227). 

 

Miljön har en mer framträdande roll i Roys adaptionsteori än i många andra 

omvårdnadsteorier, eftersom de stimuli som miljön ger och personens förhållande 

till miljön är det som leder till adaption. I miljön ingår allt som är viktigt för 

personens existens, hens livsvillkor, vad som händer hen, den fysiska och sociala 

miljön och ett globalt perspektiv som omfattar alla människor på jorden. Miljön blir 

en källa till stimuli på olika sätt. Beroende på hur personen tar till sig och bemästrar 

dessa stimuli kan de upplevas som positiva eller negativa och leder till någon form av 

respons från personen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s.226-227). 

 

Roys teori om adaptiva funktioner är en del av Roys adaptionsmodell och består av 

fyra delar; fysiologiska funktioner, självuppfattning, rollfunktion samt relation och 

samhörighet. Det grundläggande behovet som beskrivs i delen om fysiologiska 

funktioner är fysiologisk integritet, som uppnås genom att uppfylla de mest basala 

behoven; syre, nutrition, elimination, skydd, aktivitet och vila (Johnson Lutjens, 

1995, s.32). I litteraturstudiens resultat framgår en försämring av familjernas 

ekonomi, vilket ger svårigheter i att uppfylla de grundläggande, fysiska behoven. 

Wiklund Gustin och Lindwall (2012, s.235) beskriver att tillräckliga resurser är ett 

grundläggande behov för att kunna skapa helhet och balans, för att kunna främja 

hälsa. Författarna drar slutsatsen att sjuksköterskans roll för att kunna stötta 

familjer med ekonomiska besvär blir främst i att ge information och stöd, till 

exempel kontakt med kurator som i sin tur kan hjälpa familjen att söka ekonomiskt 

bistånd, stipendier eller liknande.  

 

Självuppfattning handlar om hur en person uppfattar sig själv, det delas in i det 

fysiska jaget och det personliga jaget. Det fysiska jaget behandlar personens 

uppfattning om sin fysiska närvaro. Det personliga jaget delas in i ett moraliskt-

etiskt-andligt jag, jagkonsekvens och jagideal/jagförväntningar. Det moraliskt-etiskt-

andliga jaget handlar om personens moral- och trossystem, jagkonsekvens behandlar 
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personens beteende och personlighet, jagideal/jagförväntningar handlar om 

personens önskningar och personliga mål (Lutjens, 1995, s.33).  

 

Av resultatet framgår att flera av de intervjuade anhöriga beskrev känslor som 

irritation, oro och stress relaterat till den sjukes beteende, vilket kan ses som en 

obalans i jagkonsekvens då det innebar en förändring i det vanliga känslotillståndet. 

De intervjuade anhöriga beskrev bland annat att den stress de upplevde påverkade 

kvaliteten på omvårdnaden av den sjuke och de blev ibland arga på den sjuke 

närstående. Det påverkade i sin tur den sjukes beteende negativt.  

 

Det framkommer även adaptionsproblem gällande jagideal/jagförväntningar hos de 

intervjuade anhöriga då de blivit tvungna att åsidosätta sina egna förhoppningar och 

drömmar för att vårda sin närstående.  

 

Författarna drar slutsatsen att utökat stöd från samhället i form av till exempel hjälp 

i hemmet kan leda till att de anhöriga får större möjlighet att uppfylla sina egna 

förhoppningar och drömmar om framtiden. Sjuksköterskans roll för att stödja den 

sjuke och dennes anhöriga blir att hjälpa dem hitta och identifiera sina egna styrkor 

och resurser. Vid behov kan sjuksköterskan även bistå med stöd och information 

utifrån familjens enskilda behov för att motverka känslan av maktlöshet hos de 

anhöriga, då en ökad kunskap leder till ett större inflytande över sin egen situation. 

Författarna föreslår till exempel motiverande samtal för att de anhöriga själva ska få 

en chans att inse sin egen styrka. 

 

Grunden i rollfunktionens område är beroende på den sociala integriteten, där alla 

människor har ett antal roller som förknippas med ett förväntat beteende. Rollerna 

delas in i olika nivåer, primär roll som är beroende av personens utvecklingsstadium 

(t. ex. 7-årig pojke), sekundär roll som är beroende av personens inlärda roller (t. ex. 

make, moder, lärare) och tertiär roll som är mer flyktig och vald av personen själv (t. 

ex. flugbindare, fotograf, korsstygnsfantast) (Johnson Lutjens, 1995, s.35, 38). Om 

man utgår ifrån Roy’s adaptionsmodell kan en roll som från början är tertiär övergå 
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till att vara sekundär, vilket kan ses i de granskade artiklarna genom att vårdandet av 

den sjuke tog upp mer plats i vårdarnas liv. Relation och samhörighet grundas i 

samspelet med andra människor och delas in i givande och tagande beteenden 

(Johnson Lutjens, 1995, s.35, 38). 

 

Den primära rollen förändras inte hos de intervjuade anhöriga, då de på en 

grundläggande nivå fortfarande är desamma som förut. Det sker dock ett skifte i 

sekundära och tertiära roller där till exempel barn blir tvungna att ta en tertiär roll 

som vårdare av sin sjuke förälder som senare blir en sekundär roll. 

 

Enligt Roys adaptionsmodell är sjuksköterskans uppgift att underlätta samspelet 

mellan människa och omgivning genom att hjälpa till med att återställa balansen i 

individernas behov. Obalans skapas oftast genom att de resurser som finns är 

otillräckliga eller överflödiga. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att totalt 

välbefinnande inte alltid är möjligt, därför handlar adaption om att göra det bästa av 

situationen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 227).  

 

För att främja de adaptiva processerna inom de fyra funktionsområdena kan 

sjuksköterskan kartlägga personens beteenden för att se vilka som bidrar till och 

vilka som motverkar adaption. Det finns inget korrekt mönster för vad som är 

balans, ingen ”mall” att följa, utan det viktiga är ett samarbete mellan sjuksköterskan 

och den anhörige. Den anhörige ses som en aktiv deltagare, inte en passiv mottagare 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s.246) 

 

Författarna drar slutsatsen att det viktigaste en sjuksköterska kan göra i sitt dagliga 

arbete är att vara lyhörd, lyssna på patienten och de anhöriga samt arbeta 

personcentrerat. Författarna anser att sjuksköterskans roll är att vara ”spindeln i 

nätet” och förmedla information och knyta kontakter mellan personer i behov av stöd 

och instanser som kan tillgodose detta behov, i de fall sjuksköterskan inte kan göra 

det själv. 



25!
!

 

De granskade artiklarna kommer från ett antal olika länder i världen: Storbritannien, 

Norge, Australien, Nederländerna, Kanada och Irland (se bilaga 1). Alla dessa länder 

rankas på plats 11-32 på WHO:s sammanställning av världens sjukvårdssystem 

(WHO, 2000, s.152) och därmed antas att dessa länder tillgodoser sin befolkning 

med vård av god kvalitet. Trots detta rapporteras det om brister i stöd och 

information i samtliga granskade artiklar. Då kan en fundera på hur det ser ut i 

länder som ligger längre ner på listan. Författarna har inte undersökt närmare hur 

sjukvårdssystemen i de olika länderna ser ut. 

 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa design som valts för sammanställningen av tidigare forskning är väl 

anpassad för studiens syfte, att belysa anhörigas upplevelse av att ha en närstående 

som diagnostiserats med tidigt debuterande demenssjukdom, då det stämmer väl 

överens med Friberg (2012 s.124) som menar att en kvalitativ design är lämplig för 

att sammanställa tidigare forskning. Även Olsson och Sörensen (2011 s.106) 

beskriver att en kvalitativ design är lämplig för att ge beskrivande data av 

människans egna skrivna eller talade ord, vilket är vad denna litteraturstudie har 

grundats på. Författarna har granskat åtta artiklar med kvalitativ ansats och gjort en 

kvalitativ resultatsammanställning.  

 

Sökningar efter artiklar har genomförts i PubMed och EBSCO, då dessa databaser 

innehåller störst andel forskning som är relevant för omvårdnad (Polit & Beck, 2013 

s.120-122). Sex granskade artiklar handlar enbart om barns upplevelser. Författarna 

anser att det hade varit fördelaktigt om samtliga artiklar hade behandlat samma 

målgrupp, men det visade sig vara svårt att genomföra under de begränsade 

tidsramarna då det inte finns så många artiklar publicerade i ämnet (Kaiser & 

Panegyres, 2006; Roach, Keady, Bee & Hope, 2008). 
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Samtliga granskade artiklar har kvalitetsgranskats med hjälp av SBUs Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser (SBU, 2014). Tre artiklar var av hög kvalitet och fem av medelhög 

kvalitet. Artiklarna som bedömdes ha hög kvalitet hade tydligt formulerade syften, 

väl beskrivna deltagare och ett tydligt resultat. Flera av artiklarna av medelhög 

kvalitet hade otydligt formulerade syften, rapporterade ej huruvida datamättnad 

uppnåtts eller hur forskarnas förförståelse hade hanterats. Samtliga artiklar 

bedömdes vara av tillräckligt god kvalitet för att ingå i litteraturstudien. 

 

I alla de granskade artiklarna finns beskrivet hur många intervjuade anhöriga som är 

kvinnor och hur många som är män. Sammanlagt är det 63 personer som benämner 

sig som kvinnor och 34 personer som benämner sig som män som deltagit i de åtta 

granskade artiklarna (se bilaga 2). I en artikel beskrevs att det var skillnad på hur 

mycket de intervjuade anhöriga påverkades av den närståendes sjukdom beroende 

på ålder och kön, men det står inte beskrivet på vilket sätt de påverkades. I en annan 

artikel beskrevs att ensamhet var den mest påtagliga upplevelsen hos de som 

benämner sig som män. Detta är de enda tydliga tillfällen där forskarna har gjort 

skillnad på kön.  

 

Författarna anser att det hade varit fördelaktigt med ett tydligare genusperspektiv för 

att bedöma hur de olika könen påverkas av att ha en närstående med tidigt 

debuterande demenssjukdom. Antalet deltagare som benämner sig som kvinnor 

gentemot antalet män tyder på att det oftare är personer av kvinnligt kön som tar på 

sig en vårdande roll av sin sjuka närstående. Detta kan ses som en spegling av de 

patriarkala strukturerna i dagens samhälle, vilket författarna anser bör förändras. 

 

Endast två av de granskade artiklarna uppgav i deltagarlistan att deltagare var av 

annan nationalitet än den inhemska, totalt fyra deltagare. I en granskad artikel 

omnämndes sysselsättningsgrad hos de intervjuade anhöriga, i övrigt rapporteras ej 

klass eller samhällsstatus.  
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Forskningsetisk diskussion 

Samtliga granskade artiklar innehåller någon form av etiskt resonemang, varav sju 

har tillstånd från en etisk kommitté. I den artikel där eget tillstånd saknas finns ett 

rimligt etiskt resonemang att deltagare måste vara över 14 år samt att studien har 

kopplingar till en större studie som har beviljats etiskt tillstånd. Författarna saknar 

en beskrivande text i artiklarna angående etiskt tillstånd, varför det behövde sökas 

och hur den etiska kommittén resonerade. 

 

Arbetets resultat är beroende av författarnas åsikt om relevans gentemot syftet. 

Därmed kommer resultatet alltid vara en spegling av författarnas perspektiv och 

kunskap (Forsberg & Wengström, 2013 s.144). Författarna har efter bästa förmåga 

försökt vara objektiva och använt erkända metoder i de olika delarna av 

litteraturstudien. Genom att diskutera sinsemellan har de gjort sitt bästa för att hålla 

sin förförståelse i schack. Dahlberg (2008, s.121) kallar detta koncept för tyglad 

förförståelse. 

 

Oenigheter mellan författarna har hanterats genom sakliga diskussioner där båda 

parter fått möjlighet att lägga fram argument för den egna åsikten. Detta har i 

samtliga fall resulterat i en gemensam slutsats. 

 

Konklusion 

Att vara anhörig till en person med tidigt debuterande demenssjukdom innebar en 

stor psykisk påfrestning som påverkade alla delar av livet. Många intervjuade 

anhöriga upplevde att de var tvungna att vårda sin sjuka närstående då det inte fanns 

någon annan som kunde göra det. Många intervjuade barn upplevde att de vuxit upp 

för tidigt och fått ta för mycket ansvar i tidig ålder. De intervjuade anhöriga upplevde 

ofta en brist på information och stöd, både från sin omgivning och från samhället. 

Det var viktigt för de intervjuade anhöriga att ha goda relationer, både med vänner 

och med hälso- och sjukvårdspersonal. 

 



28!
!

Upplevelsen var inte renodlat negativ, utan några av de intervjuade barnen upplevde 

stolthet över att kunna hjälpa sin sjuke förälder. Att ge stöd och dela med sig av sina 

erfarenheter till andra beskrevs ge en bra känsla. Att vårda en närstående med tidigt 

debuterande demenssjukdom ledde i många fall till en känsla av social isolering, 

både av praktiska skäl och på grund av stigma och tabu. 

 

För att kunna ge ett bättre stöd och rätt information till anhöriga samt bidra till en 

ökad kunskap hos allmänheten krävs mer forskning i ämnet om anhörigas 

upplevelser och behov samt om tidigt debuterande demenssjukdom i allmänhet. 

Bättre information till de anhöriga kan leda till att de stärks i sin vårdande roll och 

upplever mindre osäkerhet. Det ger en bättre hemmiljö och större trygghet för alla i 

familjen. Bättre information till allmänheten kan leda till mindre stigmatisering och 

ett mer stödjande klimat för de utsatta familjerna. 
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Bilaga 1 - Söktabell 

Urval 1: Antal träffar. Urval 2: Lästa abstrakt Urval 3: Lästa artiklar Urval 4: Valda artiklar 

  
Databas Sökord Begränsningar Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

 Urval 

4 

Ebsco 

2015- 11-

27 

• Young onset dementia 

• Family OR children OR 

relatives OR spouses 

• Burden OR impact 

• År 2001+ 

• Scholarly 

Journals 

• English 

31 20 9  6 

Ebsco 

2015-12-

02 

• Early onset dementia OR 

young onset dementia  

• Family OR children OR 

relatives OR spouses  

• Qualitative and interview 

• Experiences 

• År 2001+ 

• English 

• Scholarly 

Journals 

21 7 2 1 

Pubmed 

2015-12-

04 

• Early onset dementia or 

young onset dementia 

• Experiences 

• Children or family 

• English 

 

26 12 2  1 
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Bilaga 2 - Artikelöversikt   

Författare 
År 
Land  

Titel  Syfte Metod 
Analysmetod 

Deltagare 
(bortfall) 
Urval 

Resultat  Kvalitet  

Författare: J. 
Allen, J. R. 
Oyebode & J. 
Allen 
 
Årtal: 2009 
 
Land: 
Storbritannien 

Having a 
father with 
young onset 
dementia - the 
impact on 
well-being of 
young people. 
 

Syftet med studien är 
att undersöka 
påverkan på unga 
personers välmående 
av att ha en förälder 
med tidigt 
debuterande 
demenssjukdom.  

Kvalitativ metod & 
Grounded theory. 
 
Ursprungliga riktlinjer 
för intervjuer 
grundade i fyra 
psykosociala behov 
hos unga (Kelmer 
Pringle, 1986; Reder & 
Lucey, 1995), sedan 
utvecklades 
intervjuerna utifrån 
deltagarnas svar. 
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades 
ordagrant.  
 
Analyserats enligt 
Strauss’ ground 
theory, kodat line-by-
line, fokuskodat, 
kategoriserat och 
byggt en modell runt. 

12 deltagare 
mellan 13-24 år. 
7 döttrar, 5 söner 
(0).  
 
Unga personer 
som inte är helt 
självständiga, 
som bor hemma 
eller har en nära 
kontakt med en 
förälder som har 
en tidigt 
debuterande 
demenssjukdom. 

Ett övergripande tema 
“en dag i taget” där 
fem huvudkategorier 
identifierades med 
undergrupper:  
1. Damage of 
dementia (5 
undergrupper) 
2. Reconfiguration of 
relationships (3 
undergrupper)  
3. Strain (4 
undergrupper) 
4. Caring (3 
undergrupper)  
5. Coping (2 
undergrupper) 

Hög 
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Författare 
År 
Land  

Titel  Syfte Metod 
Analysmetod 

Deltagare 
(bortfall) 
Urval 

Resultat  Kvalitet  

Författare: M. L. 
Barca, K. 
Thorsen, K. 
Engedal, P. K. 
Haugen & A. 
Johannessen 
 
Årtal: 2014 
 
Land: Norge 

Nobody asked 
me how I felt: 
experiences of 
adult children 
of persons 
with young-
onset 
dementia. 

Undersöka hur vuxna 
barn till personer med 
tidigt debuterande 
demenssjukdom har 
upplevt utvecklingen 
av förälderns 
demenssjukdom och 
vilka behov av stöd de 
har. 

Modifierad grounded 
theory. Semi-
strukturerade 
intervjuer med 
tematiska frågor. 
Intervjuerna 
transkriberades av en 
proffessionell 
transkriberare och 
kontrollerades av 
intervjuaren.  
 
Analyserats med en 
stegvis analys enligt 
Corbin & Strauss. 
 
Intervjuerna lästes 
med en öppen 
inställning för att 
identifiera relevanta 
teman. De teman som 
identifierades 
jämfördes sedan för 
att hitta de mest 
relevanta högre 
nivåerna av teman 
(axial coding). 

14 deltagare 20-
37 år. 12 döttrar, 
2 söner (bortfall 
okänt, då 
författarna 
använde sig av 
en utomstående 
organisation för 
att rekrytera 
deltagare). 
 
Samtliga 
deltagare >18 år 
med minst en 
förälder med 
tidigt 
debuterande 
demenssjukdom i 
olika stadier. 

Två huvudkategorier 
identifierades med 
undergrupper:  
1. Experiences in 
social relationships 
(med 
undergrupperna: 
Experiences of 
changes in roles and 
relationships & 
Individuals with 
different family 
contexts and 
experiences)  
2. Experiences and 
needs related to 
services (med 
undergrupperna: 
Being seen as a 
person with individual 
needs, Targeted 
groups & Need for 
information) 

Medel- 
hög 
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Författare 
År 
Land  

Titel  Syfte Metod 
Analysmetod 

Deltagare 
(bortfall) 
Urval 

Resultat  Kvalitet  

Författare: E. 
Svanberg, J. 
Stott, A, 
Spector. 
 
Årtal: 2010 
 
Land: 
Storbritannien 

Just Helping 
Children living 
with a parent 
with young 
onset 
dementia. 

Studien ämnade 
undersöka 
upplevelsen hos barn 
till yngre personer 
med demens och 
utforska diagnosens 
påverkan. 

Grounded theory & 
Triangulering. 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer som 
utvärderades och 
förfinades 
kontinuerligt. Inklusive 
”specific caring tasks” 
av Aldridge & Becker, 
1993. 
 
Analyserades med en 
konstruktivistisk 
grounded theory 
metod av Charmaz 
(2006). 

12 deltagare 11-
17 år. 6 döttrar, 
6 söner (0). 
 
Unga personer 
som var < 18 år, 
som lever/ levt 
med en förälder 
med en tidigt 
debuterande 
demenssjukdom 
och som var 
medveten om 
förälderns 
diagnos. 

Fyra huvudkategorier 
identifierades med 
undergrupper: 
1. Descovering 
dementia (3 
undergrupper) 
2. Developing a new 
relationship (6 
undergrupper) 
3. Learning to live 
with it (7 
undergrupper) 
4.Going through it 
together (3 
undergrupper) 

Medel- 
hög 
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Författare 
År 
Land  

Titel  Syfte Metod 
Analysmetod 

Deltagare 
(bortfall) 
Urval 

Resultat  Kvalitet  

Författare: R. 
Flynn, H. Mulcahy 
 
Årtal: 2013 
 
Land: Irland 

Early-onset 
dementia: 
the impact 
on family 
care-givers. 
 

Syftet med denna 
studie var att utforska 
vårdgivandet till 
personer med en tidig 
demensdebut från en 
familjemedlems 
perspektiv. 
 

Semi-strukturerade, 
djupgående intervjuer 
som utfördes ansikte 
mot ansikte med hjälp 
av en intervjuguide 
baserad på Chous 
conceptual model on 
caregiver burden. 
 
Intervjufrågorna 
utvärderades och 
förfinades under 
arbetets gång.  
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades 
ordagrant.  
 
Analyserades med en 
innehållsanalys som 
presenterades 
narrativt. 

7 deltagare 31-
65 år. 2 kvinnor, 
5 män (bortfall 
okänt, då 
författarna 
använde sig av 
en utomstående 
organisation för 
att rekrytera 
deltagare). 
 
5 deltagare var 
make/maka till 
den sjuke, 1 
deltagare var ett 
vuxet barn, 1 
övrig anhörig. 
 
Personer >16 år 
och vid tillfället 
var aktiv vårdare 
till en anhörig 
med tidigt 
debuterande 
demenssjukdom 
samt kunna 
engelska.  

Fyra 
huvudkategorier 
identifierades:  
1. Diagnostic 
problems 
2. Impact of care-
giving (4 
undergrupper) 
3. Relationchip 
change 
4. Lack of 
resources 

Medelhög 
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Författare 
År 
Land  

Titel  Syfte Metod 
Analysmetod 

Deltagare 
(bortfall) 
Urval 

Resultat  Kvalitet  

Författare: F. 
Ducharme, M-J. 
Kergoat, P. 
Antoine, F. 
Pasquier and R. 
Coulombe. 
 
Årtal: 2013 
 
Land: Kanada 

The Unique 
Experience of 
Spouses in 
Early-Onset 
Dementia 
 

Syftet med studien 
var att dokumentera 
de levda 
erfarenheterna hos 
vårdande makar till 
yngre patienter för att 
kunna informera 
utvecklingen av 
professionellt stöd 
skräddarsytt till deras 
verklighet. 

Fenomenologisk 
design, semi-
strukturerade 
intervjuer baserat på 
intervjuer som 
utvecklats av Clare et 
al.  
 
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades 
ordagrant. 
 
Intervjuerna 
analyserades av 2 
personer i 
forskningsgruppen. De 
läste intervjuerna på 
varsitt håll och 
utvecklade ett 
kodsystem genom att 
markera relevanta 
meningar enligt en 
metod av Miles och 
Huberman. Sedan 
användes 
innehållsanalys. 

12 deltagare 
snittålder 55. 8 
fruar, 4 makar 
(0). 
 
Huvudvårdande 
make/maka 
till en respektive 
med tidigt 
debuterande 
demenssjukdom. 

Sex 
huvudkategorier 
identifierades: 
1. Difficulty 
managing 
behavioral and 
psychological 
symptoms 
2. Long quest for 
diagnosis 
3. Nondisclosure 
to others and 
denial of 
diagnosis 
4. Grief for loss of 
spouse and 
midlife projects 
5. Difficulty 
juggling 
unexpected role 
and daily life 
responsibilities 
6. Difficulty 
planning for 
future 
 

Medelhög 
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Författare 
År 
Land  

Titel  Syfte Metod 
Analysmetod 

Deltagare 
(bortfall) 
Urval 

Resultat  Kvalitet  

Författare: J. K. 
Millenaar, D. van 
Vliet, C. Bakker, 
M. J. F. J. 
Vernooij-Dassen, 
R. T. C. M. 
Koopmans, F. R. J. 
Verhey & M. E. de 
Vugt. 
 
Årtal: 2014 
 
Land: 
Nederländerna 

The 
experiences 
and needs of 
children 
living with a 
parent 
with young 
onset 
dementia: 
results from 
the NeedYD 
study 
 

Syftet med studien är 
att undersöka 
upplevelsen hos barn 
som lever med en ung 
förälder med demens, 
med ett specifikt 
fokus på barnets 
behov. 

Kvalitativa, semi-
strukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor och följdfrågor.  
 
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades 
ordagrant. 
 
Analys genomfördes 
med induktiv 
innehållsanalys där 
forskarna undersöker, 
jämför och resonerar 
sinsemellan för att låta 
teman och kategorier 
uppstå ur 
informationen. 

14 deltagare 15-
27 år. 8 döttrar, 
6 söner (21). 
Samtliga 
deltagare är barn 
till en person 
med tidigt 
debuterande 
demenssjukdom. 
 
Barn > 14 år och 
bodde 
tillsammans med 
sin förälder under 
rekryteringen. 

Tre huvudteman 
identifierades 
med 
undergrupper. 
1. Impact of 
dementia on daily 
life (3 
undergrupper). 
2. Different ways 
of coping with the 
disease (4 
undergrupper). 
3. Children’s need 
for care and 
support (4 
undergrupper) 
 

Medelhög 
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Författare 
År 
Land  

Titel  Syfte Metod 
Analysmetod 

Deltagare 
(bortfall) 
Urval 

Resultat  Kvalitet  

Författare: K. 
Hutchinson, C. 
Roberts, Michele 
Daly, C. Bulsara 
& Susan Kurrle 
 
Årtal: 2015 
 
Land: Australien 

Empowerment of 
young people 
who have a 
parent living 
with 
dementia: a 
social model 
perspective 
 

Syftet med studien var i 
första hand att 
undersöka levda 
erfarenheter av unga 
människor med en 
förälder med tidigt 
debuterande 
demenssjukdom utifrån 
ett perspektiv att 
“disability” är en social 
konstruktion (Barnes 
and Mercer, 2011). I 
andra hand 
undersöktes vilka 
faktorer som kunde 
hjälpa dessa unga 
människor att bli 
inkluderade och 
stöttade inom sitt 
nätverk. 

Semi-strukturerade, 
djupgående, flexibla 
intervjuer. En 
fokusgrupp bestående 
av fyra tidigare 
intervjuade deltagare 
användes för att 
validera framträdande 
teman. 
 
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades 
ordagrant. 
 
En detaljerad tematisk 
analys genomfördes 
med hjälp av 
“framework analysis” 
där författarna kodade 
3 transkriberingar var 
och sen diskuterade 
fram ett ramverk för 
kodande. De arbetade 
utifrån ett perspektiv 
med “the social model 
of disability”. 

12 deltagare 10-
33 år. 11 döttrar, 
1 son (0). 
Samtliga 
deltagare är barn 
till en person 
med tidigt 
debuterande 
demenssjukdom. 
 
Specifikt utvalda 
personer som 
blivit informerade 
om sin förälders 
diagnos. 

Tre teman 
identifierades. 
1. Invisibility (3 
undergrupper) 
2. Connectivity 
(4 
undergrupper). 
3. Being 
empowered (2 
undergrupper) 
 

Hög 
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Författare: A. 
Johannessen, K. 
Engedal & K. 
Thorsen. 
 
Årtal: 2015 
 
Land: Norge 

Adult children of 
parents with 
young onset 
dementia 
narrate the 
experiences of 
their youth 
through 
metaphors. 
 

Hur beskriver barn till 
personer med tidig 
demensdebut sin 
uppväxt genom att 
använda metaforer och 
hur kan vi förstå dessa 
metaforer. 

Fenomenologisk 
hermeneutik. 6 öppna, 
tematiska 
intervjufrågor med 
fokus på deltagarnas 
erfarenheter. 
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades 
ordagrant. 
Använder ”Steger’s 
three-step method for 
analyzing metaphors”. 

14 deltagare 18-
30 år. 9 döttrar, 
5 söner (0). 
 
 
Personer >18 år 
med en förälder 
med tidigt 
debuterande 
demenssjukdom. 

Fyra metaforer 
identifierades: 
1. My parent is 
sliding away 
2. Emotional 
chaos 
3. Becoming a 
parent to my 
parent 
4. A battle 

Hög 


