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Förord 
 

 
Unga personer med demenssjukdomar är en bortglömd grupp som inte märks eller syns 

särskilt mycket i samhället. Det finns en skuld och skam över att drabbas av demenssjukdom, 

speciellt som ung, kanske är det därför gruppen är osynlig. Något som också kan påverka är 

sjukdomens symtom som till exempel att förmågan uttrycka sig verbalt ofta blir nedsatt.  

 

Jag är själv ung anhörig och valde att skriva om det här ämnet för att jag ville ta reda vilka 

insatser som finns för unga personer med demenssjukdomar och vilket stöd kommunen kan 

erbjuda dem. Respondenterna har inte blivit informerade om att jag är anhörig, utan jag ville 

ha deras objektiva bild av situationen. De har alla varit mycket tillmötesgående och positivt 

inställda till att ställa upp på intervjuerna. Det är jag mycket tacksam för. Även ett stort tack 

till Camilla, pappa och faster för all hjälp med korrekturläsning och bearbetning av texten i 

uppsatsen samt alla som har peppat mig under skrivandet. Det har tagit mycket energi att 

skriva uppsatsen, kanske inte blod, men desto mer svett och tårar!  

  

 

Lina Strömqvist 

Januari 2008 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Demenssjukdomar är bland de vanligaste folkhälsosjukdomarna i Sverige, men det är ovanligt 

att demens förekommer hos människor som är yngre än 65 år. En undersökning visar att 

under året 2005 uppskattades antalet unga människor som är yngre än 65 år och som lider av 

någon form av demenssjukdom till omkring 9 500 personer i Sverige. Av dessa var cirka  

3 700 personer mellan 30 och 59 år och cirka 5 800 personer från 60 till 64 år (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). Antalet unga personer med 

demenssjukdom är få i många kommuner runt om i Sverige. Per antal 15 000 invånare 

beräknas det finnas omkring tio personer som är under 65 år som har en demenssjukdom 

(Socialvårdsstyrelsen, 2007). I den här kommunen, som studien har genomförts i, bodde det i 

november 2007 cirka 60 000 invånare (Statiska centralbyrån, 2008). Det innebär att det skulle 

kunna finnas omkring 40 personer bosatta i kommunen som är under 65 år och som lider av 

demenssjukdom.  
  

För unga personer som drabbas av demenssjukdomar kan livet se helt annorlunda ut än för 

äldre personer som blir sjuka. De flesta är ännu yrkesverksamma när de får diagnosen och en 

del har fortfarande barn som bor hemma. Även en långsamt smygande sjukdomsutveckling 

kan orsaka svårigheter som medför förändringar i livssituationen för den sjuke och dennes 

familj (Socialvårdstyrelsen, 2007). Förutom den känslomässiga kris som kan uppstå i 

samband med sjukdomsbesked kan det medföra andra svåra och jobbiga förändringar i 

familjerna som drabbas. Personen som blir sjuk kanske inte kan fortsätta arbeta, familjen kan 

därav drabbas av ekonomiska svårigheter eftersom personen måste förtids- eller 

sjukpensioneras. Det kan även bli kärvt ekonomiskt om den friska partnern väljer att gå ner i 

arbetstid eller helt slutar arbeta för att vårda den som är sjuk. Personen som får sig tillskriven 

demensdiagnos får dessutom oftast inte behålla sitt körkort, vilket kan innebära bekymmer för 

familjen och känsla av kränkning för den som just har fått sin diagnos. Familjen kan behöva 

stöd i hemmet och kanske hjälp med barnen om de fortfarande är små, omställningar som kan 

vara emotionellt kännbara och påfrestande (Beattie, Daker-White, Gilliard & Means, 2004). 

Stöd och hjälp till unga personer med demenssjukdomar och deras familjer bör således vara 

utformat på ett annat sätt än den vanliga äldrevården för dementa (Parahoo, Campbell & 

Scoltock, 2002). 

 



 5 

Individuellt anpassad vård är att föredra för att på bästa sätt kunna ge dessa familjer möjlighet 

att ha kvar livskvalitet trots sjukdomen (Parahoo et al., 2002). Genom att lyssna på dem som 

lider av sjukdomen och dess anhöriga, kan kunskapen öka för att kunna utveckla en bättre 

vård och omsorg (Beattie et al., 2004).  

1.2 Problemformulering 

Omständigheten att antalet yngre personer med demenssjukdomar inte är omfattande, gör det 

svårare att möjliggöra insatser och verksamheter inriktat särskilt mot denna grupp. Speciellt 

gruppaktiviteter kan vara svåra att genomföra i mindre kommuner. Ett utvecklat samarbete 

mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården skulle öka utsikterna för att kunna göra det 

möjligt. Samverkan över kommungränser och med landstingsverksamheter är en väg att gå 

och individuella lösningar baserade på ökade kunskaper om de särskilda behov som gäller för 

många yngre personer med demenssjukdom och deras familj är en grundläggande 

utvecklingsmöjlighet. Särskilda insatser kan även behövas som komplement till allmänna 

insatser för personer med demenssjukdom som hälso- och sjukvården och socialtjänsten 

tillhandahåller. Ett tydligt vårdprogram från det att diagnosen är fastställd till att följa hela 

sjukdomsprocessen skulle skapa gynnsammare förutsättningar för en bra behandling av 

målgruppen. Möjligtvis i form av en samordnande funktion som verkar mot både familj och 

personal samt inom både kommun och landsting (Socialvårdsstyrelsen, 2007).  

1.3 Syfte  

Syftet med studien är beskriva vilka svårigheter som kan finnas för den som är ung och 

drabbas av demenssjukdom samt att ta reda på hur samordning och insatser ser ut för att 

stödja denna målgrupp i en kommun i Mellansverige.   

1.4 Frågeställningar 

Studien vill söka svar på följande frågeställningar: 

• Hur ser samordningen ut i en kommun i Mellansverige kring unga personer med 

demenssjukdomar? 

•  Vilka typer av insatser är tillgängliga för unga personer med demenssjukdomar i 

kommunen? 

• Vilken hjälp och stöd erbjuder kommunen för unga personer som drabbas av 

demenssjukdom och deras anhöriga? 
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1.5 Uppsatsens disposition  

Det följande avsnittet i uppsatsen redogör för studiens metod och genomförande samt 

förklarar analysmodellen Grounded Theory och diskuterar studiens tillförlitlighet. Det tredje 

avsnittet av uppsatsen utvecklar begreppet demens och redogör för de vanligaste 

förekommande demenssjukdomarna bland unga personer. I det fjärde avsnittet behandlas 

tidigare forskning i tre delar. Den första delen beskriver unga personer med demenssjukdomar 

och deras anhöriga. Den tredje delen redovisar insatser, stöd, lagrum och ansvarsfördelning 

som är aktuella för unga personer med demenssjukdomar. Den sista delen i avsnittet förklarar 

vad stigmatisering är och vilken inverkan tillståndet har på människor. Det femte avsnittet 

redovisar de kvalitativa intervjuerna och analyserar resultatet från undersökningen med hjälp 

av Grounded Theory. Slutligen i det sjätte och sista avsnittet diskuteras och jämförs resultat, 

analys och tidigare forskning. Diskussionen avslutas med några förslag på vidare 

forskningsfrågor. Källförteckning och bilagor finns sedan att ta del av sist i uppsatsen. 
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2 Metod  

2.1 Kvalitativ metod  

I denna studie har kvalitativ metod använts. Metoden ansågs lämpligast då statistik eller 

representativitet inte var aktuellt för att få svar på frågeställningarna. Halvorsen (1992) skriver 

att forskaren inte alltid är intresserad av representativitet, syftet kan istället vara att få största 

möjliga kvalitativa innehåll i informationerna. Kjer Jensson (1995) betonar att kvalitativ 

metod är att föredra när inte intresse finns av att undersöka utbredning eller statistisk 

beräkning av ett fenomens samband med företeelser. Metoden används när en utförligare eller 

mer nyanserad framställning av fenomenet eftersträvas.  
 

Kvalitativ forskning är att undersöka ett nytt område eller göra det på ett nytt sätt. I metoden 

ska forskningen vara öppen för det som inte förväntas och låta det komma att synliggöras i 

studien. Kvalitativ forskning kan skapa förutsättningar för en i sin tur kvantitativ forskning. I 

kvalitativ forskning ska frågan ställas om hur något utförs eller praktiseras. Betoning ska ligga 

på intervjuernas sammanhang och inte individernas enskilda svar (Widerberg, 2002). I det här 

fallet hur samordning och insatser gestaltar sig och hur hanteringen kring det sker. Kvalitativa 

intervjuer valdes som metod eftersom det inte fanns kännedom om hur samordningen var 

organiserad eller vilka insatser som fanns för unga personer med demenssjukdomar i 

kommunen. Kvantitativ metod eller delphi-studie skulle kunna ha använts i studien, men 

eftersom det inte fanns vetskap från början om vilka respondenter som skulle vara aktuella 

eller vilka insatser som fanns i kommunen var kvalitativ metod lämpligare. De två metoderna 

skulle däremot kunna användas i uppföljning av resultaten från denna studie för vidare 

forskning.  

2.2 Studiens tillvägagångssätt  

För att ta reda vilka insatser som fanns att tillgå i en kommun i Mellansverige utfördes 

kvalitativa intervjuer med olika parter som var verksamma kring denna grupp för att få ett 

helhetsintryck av hur situationen såg ut. En sammanställning gjordes efter att grundläggande 

forskning och litteratur samlats in, som underlag för den kvalitativa delen i uppsatsen. En del 

av tidigare forskning som finns i studien inhämtades redan inför första intervjun för att vara 

väl förberedd inför denna och ha en grundläggande kunskap om demenssjukdomar, sedan 

fylldes det på med relevant material allt eftersom vad som kom fram under intervjuerna för att 

få en helhetsbild av situationen. Under intervjuprocessen framgick med tiden att yngre 
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personer med demenssjukdom inte är en uppmärksammad grupp som därför riskerar att bli 

stigmatiserad, det framgår även av SBU-rapporten (2006), därför finns stigmatisering 

beskrivet i avsnitt fyra i uppsatsen, tidigare forskning.   

  
Omfattningen av forskning och litteratur kring unga personer med demenssjukdomar är 

bristande, det visade sökningar i databaser och i Mittuniversitets bibliotekskatalog MIMA. 

Därför baseras en stor del av det material som redovisas i studien på Socialvårdsstyrelsens 

kunskapssammanställning ”Yngre personer med demenssjukdom och närstående till dessa 

personer” från 2007. Den har varit utgångspunkt för ämnet till studien och formandet av dess 

syfte. Utifrån den skapades grundläggande uppfattning om vilka brister och resurser som finns 

kring unga personer med demenssjukdomar och deras anhöriga.  

  
Av resultatet från sökningarna var det ett fåtal som handlade om insatser för unga med 

demens och ännu färre som var relevanta för studien. Sökorden som användes i sökning efter 

forskningsartiklar var dementia, young people och care på sökmotorerna CSA Illumina och 

ASE. I MIMA användes sökorden unga och demens, i vissa fall bara det sistnämnda eftersom 

det endast fanns ett fåtal som behandlade unga personer med demenssjukdomar. För att få en 

bättre insikt i sjukdomen användes även litteratur om äldre personer med demenssjukdomar. 

Sökningarna efter material gjordes under tiden 2007-11-13 och 2007-11-14.  
  
I studien beskrivs endast två av de primära demenssjukdomarna, Alzheimers sjukdom därför 

att den är den vanligast förekommande demenssjukdomen och frontallobsdemens eftersom 

den är den vanligaste demenssjukdomen bland yngre människor. Övriga demenssjukdomar 

förekommer sällan i yngre åldrar och sådana fall då i sekundära demenssjukdomar som 

exempelvis kan vara orsakade av bristningar i blodkärl eller av skallskador. Det finns 

omfattande forskning om vad som händer i hjärnan vid utvecklande av Alzheimers sjukdom 

och frontallobsdemens. För att få en uppfattning om vad demenssjukdom innebär, men ändå 

inte förlora fokus, beskrivs demensutvecklingen i hjärnan endast i ringa omfattning.  

2.3 Urval 

Metoden för urvalet ämnades vara strategisk, för att få intervjuer med personer som har 

kunskap och är insatta i frågor som rör unga personer med demenssjukdomar samt för att få 

en helhetssyn på situationen i kommunen. I sökandet efter att hitta lämpliga respondenter tog 

metoden snöbollsurval vid, genom att mina kontakter tipsade om varandra. Det strategiska 

urvalet fick då en snöbollseffekt. Genom att använda denna typ av urvalsmetod gick det att 
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spåra vilka respondenter som var viktiga för att få den helhet som eftersträvades. Urvalet var 

strategiskt på det sättet att respondenterna skulle representera olika parter som unga personer 

med demenssjukdomar och deras anhöriga kommer i kontakt med.    

  
En rundringning i landstingets och kommunens telefonväxlar för att finna lämpliga 

respondenter genererade i några personer som sedan kontaktades via e-post. Därifrån blev en 

respondent färdig för intervju, en kurator som arbetar inom landstinget. I den första intervjun 

framkom att kommunen har anställda anhörigkonsulter som arbetar med frågor som rör 

anhöriga och därför borde ha en del kunskap om vilket stöd som finns för anhöriga till 

personer med demenssjukdom. Efter samtal med en av dem bokades tid för nästa intervju. I 

första intervjun blev det även tydligt att kommuner inte bedömer dessa personer lika enligt 

LSS, därför blev även en LSS-handläggare aktuell som respondent för att utröna hur den här 

kommunen gör sin bedömning om målgruppen. I kontakten med LSS-handläggaren uppstod 

även kontakt med en biståndshandläggare inom äldreomsorgen med erfarenhet av yngre 

personer med demenssjukdomar i hemtjänsten. Genom ett samtal med den lokala 

demensföreningen namngavs ännu en respondent som är insatt i frågor som rör unga personer 

med demenssjukdom. Respondenten är dessutom utbildad undersköterska och Silviasyster, 

vilket innebär att hon har demenssjukdomar som sin specialkompetens.   
 

Urvalet blev slutligen:  

• Kurator på landstinget 
• Biståndshandläggare inom Äldreomsorgen 
• LSS-handläggare 
• Silviasyster 
• Anhörigkonsult 

2.4 Intervjuernas genomförande och etiska utgångspunkter 

Samtliga respondenter har blivit informerade om studien i ett första samtal eller genom e-

post-korrespondens och har därefter själva fått välja om de velat medverka vid intervju eller 

inte. Varför de blev informerade på olika sätt berodde på att det saknades uppgifter om e-post-

adresser till några respondenter. För att följa etiska riktlinjer enligt Kvale (1997) har samtliga 

intervjuer där respondenterna har träffats, genomförts på respondentens arbetsplats vid tillfälle 

som passat denne. Det har vid det tillfället tilldelats ett informationsbrev (se bilaga 1) till 

respondenterna om syftet med intervjun och frågeställningarna i studien. Inför varje intervju 

har respondenterna även informerats om att samtalen spelas in på bandspelare för att sedan 

skrivas ner ordagrant, därefter raderas banden (Kvale, 1997). Vid två tillfällen har dock inte 
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bandspelare använts, en gång därför att den respondenten inte ville bli inspelad på band och 

en gång därför att intervjun genomfördes spontant över telefon. Efter de två tillfällena har 

intervjuerna antecknats och skrivits ner så ordagrant som möjligt direkt efter intervjun, så 

kallade sammandrag (Widerberg, 2002). Centralt för alla intervjuerna har varit att ta fram en 

text som gör det möjligt att analysera vad som sägs, inte hur det sägs. Alla intervjutexterna 

har sedan efter nedskrivning bearbetats genom kodning och tematisering av materialet (Kvale, 

1997; Strauss & Corbin, 1997).  För att försäkra konfidens har respondenterna informerats om 

att deras tjänstetitlar kommer att publiceras i studien, men att inte namnen kommer att anges 

(Kvale 1997). Deras tjänstetitlar var intressanta att ha med i studien för att åskådliggöra att det 

finns olika uppfattningar och åsikter inom olika befattningar bland dem som är inblandade i 

frågor som rör unga personer med demenssjukdomar. Vidare har studien inte syftet att 

jämföra eller titta närmare på varför intervjusvaren skiljer sig åt, utan det lämnas åt läsaren för 

egen tolkning. För att inte utlämna personerna helt har även kommunens namn uteslutits i 

studien. Ingen av respondenterna har ifrågasatt studien eller deras eget deltagande i denna, 

men de har informerats om att de får ångra sin medverkan efteråt om de vill (ibid). I 

informationsbrevet som de fick finns även intervjuarens telefonnummer och e-post-adress om 

respondenterna vill tillägga eller undrar över något.   

2.5 Analysmetod - Grounded Theory  

Glaser och Strauss introducerade analysmodellen Grounded Theory 1967 med boken ”The 

discovery of Grounded Theory”. I Grounded Theory är syftet att skapa nya teorier genom att 

studera samband mellan processer (Svensson & Starrin, 1996). Genom empiri och analys får 

teorin växa fram genom olika begrepp som får symbolisera sambanden. Den första analysen 

börjar redan efter första intervjun och finns som underlag inför nästa intervju, analysarbetet 

pågår sedan under hela arbetets gång. Ingen hypotes används eller teori, utan i stället får de 

kvalitativa empiriska uppgifterna vara det som påverkar fortsatta urval och insamlandet av 

material. Genom att iaktta och följa centrala problem utvecklas en teori successivt fram. 

Teorin lämpar sig bra att använda när den tidigare forskningen inte är omfattande och när 

processer och strukturer ska studeras (Strauss et al., 1997).   I den klassiska utformade 

metoden är föresatsen att inte ta del av litteratur och forskning innan det kvalitativa arbetet är 

igång. Inga förkunskaper bör finnas för att låta det kvalitativa arbetet styras eller hämmas av 

de tidigare kunskaperna. Finns det en förförståelse måste det reflekteras över denna och 

jämföra den kunskap som finns med de begrepp som de kvalitativa uppgifterna ger 

(Thulesius, Barfod, Ekström & Håkansson, 2004).  
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En viss del litteratur och forskning har genomlästs redan innan första intervjun för att vara 

påläst och väl förberedd inför mötet med respondenten. På det sättet behövde respondenterna 

inte använda tid till att exempelvis förklara sjukdomsbegreppet eller förklara hur tillvaron kan 

se ut för den som är sjuk och för anhöriga, utan kunde koncentrera sig på att berätta om sin 

delaktighet och om insatser som finns att tillgå för unga personer med demenssjukdomar och 

deras anhöriga. En viss förförståelse har funnits innan om unga personer med 

demenssjukdomar och att omsorgen kan vara bristfällig i många kommuner. Dock fanns ingen 

uppfattning eller förförståelse om hur det såg ut i denna kommun utan det fick respondenterna 

ge svar på.    

  
När empirin har genombearbetats går det att utröna det centrala problemet, den så kallade 

kärnvariabeln växer fram. Kärnvariabeln blir stommen i teorin, det dominerande som 

behandlas i processerna. Hur ser arbetet ut för att lösa kärnvariabeln, vilka är processerna 

kring detta? Litteraturen används för att jämföra det kvalitativa material som hittills är 

insamlat och fylls på allt eftersom intervjuerna genomförs. Relevant litteratur kan vävas in i 

teorin för att skapa en helhet och bredd för syftet. Utifrån kärnvariabeln blir andra 

betydelsefulla indikatorer begrepp, som är viktiga för att teorin ska få en helhet. Det gäller att 

begränsa indikatorerna till de som bäst kan beskriva processerna och samspelet som sker dem 

emellan och med kärnvariabeln. Det fastställs i en teoretisk modell som visar hur de olika 

begreppen förhåller sig till varandra och hur interaktionen ser ut mellan dem som figuren 

nedan (Strauss et al., 1997).  

 
 

 

 

 

 

 

Figur 1 

Begrepp –  indikator modell (Strauss & Corbin, 1997, s.81). 

 

Den teoretiska modellen som framställs är tänkt att kunna modifieras med fortsatta studier och 

framställningar av mer uppgifter kring kärnvariabeln och indikatorerna (Strauss et al., 1997).  

Thulesius, Barfod, Ekström och Håkansson (2004) beskriver även frekventa felsteg vid 

användandet av Grounded Theory som metod för analys. Ett vanligt misstag är låta det 

Kärnvariabeln 

Indikator 1 
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Indikator 5 

Indikator 3 
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professionella styra och planera fram teorin i stället för att vara öppen för den utveckling som 

sker och låta teorin växa fram successivt i takt med bearbetandet av resultat och analys. Ett 

annat misstag är att ramla in på upptrampade stigar och använda redan etablerade begrepp i 

stället för att generera, upptäcka och få nya insikter.   

2.6 Bedömning av studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Det finns oenighet huruvida validitet och reliabilitet kan bedömas i kvalitativa studier eller 

inte (Halvorsen, 1992). Validitet handlar om att granska om studien utforskat det som innan 

valts att undersökas, att studien svarar på syftet och frågeställningarna. Miles och Huberman 

(enligt Kvale, 1997, s.219) menar att ”det inte finns ingen kanon, inga osvikliga regler för hur 

man fastslår validiteten i kvalitativ forskning”. Reliabilitet syftar till att avgöra hur hög 

pålitlighet, trovärdighet eller tillförlitlighet som studien har. Kvale (1997) anser att det inte 

går att studera validitet och reliabilitet var för sig, utan att de två begreppen hänger samman 

med varandra. Det går däremot att pröva tillförlitligheten av resultaten på olika sätt 

exempelvis genom att kontrollera representativiteten i studien, vilken effekt forskaren haft på 

respondenterna, väga uttalanden mot varandra, titta på alternativa förklaringar eller att 

återkoppla till respondenterna för att få respons på vad som framkommit i intervjuerna 

(Kvale, 1997). Vid bedömning av generaliserbarhet dras slutsatser utifrån studiens resultat, 

om det kan förekomma i större omfattning än vad som har undersökts (Halvorsen, 1992). Vid 

kvalitativa studier finns det svårigheter att generalisera resultatet, då det riktar sig mer till att 

försöka förstå och undersöka en företeelse eller individers subjektiva upplevelse (Kvale, 

1997).  
  
Vid tillämpning av Grounded Theory vägs och kontrolleras resultaten emot varandra under 

hela studiens gång och därför behövs ingen slutgiltig granskning av resultatets validitet och 

hållbarhet. Metoden skapar en inbyggd verifiering, validering och hållbarhet eftersom 

resultatet hela tiden jämförs och analyseras. Det är i analysen och jämförelsen av resultatet 

som det går att tyda viktiga mönster och karaktärsdrag i processerna. Resultatet kan prövas i 

hur relevant det är och hur tillämpbar den är i olika sammanhang (Kvale, 1997). Widerberg 

(2002) menar att det alltid finns en förförståelse bakom all tolkning. Det är viktigt att redovisa 

vilka förkunskaper som finns i samband med en studie, för att tillförlitligheten i tolkningen 

ska kunna värderas högre.  
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Halvorsen (1992) anser att intervjuarens förfarande och arbetssätt påverkar produkten och 

vilket resultatet blir. Respondenterna kan vilja ge ett gott intryck av verksamheten och deras 

delaktighet i ämnet som det samtalades kring.  

  
Respondenternas skilda arbetsuppgifter och verksamhetsområden stärker reliabiliteten i 

studien av de olika utsagor som givits i intervjuerna. Deras olika uppfattningar och synsätt ger 

en tillförlitligare helhetsbild av hur situationen ser ut i kommunen. Det hade varit önskvärt om 

fler intervjuer med respondenter från kommunen och landstinget hade kunnat genomföras för 

att kunna styrka reliabiliteten mer, det skulle dock ha varit svårt att åstadkomma under den 

tidsperiod som studien innefattat. Det hade även varit intressant att intervjua unga som 

drabbats av demenssjukdomar och anhöriga om deras uppfattning av stöd och insatser i 

kommunen för att få en bredare helhet av situationen. Tillförlitligheten av resultatavsnittet i 

studien stärks av att tre av fem intervjuer spelades in på kassettband och skrevs ut fullständigt. 

Utrymmet för feltolkningar av utsagorna minskar på det sättet eftersom intervjuerna 

förekommer i sin helhet och kan läsas om flera gånger om det finns osäkerhet om vad som 

sagts under samtalen. Som tidigare anförts är tyvärr inte två av intervjuerna bandade, men då 

har i stället sammandrag skrivits bara en stund efter att intervjuerna genomförts.  Studien är 

inte avsedd att användas i generaliserande syfte utan endast menad att ta reda på den här 

kommunens organisering av samordning och insatser för yngre personer med 

demenssjukdomar och deras anhöriga.   
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3 Begreppet demens 

Demens är ingen homogen sjukdom utan ett samlingsbegrepp för en rad liknande symptom 

som olika liknande sjukdomar uppvisar. Vid primär demenssjukdom beror symptomen på att 

nervceller eller nervbanor som är viktiga för olika intellektuella funktioner i hjärnan skadas 

eller krymper ihop och dör bort. Vilka delar som drabbas i hjärnan avgör vilken 

demenssjukdom det är och hur långt gånget sjukdomsförloppet är (Departementspromemoria 

[Ds], 2003; Wimo, 1999). Ordet demens härstammar från latinets ”de mens” som betyder 

”utan själ” och kommer från det kliniska tillståndet som förvärras under sjukdomens gång. 

För att få diagnos krävs det att både minnet och tankeförmågan är nedsatta i sådan omfattning 

att det avser en avsevärd försämring jämfört med hur personens funktionsnivå har varit 

tidigare. Symptomen ska således ha varat under minst sex månader. Demenssjukdomarna kan 

även föra med sig andra förändringar än minne- och tankenedsättning hos personen, det kan 

till exempel vara förmågan att känna empati, tydliga personlighetsförändringar, försämrat 

omdöme, allmän förvirring, svårigheter att kontrollera känslor eller minskad 

planeringsförmåga. Kognitiva förmågor som är viktiga för att klara av en social tillvaro 

(Åstrand, 2007). Det finns sekundära demenssjukdomar som är orsakade av till exempel 

blodproppar eller bristningar i hjärnans blodkärl, förträngningar, skallskador, påverkan av 

nervskadade ämnen eller infektioner som skadar nervsystemet (Socialvårdsstyrelsen, 2007).   

3.1 Olika typer av demenssjukdomar 

Demenssymptom kan framträda i närmare ett sjuttiotal olika sjukdomar och blandformer 

(Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2003). Det finns även olika varianter av 

demenssjukdomar, den vanligaste är Alzheimers sjukdom, några andra exempel på mer 

förekommande demenssjukdomar är frontallobsdemens, vaskulär demens, Lewy-body 

demens och demens vid Parkinsons sjukdom. Det är också vanligt att personer med Downs 

syndrom utvecklar demens när de blir äldre (SBU, 2006). Grupperna skiljer sig bland annat på 

det sättet att Alzheimers sjukdom, som är den vanligast förekommande demenssjukdomen, är 

mer dominerande bland äldre personer än bland yngre. Frontallobsdemens är däremot 

vanligare bland yngre personer än bland äldre (Socialvårdsstyrelsen, 2007).  

  
Det finns andra orsaker till att demenssjukdom utvecklas. Det finns även tillstånd som kan ge 

demensliknande symptom som till exempel depression, utbrändhet, B12-brist (SBU, 2006).  

Under senare år har det börjat diskuteras alltmer om stress kan ha ett samband med 

utvecklande av demenssjukdomar. De delar av hjärnan som är relaterade till vårt minne, bland 
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annat hippocampus, är speciellt känsliga för psykisk stress. Inom forskningen fokuseras det på 

Mild Cognitive Impairment, MCI som är en beteckning på utmattningssyndrom och ger ett 

starkt påslag av stresshormoner. Nedsatt minne och uppmärksamhetsförmåga är vanliga 

symptom vid MCI. Det går att bli frisk från MCI, men för vissa har även sjukdomen visat sig 

leda till utvecklande av demenssjukdom. Man har också sett att gruppen som insjuknar har en 

lägre medelålder än vad som är traditionellt vid demenssjukdom (SBU, 2006).   

 

Demenssjukdomarna är obotliga och långvariga, som sakta men säkert minskar funktionen 

hos den som drabbas (Ds, 2003). Hela livssituationen blir förändrad vid beskedet om 

demenssjukdomen, både för den som är sjuk och för närmast anhöriga. Hur långt 

sjukdomsutvecklingen gått, påverkar hur stor förändringen kan vara i tillvaron (Marcusson et 

al., 2003). 

 

3.1.1 Alzheimers sjukdom 
 
Det finns inga säkra uppgifter på hur stort antal människor som lider av Alzheimers sjukdom, 

det beräknas vara upp till två tredjedelar av alla demenssjuka. I många fall är det blandformer 

där Alzheimers är en del av sjukdomen tillsammans med någon annan till exempel Vaskulär 

demens eller Parkinsons sjukdom (SBU, 2006). I västvärlden räknas Alzheimers sjukdom som 

den tredje vanligaste dödsorsaken. Sjukdomen är starkt åldersrelaterad, men är inte ett friskt 

åldrande utan ett sjukt åldrande. Av alla som insjuknar i Alzheimers sjukdom är två till tre 

procent unga personer. Sjukdomen har oftast ett smygande insjuknande med stegvis 

tilltagande symptom. Symptomen utvecklas inledningsvis från tilltagande glömska och 

koncentrationssvårigheter vidare till linjärt progressiv försämring (Marcusson et al., 2003). I 

dag finns det inte mediciner som kan bota sjukdomen, men däremot som kan bromsa 

sjukdomförloppet. Personer med demenssjukdomar svarar olika på bromsmedicinerna som 

finns, för några fungerar de, för andra inte. I bästa fall kan sjukdomsutvecklingen lindras i 36 

månader med hjälp av bromsmedicin (Demensförbundet, 2006).   

 

3.1.1.1 Tre stadier i sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom 
 
Sjukdomsförloppet och funktionsnivåerna brukar delas in i tre stadier för att beskriva de 

svårigheter som kan förkomma under dessa perioder. På senare år har det tillkommit en fas, 

initialfasen, där det framför allt är minneshandikappet som är dominerande och där det är 

svårigheter med närminnet som är framträdande (Marcusson et al., 2003). Personen kan själv 

märka av besvär med att komma ihåg vart saker har lagts eller vad som har hänt tidigare under 

dagen. Det är vanligt att minneslappar börjar användas eller att personen undviker situationer 
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och händelser som är krävande (Marcusson et al., 2003). Under mild demens, det första 

stadiet i själva sjukdomsutvecklingen, blir minneshandikappet mer tydligt samtidigt som även 

andra kognitiva funktionsnedsättningar blir synbara. Personen är medveten om sjukdomen 

och kan fortfarande klara sig själv och leva ett självständigt liv, men kan ha problem med att 

koncentrera sig, svårt att hitta ord i samtal eller ha svårigheter att klara av praktiska moment. 

Det kan leda till att personen känner sig dålig och skäms för sina svårigheter och därför drar 

sig undan för att undvika påfrestande situationer då sjukdomen gör sig påmind. I nästa 

stadium, medelsvår demens, försämras personens funktioner ytterliggare. Minnet blir sämre 

och personen kan få svårigheter med talet, rumsorientering, att läsa, nedsatt logiskt tänkande 

etcetera. Hur svårigheterna framträder och i vilken grad, är olika från person till person. 

Sjukdomsinsikten minskar under detta stadium och därmed ställs mer krav på omgivningen 

som måste ta hänsyn och finnas till hjälp på ett annat sätt. Personen kan fortfarande bo kvar 

hemma, men behöver hjälp i det vardagliga livet, som till exempel med matlagning, hygien 

och att komma ihåg att ta mediciner. Mer tydlig personlighetsförändring kan också märkas på 

exempelvis minskad initiativförmåga eller att personen sitter i andra tankar och inte är 

intresserad av vad som händer runt omkring. Vid det sista stadiet i sjukdomsförloppet, svår 

demens, kan inte personen lämnas själv utan kräver ständig tillsyn. Minnet blir ännu sämre 

och personen med demenssjukdomen kan ha svårt att känna igen människor i sin närhet. Alla 

symptomen försämras och personen behöver hjälp med ADL-funktioner såsom att äta, klä av 

och på sig och att hitta i hemmiljön. Personen är i behov av omfattande stöd och vård i sin 

livssituation (Marcusson et al., 2003; Åstrand, 2007). 

 

3.1.2 Frontallobsdemens  

Antalet personer som lider av frontallobsdemens beräknas utgöra cirka fem procent av alla 

demenssjuka. Av de personer som insjuknar i någon demenssjukdom före 65 års ålder kan 

upp till 20 procent lida av frontallobsdemens (SBU, 2006). Frontallobsdemens och 

pannlobsdemens är två olika benämningar på sjukdomen. På samma sätt som Alzheimers 

sjukdom sker nedbrytningar av nervcellerna i hjärnan. Till skillnad från Alzheimers sker 

förändringarna främst, och till en början, i pannloben. Personer som drabbas av 

frontallobsdemens får särskilda svårigheter eftersom sjukdomen ofta leder till betydande 

personlighetsförändringar (Socialvårdsstyrelsen, 2007; Wallskär & Lundström, 2001).  

Även närstående påverkas i hög grad av den sjukes personlighetsförändringar och kan vara 

något som blir oerhört traumatiskt när det är unga personer som drabbas och det finns barn 

med i bilden (Socialvårdsstyrelsen, 2007; Wallskär et al., 2001). Minnesfunktionen är endast 
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lätt nedsatt från början i sjukdomsförloppet, förändringarna märks i stället på nedsatt 

uppmärksamhetsförmåga, låg initiativförmåga och känslomässiga avtrubbningar. De 

känslomässiga avtrubbningarna kan se olika ut, oftast blir personen mindre spontan och mer 

självupptagen. I vissa fall leder sjukdomen även till rastlöshet och försvagande hämningar 

som distanslöshet och respektlöshet. Svängande humör och vanföreställningar är också 

vanligt förekommande. Med tiden blir minnet även försämrat, aktiveringsnivån minskar och 

upprepningar blir vanliga. Personen kan i det svåra skedet av sjukdomen ha svårt att uttrycka 

sig och bara uttala några få fraser eller bli helt tyst. Ansiktsuttrycket blir onaturligt och 

musklerna stela. Den viljestyrda kontrollen över blåsa och tarm går också förlorad till slut 

(SBU, 2006).  
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4 Tidigare forskning 

4.1 Livssituationen för unga personer med demenssjukdomar och deras anhöriga 

”Det är svårt att vara sjuk men se frisk ut. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till andra i 
vissa situationer. Ska jag berätta eller ska jag ligga lågt? Det känns bra att de nära vännerna vet. Det 
är skönt att mötas av förståelse och känna trygghet och inte behöva spela en 
roll”(Demensförbundet,(i.d), s.5).  
 

4.1.2 Ung med demenssjukdom  

Demenssjukdomar är vanligt förekommande, men ovanliga när de drabbar personer som är 

yngre än 65 år och i enstaka fall till och med personer som inte hunnit fylla fyrtio år. De 

demenssjukdomar som de yngre kan drabbas av är vanligtvis Alzheimers sjukdom och 

frontallobsdemens. Att drabbas av demenssjukdom i denna ålder kan påverka livssituationen 

mycket mer än för en person som är över 65 år och får sjukdomen. De befinner sig fortfarande 

ute i arbetslivet och en del har barn som fortfarande bor hemma, ibland mycket små barn. 

Livssituationen kan förändras på så sätt att personen med demenssjukdom inte längre kan 

sköta sitt arbete och på så sätt inte bidra till familjens inkomst, inte får köra bil längre eller får 

svårigheter att delta i sociala aktiviteter (Socialvårdsstyrelsen, 2007, Wallskär et al., 2001). 

  
Många unga personer som drabbas av demenssjukdom hamnar i kris och upplever stor sorg 

och frustration över diagnosen. Till en början kan lättnad kännas över att få en diagnos och en 

förklaring till de förändringar som skett, sedan kan personen uppleva en tilltagande oro för 

framtiden. De kan ha svårt att acceptera och anpassa sig till sjukdomen och det är inte 

ovanligt de drabbade personerna försöker dölja sjukdomen eller fel som blir eftersom 

diagnosen kan upplevas som ”skamlig”. Många kan också frivilligt isolera sig från 

omgivningen för att helt undvika situationer som kan vara svåra att hantera (ibid).   

  
Det är vanligt att det tar lång tid innan diagnosen blir fastställd när det gäller yngre personer 

med demenssjukdomar. Utredningstiden kan ofta vara lång beroende på att demenssjukdomar 

är ovanliga bland yngre samtidigt som det finns många andra vanligare sjukdomar som skulle 

kunna vara orsak till de symptom som märkts som till exempel depression, utbrändhet, 

alkoholproblem, migrän, kroppsliga sjukdomar eller svår livssituation (Socialvårdsstyrelsen, 

2007; Ds, 2003).  
  
Beattie, Daker-White, Gilliard och Means (2004) har i en studie i södra England intervjuat 

åtta personer under 65 år som lider av demenssjukdomar. Intervjuerna har haft fyra 

temaområden; hur det är att leva med demenssjukdom, frågor kring diagnoseringen av 
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demenssjukdomen, tankar kring åldersrelaterad hjälp och stöd samt frågor kring risker och 

svårigheter som kan förekomma i vardagen för demenssjuka. Intervjuerna åskådliggjorde att 

det fanns en samstämmighet bland de intervjuade om en vilja att bli bemötta som alla andra 

och normalt behandlade. Flera av personerna hade upplevelser av att bli åsidosatta och 

”pratade över huvudet” när det gällde beslut om dem själva och om vård och stöd till dem. 

Många var besvikna på hur beskedet om sjukdomen hade lämnats och att de inte fick 

tillräcklig information om sjukdomen. I fråga om risker och svårigheter som finns runt den 

demenssjuke, visade det sig i studien att det var främst de professionella vårdarna som 

fokuserade på detta. I vissa fall låg fokus mer på det, än på vad som var bäst för individen. 

Det påverkade självständigheten hos personen med demenssjukdomen negativt i ett tidigare 

stadium än vad som skulle ha varit nödvändigt. Studien visar att man måste ta hänsyn, 

respektera och lyssna till den som är sjuk, trots att minnet sviker kan personen fortfarande 

yttra sig och ha åsikter om hur hans eller hennes liv ska se ut. Genom att intervjuerna kunde 

genomföras, trots att det fanns tvivlande meningar om det, visades att det går att beakta och ta 

del av personer med demenssjukdomars egna berättelser. Studien visar att genom att lyssna på 

dem som lider av sjukdomen kan möjligheterna öka för en bättre anpassad vård och samtidigt 

ge dem ett värdigare liv (Beattie, et al., 2004). 

 

4.1.3 Anhöriga till yngre personer  

Demenssjukdomar beskrivs ofta som de närståendes sjukdom. Studier har visat att anhöriga 

till yngre personer med demenssjukdom upplever större sorg och förtvivlan än anhöriga till 

äldre personen som kunde se sjukdomen som ett naturligt steg i åldrandet. Anhöriga till yngre 

personer kände mer frustration över situationen och hade det svårare att acceptera sjukdomen. 

Unga personer med demenssjukdom kan vara fysiskt friska och inte alls se särskilt sjuka ut, 

utan personlighetsförändringar och minnesproblem kan vara sådant som omgivningen inte 

märker eller förstår till en början. Tidigt i sjukdomsutvecklingen är det oftast bara de närmast 

anhöriga som märker skillnaden hos den som blivit sjuk. I kontakten med andra verkar allt 

vara som normalt och det är främst i hemmet som sjukdomen gör sig synlig.  Oavsett ålder på 

den som insjuknar finns många svårigheter med att vara partner till en person med 

demenssjukdom. Sjukdomen kan medföra stora förändringar i parrelationen där det kan 

handla om att hitta en balans mellan att vara partner och att i ökande grad även bli vårdare för 

sin partner (Socialvårdsstyrelsen, 2007).   

En situation som kan innebära förtvivlan och känsla av vanmakt hos den som är sjuk och 

påfrestning och oro för den som är närstående. Många anhöriga drar sig undan omgivningen 
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för att skydda personen som är sjuk, genom att undvika stress och påfrestning. Det 

förekommer även att yngre personer med demenssjukdomar och deras närstående upplever att 

de överges av sjukvården när diagnosen väl konstaterats. De vet inte vart de ska vända sig för 

att få råd eller stöd i situationen. En del kan även uppleva svårigheter att ta till sig och förstå 

den information de får från sjukvården. Förutom stöd och omsorg till den sjuke får den friske 

maken eller makan uppleva att de förlorar sin partner, nära vän och älskare. Anhöriga har 

uttryckt avsaknad av någon att prata med och viljan att träffa andra i liknande situation som 

de själva (Socialvårdsstyrelsen, 2007). Demensförbundet har ett nätverk för makar till yngre 

personer med demenssjukdomar som utbyter information och anordnar träffar. Nätverket 

finns på Internet, men också utspritt på fyra orter i landet (Demensnätverket, 2007). 
  
Alzheimerföreningen (enligt Wallskär et al., 2001, s.11) bedömer att det kan finnas mellan 

800 och 2 000 barn och tonåringar i vårt land som har en demenssjuk mamma eller pappa. Det 

finns fortfarande för lite kunskap om hur barnen påverkas av förälderns sjukdom och vilket 

stöd de behöver. Barn till unga personer med demenssjukdomar märker också skillnaderna 

hos föräldern. Det är vanligt att den som blir sjuk i demenssjukdom drar sig undan och känner 

sig osäker och otillräcklig, hur barnen reagerar på detta beror på hur gamla de är. De kan 

uppleva att föräldern inte bryr sig om dem, att de blir osäkra själva, känner sig otillräckliga 

eller oroliga över vad som ska hända. Främst är det lite äldre barn som har mer kunskap om 

sjukdomen som kan reagera starkt på förälderns sjukdom genom ångest och depression. Det 

kan också vara känsligt på det sättet att barnet skäms för föräldern och de förändringar som 

sjukdomen kan föra med sig. Barnen kan också känna skuld för att de inte orkar ta hänsyn och 

skäms när de blir arga på föräldern som är sjuk och som gör konstiga saker. Det ligger även 

mycket skam över demenssjukdomar, som är förknippade med ålderdom och inte med unga 

”friska” människor. Det är vanligt att både föräldrar och barn försöker dölja sjukdomen för 

omgivningen. Det är viktigt för barn och ungdomar att få kontakt med andra som har liknande 

erfarenheter för att känna att de inte är själva med sina tankar och känslor 

(Socialvårdsstyrelsen, 2007; Wallskär et al., 2001). Sedan drygt ett halvår tillbaka finns det en 

hemsida på Internet för unga anhöriga där det bland annat finns information om 

demenssjukdomar, forum och frågespalt (Ung anhörig, 2007).  

4.2 Insatser riktade mot unga personer med demenssjukdomar 

”Sammanfattningsvis kan det konstateras att gruppen yngre personer med demenssjukdom inte 
framstår som en prioriterad grupp i de aktuella dokumenten” (Socialvårdstyrelsen, 2007, s. 29).  
 



 21 

4.2.1 Vård och stöd till unga  

I början av sjukdomsförloppet finns inget större behov av hjälp med omvårdnad utan det är 

främst stöd och information om sjukdomen som är viktigt för den som är sjuk och för 

anhöriga. Det finns annars risk för att familjerna blir lämnade själva med ångest, oro och 

känsla av ovisshet som sjukdomen kan innebära i den tidiga fasen av demensutvecklingen. 

Beskedet kan bli upprivande och komma som en chock för den som är sjuk och för anhöriga, 

det är viktigt att det finns professionella utbildade i krishantering som kan finnas som stöd. 

Det kan även finnas många frågor och funderingar i början av sjukdomen, därför är det bra 

om det finns utbildade som kan svara på frågor (Ds, 2003).  

  
Cirka 70 procent av de demenssjuka vårdas i hemmet, vilket tyder på stora insatser från 

anhöriga med den offentliga sektorn som komplement till dem och inte tvärtom. För att de 

närstående ska orka med situationen och samtidigt kunna ha livskvalitet behövs stöd och 

avlastning (Socialvårdstyrelsen, 2007). På Nordirland har det genomförts en undersökning om 

vilka erfarenheter familjer till unga med demenssjukdom haft av att ha avlastning i hemmet 

några timmar om dygnet några dagar i veckan. Det är Alzheimerföreningen som stöttat 

familjerna, som annars sköter vården helt själva. Det visade sig att det hade varit känsloladdat 

i familjerna innan beslutet togs om hjälpen skulle tas emot eller inte. Ofta förekom konflikter 

mellan familjemedlemmar huruvida stödet verkligen skulle behövas eller inte, samt om hur 

omfattande stödet i sådana fall ska vara. Det fanns rädsla för att inte göra tillräckligt för den 

sjuke familjemedlemmen, att inte klara av omvårdnaden eller att tappa kontrollen över 

situationen till följd av att inte finnas på plats där hela tiden. Det fanns en känslofylld konflikt 

som krockade mellan detta, att inte vara tillräcklig som dotter, son eller partner, och med 

deras egna behov av andrum, tid för sig själv och den egna familjen. Någon nämnde även att 

det fanns en rädsla för att låta någon utomstående hjälpa till med omsorgen, att det blivit ett 

kliv närmare institutionsvård. Dessa tankar och känslor fanns främst i början av vårdtiden. För 

några familjer visade det sig nämligen att uppfattningen blev en annan: genom att få hjälp 

några timmar om dagen trodde man att man skulle kunna ha den demente hemma längre och 

kunna skjuta på en eventuell flytt till institution. Hjälpen och avlastningen i familjerna 

anpassades till de behov och stöd som efterfrågades (Parahoo et al., 2002).  

Vad de anhöriga gjorde under tiden som de fick hjälp med den sjuke var individuellt, men alla 

uppskattade det. Det underlättade att få stöd och hjälp i det egna hemmet och på så sätt kunde 

familjetraditioner och familjemedlemmarnas vanliga liv fungera mera normalt. I många 
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familjer blev den demenssjukes hem centrum för resten av familjen och släkten (Parahoo et 

al., 2002).  
  
Familjerna kan påverkas ekonomiskt eftersom den som är sjuk i flesta fall slutar arbeta, i 

många fall är det anhöriga som vårdar den som är sjuk och därmed går ner i arbetstid eller helt 

slutar att arbeta. Lyckas anhöriga att parallellt fortsätta arbeta samtidigt som de sköter vården 

om personen som är sjuk, har det visat sig finnas stor risk att drabbas av utmattningssyndrom. 

Den tyngd som omvårdnaden kan innebära kan leda till känslomässig och kroppslig 

utmattning. Ofta begär anhöriga inte hjälp förrän det har gått väldigt långt i 

sjukdomsförloppet eller när de upplever att de inte får den hjälp som de skulle behöva. 

(Socialvårdsstyrelsen, 2007).  

  
Anhöriga efterfrågar insatser som är riktade mot yngre personer, både dagverksamheter och 

boenden. Sådana verksamheter finns ännu bara på ett litet antal orter i landet 

(Socialvårdstyrelsen, 2007; Wallskär et al., 2001). Lars-Olof Wahlund, som är professor i 

geriatrik på Karolinska institutet, ordförande i diagnosgruppen i SBU-utredningen om demens 

och ordförande i den medicinska expertgruppen som arbetar för att ta fram nationella riktlinjer 

för demensvård i Sverige, anser att det är mycket olämpligt att placera yngre personer 

tillsammans med äldre demenssjuka människor. ”En 55-åring som insjuknar i en 

demenssjukdom har helt andra behov än en 80-90-åring”, menar Wahlund (Wallskär et al., 

2001, s. 39).  
 

4.2.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, omfattar personer 

som är under 65 år. LSS är en rättighetslag, men även en så kallad pluslag i förhållande till 

exempel Socialtjänstlagen, SoL. Det betyder att insatser med stöd av LSS inte får innebära 

någon inskränkning av de rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan lag. En 

insats som beviljas med stöd av LSS och en annan insats som beviljas med stöd av SoL, kan 

således löpa parallellt med varandra. Den som önskar insatser med stöd av LSS vänder sig 

med en begäran till LSS-handläggare hos kommunen, en utredning inleds då för att klarlägga 

om personen tillhör någon av de personkretsar som krävs (SFS 1993:387).   
  

 I 1 § LSS anges vilka  personer som kan beviljas insatser: 

• Personkrets 1: Personer med utvecklingstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
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• Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig 

sjukdom, eller 

• Personkrets 3: Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som 

uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och 

service.  
 

Enligt LSS (SFS 1993:387) har personer under 65 år som tillhör personkretsen rätt till råd, 

stöd och kunskap om de svårigheter som sjukdomen kan föra med sig. Personlig assistans är 

en rättighet som den som är sjuk kan kräva, detsamma gäller ledsagarservice och biträde av 

kontaktperson. Vad gäller boende visar LSS på rättigheter till avlösarservice i hemmet, 

korttidsvistelse utanför hemmet och bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad 

bostad. LSS reglerar även att det ska finnas möjligheter till daglig verksamhet för personer 

som är i yrkesverksam ålder, som saknar arbete och som inte utbildar sig (SFS 1993:387). En 

svårighet som särskilt framhölls i Socialvårdsstyrelsens kunskapssammanställning (2007) är 

att tillämpa och tolka lagar i samband med bedömning av bistånd. Det gäller bland annat 

rätten till bistånd enligt LSS för yngre personer med demenssjukdom. Det finns skillnader 

mellan olika kommuner på hur lagen tolkas och hur prioriteringar görs vid tillämpning av 

lagen. De flesta kommuner kunde erbjuda yngre personer med demenssjukdom personlig 

assistans enligt LSS, eller SoL. Ett fåtal kommuner kunde även erbjuda ledsagarservice 

(Socialvårdsstyrelsen, 2007). De senaste åren har det i flera länsrätts- och kammarrättsdomar 

fastställts att unga personer med demenssjukdomar omfattas av personkrets 2, bland annat i 

Stockholms Kammarrätt den 2004-02-11 med målnummer 6164-200 (Demensförbundet, 

2006).  
  

4.2.3 Ansvarsfördelning av vård och stöd 

Sedan Ädelreformen kom är det primärkommunerna som har det huvudsakliga ansvaret för 

vården och omsorgen om personer med demenssjukdom (Wimo, 1999). Enligt LSS ska 

landstinget svara för att ge stöd och råd till den som är sjuk, medan kommunen ansvarar för 

stöd och insatser som gäller assistans, boende, daglig aktivitet och barnen i familjen. 

Landstingen och kommunerna kan komma överens om och skriva avtal om att överlåta 

uppgifter och ansvar mellan varandra (SFS 1993: 387). 
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I kunskapssammanställningen från Socialvårdsstyrelsen (2007) har anhöriga till unga personer 

med demenssjukdomar fått komma till tals i en referensgrupp. Flera personer i 

referensgrupperna hade positiva erfarenheter av att ha en relation som kontinuerligt sköter 

kontakten med omsorg, landsting och kommun. Kontakten har varit en demenssjuksköterska 

eller en person med annan befattning som funnits med redan från utredningsfasen. Enligt 

referensgruppen hade demenssjuksköterskans roll visat sig ha stor betydelse som stödperson 

för hela familjen. I samband med kunskapssammanställningen undersöktes samtliga 

landstings vårdplanering om vad som planerats för unga personer med demenssjukdomar. I 

endast tjugo fall nämndes något om yngre personer med demenssjukdomar, bland dem var 

dessutom variationen stor ifråga om utförlighet. Få vårdplaneringar hade något särskilt avsnitt 

om yngre personer med demenssjukdom och deras anhöriga, i vissa fanns det endast någon 

enstaka mening som förklarade att yngre personer kan drabbas av demenssjukdom. Ett par 

landsting lämnade emellertid omfattande vårdprogram där även program för yngre personer 

med demenssjukdom utgjorde en del (Socialvårdsstyrelsen, 2007).  

4.3 Ung med demenssjukdom – en stigmatiserande situation  

”Demenssjukdom kan uppfattas som ett stigmatiserande tillstånd. Med ökade kunskaper och 
större öppenhet om demenssjukdom kan attityderna till denna sjukdom bli mindre negativa” 
(SBU, 2006, s. 9 ).    
 

4.3.1 Begreppet stigma 

Begreppet stigma användes av grekerna som term för de kroppsliga tecken som skars eller 

brändes in i kroppen på dem som skilde sig från gruppen eller de som hade gjort något 

omoraliskt. I dag används begreppet snarare för att beskriva själva situationen i stället för 

kroppsliga tecknen. Alla människor som möter varandra för första gången kategoriserar 

varandra i samma ögonblick som de möts. Varje samhälle avgör hur och på vilket sätt 

människor kategoriseras, samt särdragen som blir det typiska för medlemmarna inom varje 

sådan kategori. Genom att fastställa personens sociala identitet, som exempelvis yrke och 

personliga egenskaper, kategoriseras personer in eftersom de träffas. Det första intrycket 

präglar omedvetet betraktelsesättet av personen i fortsättningen. Om personen visar sig skilja 

sig på något sätt från den kategori som han eller hon är inplacerad i, blir personen utstött ur 

kategorin och blir någon som skiljer sig från mängden. Det som skiljer personen från andra 

blir det som blir karakteristiskt för personen och det som personen hela tiden förknippas med 

(Goffman, 1992).  
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Ett handikapp kan exempelvis vara det som blir stigmatiserande för en person. Det finns tre 

olika typer av anledningar som kan vara orsak till stigmatiseringen. Enligt den första typen 

beror utanförskapet på kroppsliga avvikelser, den andra på personliga bristfälligheter och den 

tredje på betingade stigman som exempelvis religion eller etnicitet. Det finns även två typer 

av stigmatiserande tillstånd, att individen tar för givet att andra kommer att se att det finns 

särskiljande drag och drar sig därför undan eller att individen inte vet om att andra kan se de 

särskiljande dragen men blir utanför gemenskapen (Goffman, 1972).  
 

4.3.2 Utanförskap och isolering  

När människor tvingas till utanförskap och enskildhet, försakas den välgörande stimulans som 

daglig samvaro med andra kan innebära. Det är vanligt att det leder till förvirring, depression, 

ängslan och misstänksamhet hos personen. Det kan sedan finnas en rädsla när individen ska 

umgås med andra människor som inte är stigmatiserade. Det kan medföra att den 

stigmatiserade personen känner sig osäker och att stigmat blir tydligare på grund av det. I de 

flesta fall finns det ändå människor i omgivningen som är accepterande trots stigmat, dessa 

människor delas in i två kategorier, egna och visa. De egna är människor som upplever 

samma stigma själva och de visa är människor som inte är stigmatiserande, men som av olika 

anledningar tar ställning för den stigmatiserade personen som exempelvis anhöriga. 

Människor som sammankopplas med en stigmatiserad individ, kan även också i vissa falla 

komma att drabbas av stigmatisering. Människor som är stigmatiserade kan ha svårt att veta 

vilken grupptillhörighet de ska ha, antingen kan de vara med människor som inte är 

stigmatiserade och anta en skenbar identitet eller välja att vara med andra stigmatiserade och 

få avvikelsen bekräftad genom dem (ibid). 
 

4.3.3 Stigmatisering och makt  
 

Det krävs makt för att kunna stigmatisera. Det fodrar att det finns ojämn fördelning av 

ekonomisk, politisk och social makt som godkänner skillnad i värdering av olika människor. 

Dessa skillnader leder till att stereotyper kan formas. De olika maktförhållandena är i vissa 

situationer tydliga, medan de andra är svåra att upptäcka och tas för givet. På så sätt kan de 

ibland uppfattas som bekymmerslösa och oproblematiska. Det är vanligt att det är attributen 

hos den stigmatiserade som det fokuseras på i stället för den ojämlika fördelningen av makten. 

Makten är en förutsättning för att stigmatiseringen ska kunna vidmakthållas (Björkman, 

2005). Hilte (1996) menar att i en avvikarsituation har den som stigmatiserar ett överläge som 

gör att den som är stigmatiserad blir nedtryckt. Genom att trycka ner andra personer kan den 

som stigmatiserar undvika att själv hamna i underläge 
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5 Resultat och analys av intervjuundersökning 

5. 1 Redovisning av teman som behandlats under intervjuerna 

Första intervjun med kuratorn var den som var grundläggande för vad nästa och resterande 

intervjuer skulle komma att handla om, men syftet styrde också temat i intervjuerna. Eftersom 

alla respondenterna fick ta del av syftet och frågeställningarna i studien i början, hade de ett 

tema att samtala kring och berätta om sin del i systemet. Intervjuguiden har arbetats om 

eftersom, men har hela tiden varit inriktat mot några huvudområden. De huvudområden som 

berörts mer eller mindre i alla intervjuer är de teman som kategoriserar sammanställningarna 

av intervjuerna.  De teman som samtalen kretsat kring är: 
 

- Erfarenhet av unga personer med demenssjukdomar 
- Dagverksamhet som finns i kommunen 
- Stöd som erbjuds i form av avlastning och boenden 
- LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
- Stöd till anhöriga 
- Utbildning för personal och anhöriga 
- Förändringar som behövs inom demenssjukvården 

5.2 Sammanfattning av intervjuerna med respondenterna 

I följande kapitel presenteras samtliga intervjuer gemensamt under rubriker med de teman 

som varit centrala i intervjuerna. Efter sammanfattningen av intervjuerna knyts 

analysmetoden Grounded Theory an till empirin för att ringa in kärnvariabeln och indikatorer 

som är centrala i processen för att få en helhetsbild av situationen. Kort presentation av 

respondenterna: 
 

- Kuratorn – arbetar på sjukhusets avdelning för Äldrepsykiatri som även ansvarar 
för och utreder alla yngre personer med demenssjukdomar som finns i kommunerna 
i länet.  

 

- Biståndshandläggaren – handläggare på Äldreomsorgen som utreder och beslutar 
om vilken vård och omsorg en person ska ha. Vården är främst riktad mot äldre 
personer, men inom området som biståndshandläggaren ansvarar för finns det även 
en person under 65 år med demenssjukdom som tar emot hjälp via hemtjänst.  

 

- LSS-handläggaren – har tidigare arbetat som biståndshandläggare och har 
erfarenhet från denna målgrupp därifrån. Som LSS-handläggare har hon endast 
informerat unga personer med demenssjukdom om LSS, ingen ansökan eller 
utredning har gjorts.   

 

- Silviasystern – är utbildad undersköterska men specialiserad inom demenssjukvård 
och utbildad vid Silviahemmet i Stockholm. Är engagerad i frågor som handlar om 
personer med demenssjukdom, även med inriktning mot yngre personer.  
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- Anhörigkonsulten – är den hos kommunen som är ansvarig för stöd och frågor som 
rör anhöriga, inte bara till personer med demenssjukdom utan även andra anhöriga 
som är i behov av stöd. 

 
5.2.1 Erfarenheter av unga personer med demenssjukdomar 
 

Ingen av respondenterna hade uppgifter på hur många unga personer med demenssjukdomar 

som finns i kommunen eller länet. Gruppen är generellt inte stor, såväl som att kommunen 

inte heller är särskilt stor till antalet invånare. Alla respondenterna hade vid något tillfälle 

varit i kontakt med yngre personer med demenssjukdomar. Silviasystern var den respondent 

som verkade ha mest kunskap om hur situationen för yngre personer med demenssjukdomar 

ser ut. Hon var även den som var mest kritisk till hur denna grupp behandlas och försummas 

ifråga om avsaknad av vård och insatser speciellt inriktat mot personer som är unga.  

 

Silviasystern: ”Jag tror att i de flesta fall vårdas personen med demenssjukdom i hemmet och 
tar inte del av de insatser som går att få. Därför vet man för lite om denna grupp också.”  

  
Kuratorn: ”Vet inte hur många yngre med demens som finns häromkring, men nu under 

hösten har det bara ‘exploderat’ och kommit flera personer med frontallobsdiagnos.”   
 
5.2.2 Dagverksamhet som finns i kommunen 
 

Kommunen har en dagverksamhet för personer med demenssjukdomar, men den är inte 

speciellt inriktad mot unga personer utan är till för alla med demenssjukdom. Ansökan om en 

plats på dagverksamheten görs hos biståndsenheten. De har 14 platser och öppet dagtid alla 

dagar i veckan, färdtjänst skjutsar fram och tillbaka mellan hemmet och dagverksamheten. På 

dagverksamheten serveras lunch och det ordnas aktiviteter. Nästan alla respondenterna var 

positiva till dagverksamhetens funktion även för yngre och kunde inte se några konstigheter 

med att blanda yngre och äldre personer, kuratorn var lite tveksam annars var det endast 

Silviasystern som var kritisk till blandningen. 

   
Silviasystern: ”Den dagverksamhet som finns i kommunen har en medelålder på 75-85 år 

bland dem som vistas där. Yngre personer med demens är mycket vitalare än de gamla. 
Dom har heller oftast ingen sjukdomsinsikt precis som äldre, men kroppligt är de mycket 
friskare än gamlingarna som drabbas av demens. Yngre personer med demenssjukdomar 
behöver andra aktiviteter. Dom behöver få komma ut och röra på sig. Äldre med demens 
kan vara nöjda av att sitta still inne och göra saker, men yngre har en helt annan vitalitet 
och andra intressen. Jag menar, om jag blev sjuk, inte skulle jag vilja bli sittandes med 
80-åringar som har helt andra intressen än mig.” 

 

Kuratorn: ”Det är kanske för personer som kommit lite längre i sjukdomen. De hittar på 
saker tillsammans, äter lunch, dansar, med mera. Man märker att de tyr sig till varandra, 
när sjukdomen kommit lite längre. Att blanda grupperna gör inte så mycket, jag tror att 
det handlar mer om oss och vad vi tycker. Är det yngre personer kan det väl egentligen 
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handla om att ha personliga assistenter istället, då är det de som sköter dagverksamhet 
istället.”  

 

Biståndshandläggaren: ”Jag ser ingen anledning till varför inte unga personer med 
demenssjukdomar skulle kunna vara där. Det handlar nog mer om att anhöriga tycker att 
det känns konstigt, än att personen själv tycker att det är knepigt att vara med äldre 
dementa. Det är en yngre person där nu, som är runt sextio år, han är som mer som en i 
personalen och är behjälplig på andra sätt, än de andra som kanske mer tar det lugnt och 
så. Han målar staket och fixar med de saker han kan göra”.   

 

Anhörigkonsulten: ”Jag är inte riktigt klar över, men jag har förstått att de kan försöka få 
ihop grupperna, mixa dem så att det blir bra. Har dom flera något yngre personer 
försöker dom nog få ihop dem i en och samma grupp. Men någon annan riktad så där 
grupp eller verksamhet, det har vi inte.” 

 
5.2.3 Stöd som erbjuds i form av avlastning och boenden 
 

Det finns inga särskilda boenden för enbart yngre personer med demenssjukdomar, vare sig 

gruppboenden, andra särskilda boenden eller tillfälliga avlastningsboenden som 

korttidsboenden. Det finns överhuvudtaget inget korttidsboende som är särskilt avsett för 

personer med demenssjukdomar. Enligt anhörigkonsulten finns det ett privat gruppboende i 

kommunen, som inte heller är avsett speciellt för personer med demenssjukdomar, men som 

är mer inriktat mot yngre personer och som individualiserar boendet mer än var andra 

boneden gör. Egentligen är det inte meningen att personer med demenssjukdomar ska bo där 

alls, men anhörigkonsulten hade varit med om att en person som varit boende där i alla fall 

och hon hade positiva erfarenheter av det. Annars ansåg anhörigkonsulten att fler 

korttidsboenden måste etableras i kommunen. Silviasystern uppgav en avsaknad på 

gruppboenden i kommunen och kuratorn hade samma uppfattning samt en del negativa 

erfarenheter av de boenden som finns för personer med demenssjukdomar.    
 

Kuratorn: ”Det finns inga boenden för dem (unga) här och absolut inte för personer med 
frontallobsdemens. Att ha en sådan person bland de andra, om vi säger äldre personer, är 
inte det ultimata. Det blir inte bra vare sig för personen ifråga eller för personalen. Vi har 
gått på flera föreläsningar och fått utbildning, men besök ett sjukhem och se, där är det 
inte som man har tänkt sig. Det är lite personal speciellt på natten, kanske en till två 
personal på flera avdelningar. Man kan undra om det är vård, för man betalar en hel del 
för det. Det är jättetråkigt. Ska dom dementa ha vård, ska dom helst vara på ett och 
samma ställe, det ska vara kontinuitet runt omkring dom för att det ska bli bra.” 

 

Biståndshandläggaren: ”Hemtjänsten kan vara behjälplig med avlösning i hemmet, det finns 
även korttidsboende för tillfälliga längre avlösningar, till exempel vid semesterresa. Till 
varje distrikt i kommunen finns det sköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, 
hemtjänstpersonal som gör bedömningar av vilka behov av vård och hjälp som behövs.” 

 

Silviasystern: ”Nu håller anhörigföreningen på att starta en verksamhet där det ska kunna gå 
att lämna in de dementa en stund om man behöver uträtta ärende på stan eller så. 
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Verksamheten kommer endast att vara dagtid. För anhöriga till unga med 
demenssjukdomar kan det vara viktigt att kunna ha någon hemma på kvällen som kan 
vara där med den som är sjuk, om man vill gå ut på kvällen, träffa någon bekant eller 
syssla med någon hobby. Eller att den som är sjuk får komma iväg på kvällen någon gång 
och hitta på någonting.”  

 

Anhörigkonsulten: ”Vi har börjat med ett projekt i kommunen, som vi kallar 
korttidsprojektet, det har startat i år för att få flera platser för korttidsboenden och bättre 
avlösning. Men hur och vad det kommer att sluta i, det vet vi inte eftersom det bara är i 
startgroparna ännu. Det jag hoppas är att man kommer fram till att renodla avlösningen, 
att det även kan finnas några platser som man inte behöver gå via bistånd för att få 
komma till. Jag tror att det var år 2003 som våran nämnd beslutade att man kan få 10 
timmar avlösning i hemmet utan att det kostar. Det var för att stimulera anhöriga, att inte 
titta på vad det kostar. Men det har visat sig att det inte är något som man utnyttjar så 
mycket. Det har väl många orsaker, men att ta emot någon i sitt egna hem är inte lätt, 
utan det är en tröskel som man måste över. Det handlar också ibland om att den som är 
sjuk säger nej, att de inte vill ha någon främmande person hos sig i sitt hem.” 

 
5.2.4 LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 

Det är olika från kommun till kommun hur denna grupp bedöms ifråga om att ha rätt till stöd 

enligt LSS eller inte. Vissa kommuner anser inte att unga personer med demenssjukdomar ska 

ha rätt till LSS alls, medan en del bedömer att de tillhör personkrets 2 och andra till 

personkrets 3. LSS-handläggaren i den här kommunen hade inte varit med om att någon ung 

person med demenssjukdom beviljats LSS, men hon hade inte heller varit med om att någon 

hade ansökt om stöd enligt denna lag. De berörda och anhöriga hade blivit informerade om 

LSS av handläggaren, men ingen hade därefter gjort någon ansökan. För att få veta om en 

person har rätt till LSS-insatser enligt personkrets 2 eller 3, utförs en eller flera omfattande 

utredningar innan beslut fattas. I den här kommunen bedöms till exempel en person med 

Alzheimers inte tillhöra personkrets 2 bara utifrån diagnosens skull, utan först ska en 

utredning utföras med en bedömning och utlåtande från neuropsykologen om personens 

intellektuella funktion. Bedöms personen ha högre intellektuellhet än gränslinjen, kan istället 

en utredning inledas för att bedöma om personen istället kan räknas till personkrets 3. Då 

utreds tre kriterier som alla måste uppfyllas för att kunna inräknas i personkretsen. Det första 

kriteriet är att det inte ska ha med normalt åldrande att göra. Kriterium två är att flera olika 

levnadsområden måste vara påverkade. Det sista och tredje kriteriet är att personen ska ha 

omfattande behov av hjälp och stöd.  
 

LSS-handläggaren: ”Vi tittar inte på själva diagnosen, det kan vara fysiskt eller det kan vara 
psykiskt. Det ska vara något som inte har med normalt åldrande att göra. Det är viktigt 
att kolla på vilken typ av demens det är, om det är kopplat till normalt åldrande.  Då har 
man inte rätt till personkrets 3. Det är fortfarande diskussioner och delade meningar om 
dementa ska ha rätten till LSS eller inte. Kommuner bedömer olika, det har varit en del 
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rättsfall kring detta. Är det en sjukdom eller är det ett funktionshinder, har det med 
normalt åldrande att göra? Det är ganska nyligen som dessa rättsfall har kommit upp. 
Den dag som det kommer en ansökan till oss, då måste vi titta på detta.”  

 

Kuratorn: ”Dom tillhör den här personkategorin, men kommunen gör allt de kan för att 
slippa betala för dem. Så det är en ständig strid. Men det här med LSS, jag har några i en 
annan kommun som har fått det nu. Men till en början fick vi bråka jättemycket, men dom 
anhöriga orkar inte det.” 

 

Biståndshandläggaren: ”Demens inte är någon förvärvad hjärnskada utan en sjukdom och 
ska då ingå i SoL istället. SoL kan ge mycket hjälp till dessa personer.” 

 

Silviasystern: ”De flesta vet inte heller att de har rätt till personlig assistans. Jag vet en som 
fått personlig assistent och som hade det i omkring ett halvår - år. Sen var han tvungen att 
flytta till ett annat boende, då upphörde assistansen. De hade assistenten bara när hon 
arbetade, hon arbetade kanske bara 25 procent, men det blev för tungt för henne till slut 
så mannen var tvungen att flytta till särskilt boende.” 

 
5.2.5 Stöd till anhöriga 

I kommunen finns en lokal demensförening och en allmän anhörigförening. Ingen av de två 

har någon speciell verksamhet eller inriktning för yngre personer med demenssjukdomar eller 

för yngre anhöriga. Anhörigföreningen har nyligen inrättat en möjlighet till avlastning i deras 

lokaler i form av att den som är sjuk kan komma och vistas en stund i lokalen medan den 

närstående kan uträtta ärenden till exempel. På anhörigföreningen kan närstående få träffa 

andra som befinner sig i liknande situation som de själva. Det finns ett anhörigbidrag i 

kommunen, som enligt biståndshandläggaren är ganska unikt för kommunen. Bidraget ligger 

på 2005 kr per månad, tidigare var bidraget högre. Biståndshandläggaren såg både fördelar 

och nackdelar med bidraget. 
 

Biståndshandläggaren: ”Det är bra att de som sköter sina egna får ett bidrag för allt slit de 
gör, men nackdelen är när summan räknas in i den vardagliga ekonomin och att flytt av den 
sjuke skjuts upp på grund av att man behöver bidraget för att klara ekonomin.”   
 

Anhörigkonsulten: ”Någon att prata med om sin situation utan att den som är sjuk finns på 
sidan om, så man måste tänka på att inte såra eller kränka denna. Behövs det mer 
professionell hjälp kan vi alltid försöka lotsa vidare till ett kuratorssamtal, till ett 
psykosocialt team på hälsocentralen om det finns ett sådant till exempel.  Det är en annan 
form av stöd som är lika viktig som allt annat stöd. Precis som att få information, att vara 
informerad om vilka vägar som går att gå, alltså vilken hjälp som går att få.” 

 

Kuratorn: ”Vi hade anhörigutbildning förut, när vi hade ansvar för alla patienter. Då kom 
anhöriga utifrån för att träffas och prata och ge varandra goda råd och prata om 
sjukdomen. Byta erfarenheter helt enkelt.” 

 

Silviasystern: ”För 2-3 år sedan hade jag samtalsgrupper för anhörig. Det var genom ett 
studieförbund som de anhöriga fick komma och träffa andra i samma situation, fick veta 
mer om sjukdomen och råd om bemötandet och sånt. I kommunen finns det ingenting för 
yngre personer med demens nu, demensföreningen riktar sig bara till äldre personer, det 



 31 

finns ett Nätverk för unga anhöriga genom förbundet som träffas och har kontakt via 
Internet”.  

 

LSS-handläggaren: ”Det är vår uppgift att informera om vad som finns, sedan är det dom 
själva som väljer hur de vill göra. I början när de fått sjukdomsbeskedet, kan det vara så 
att de drabbas av chock och sorg och inte är mottaglig för all information som de får.  Då 
kan det vara bra att upprepa informationen. Det här är enligt SoL. LSS-insatserna är 
alltid inriktade mot personen ifråga, aldrig till anhöriga som partner eller barnen. LSS 
innefattar bara den här personen ingen annan. Det finns bra stöd enligt SoL.”  

 
5.2.6 Utbildning för personal och anhöriga 
 

Avdelningen där utredning av demenssjukdomar utförs är ansluten till psykiatrin i landstinget 

istället för medicin som det vanligtvis är. Det finns en läkare som har specialistkompetens i 

länet och det är läkaren som finns på denna avdelning. Distriktsläkarna i länet har börjat 

utbildas av denna läkare för att det främst är de som har den största kontakten med patienterna 

som har demenssjukdomar. Unga personer som misstänks ha demenssjukdom remitteras 

däremot till specialistläkaren och neuropsykologen. Kommunen har även en 

demenssjuksköterska men hon finns inte på avdelningen och i en närliggande kommun finns 

ytterliggare en demenssjuksköterska. Demenssjuksköterskorna har utbildats på Silviahemmet 

som har en väl utvecklad utbildning. Avsikten är att det ska så småningom ska finnas en 

demenssjuksköterska i varje kommun som ska kunna fungera som någon slags samordnare, 

nu finns det ingen sådan. Pengar ska vara sökta för det ändamålet enligt anhörigkonsulterna 

som finns i kommunen. Demenssjuksköterskorna ska även kunna hålla i utbildningar för 

personal och anhöriga, tidigare sköttes det från denna avdelning men sen några år tillbaka är 

det ändrat. Nu är det kommunen har ansvaret för det.  
 

Anhörigkonsulten: ”Framförallt när det gäller gruppen dementa handlar det om att veta att 
vi har rätt personal för att bemöta att de har rätt kompetens. Det är svårare att hålla rätt 
kompetens, ju större enheten är desto sämre blir det säkert också. Det går nog att blanda 
olika diagnoser, men det är bättre om enheten är mindre, den här småskaligheten 
underlättar en hel del. Att det blir en lite mer homogen grupp och att man har möjlighet 
att känna igen personal. ” 

 

Biståndshandläggaren: ”Alla är utbildade undersköterskor i vilket demensutbildning ingår i 
utbildningen.” 

 

LSS-handläggaren: ”Har man arbetet som jag som biståndshandläggare så har man kommit 
i kontakt med dementa människor och hur man ska stötta dessa familjer. Det är 
erfarenheter och vissa kurser som man gått. Det ingår i jobbet att stötta och prata, man 
blir en del av deras processarbete, personen kanske dör eller flyttar in på boende. Man 
följer dessa personer hela vägen.”  

 

Kuratorn: ”Du ska kunna mycket om det här för att kunna vårda dom. Den här personen som 
jag pratade om, hon blev sjukskriven och hon skötte sin man då till en början, tills att man 
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lyckats få till personliga assister. Dom har ingen utbildning och det kan ju också bli 
jättekonstigt. Så det här med att hitta personer som passar, det är svårt. 
Biståndshandläggarna som man träffar, dom har inte alltid den utbildning som dom skulle 
behöva. Det skulle vara så att man kommer fram till att den här personen behöver hjälp, 
ja då skulle de introducera arbetsterapeuten. Dom är ju väldigt snabb med att ta med sig 
distriktssköterskan, men dom borde kanske lika gärna ta med sig arbetsterapeuten i 
samma veva.” 

 

Silviasystern: ”Ofta är det många unga personer som arbetar inom hemtjänsten, de kan vara 
väldigt omtänksamma och duktiga, men ofta saknar de den kunskap som de behöver 
särskilt i kontakt med dementa personer. Vare sig du läser till undersköterska, 
sjuksköterska eller läkare så är utbildningen om demens minimal, utan det är något som 
du måste vidareutbilda dig inom. Genom att få kunskap om man bemöter dessa personer 
går det att underlätta situationer som annars kan bli väldigt fel och som bara leder till 
fler problem.  
På omsorgsnämnden kan dom ingenting om demens. Första gången jag var där, det var 
något projekt tillsammans med den ordförande som var då, och han visste ingenting om 
demens. ”Jasså, är det så det är” satt han bara och sa hela tiden. Det är en ny kvinnlig 
ordförande nu, hon verkar mer vettig och mer alert, hon har dessutom arbetat inom 
vården tidigare. ” 

 
5.2.7 Förändringar som behövs inom demenssjukvården i kommunen 
 

Bland respondenterna fanns det önskemål om förändringar som skulle behöva göras för att 

förbättra förutsättningarna och insatserna för de berörda personerna och deras anhöriga. Det 

framkom även att det är på gång att utvecklas ett vårdprogram för äldreomsorgen där gruppen 

med demenssjukdomar inkluderas, dock ingenting särskilt speciellt för yngre personer utan de 

kommer fortfarande att inräknas till äldreomsorgen. Anhörigkonsulten berättade om ett 

projekt som är igång för att utveckla anhörigstödet runt om i länet. Syftet är att utveckla 

samarbetet med primärvården, att förbättra informationen till anhöriga och klarlägga vilken 

omfattning av anhörigstöd som behövs. Projektet gäller anhöriga i allmänhet inte endast till 

personer med demenssjukdomar. Kommunen har även sökt pengar för att få ingå i projektet 

Action som finns på ett antal ställen i Sverige och som utvecklar anhörigavlösning, men det är 

inte klart ännu hur det blir med det. Silviasystern berättade även om ett projekt som är i 

startgroparna som ska arbeta för att förändra organiseringen kring demenssjukvården och 

utveckla samarbete mellan landstinget och kommunen. Hur det kommer att förändras är inte 

klart ännu, men Silviasystern hade flera synpunkter på vad som skulle vara nödvändigt för att 

det skulle kunna bli förbättring i kommunen.  
 

Silviasystern: ”Vi hoppas på att få igång ett team här i kommunen. Det är projektledaren och 
jag som brinner för de här frågorna i kommunen och som arbetat med det här länge. Det 
är trist för vi har en massa kompetens som inte används. Teamet ska kunna arbeta 
uppsökande, föreläsa, informera samt lära personal och anhöriga. Dit man till exempel 
skulle kunna ringa om det blev något akut. Regeringen har även skjutit till pengar för att 
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utveckla fler gruppboenden, jag hoppas verkligen att det blir av. Det behövs också någon 
som är ansvarig på varje hälsocentral, som kan fånga upp dessa människor och ge dem 
information. Många gånger vet dom inte vad sjukdomen innebär eller vilken hjälp man 
kan få. Det behövs någon som kan slussa dem vidare för att få svar på frågor, till exempel 
till mig eller någon annan som är insatta i sjukdomen.” 

 

LSS-handläggaren: ”Det är en brist att det inte är någon särskilt ansvarig för denna grupp. 
Det borde till exempel finnas en Geriatrikavdelning på sjukhuset, det finns ingen särskild 
avdelning som det är nu.” 

 

Anhörigkonsulten: ”Vad vi får till här, det vet jag inte, men målet är att vi i alla fall ska bli 
bättre på anhörigavlösning och då kommer ju också sådana här tankar in som vad gör vi 
för dom yngre. Det är ju inte bara dom som är drabbade av demens utan även som är 
unga och som får stroke, eller det kan vara trafikolyckor som gör att man får en skada 
och det känns ju inte bra som vi har det idag att vi inte kan erbjuda kanske en liten annan 
miljö och att få möjligheten att kanske umgås med jämnåriga och så.” 

 

5.3 Analys med Grounded Theory som modell 

Intervjuerna har kodats och tematiserats efter att texten har bearbetats. De olika 

intervjuutsagorna har sedan sammanfattats, det vill säga att samband, likheter och olikheter i 

de olika utsagorna har registrerats. Genom denna process har gemensamma faktorer, 

indikatorer, kunnat identifieras i utsagorna och själva kärnproblemet kring insatser för unga 

personer med demenssjukdomar har blivit allt tydligare eftersom intervjuerna har genomförts.   

 
 
Teman från               Reflektioner från                            Observation/ analys         
intervjuerna                  respondenterna 
 
Erfarenheter av unga”i de flesta fall vårdas personen med        Finns ingen uppfattning om  
                                         demenssjukdom i hemmet och tar inte        storleken på gruppen. Det är inte förrän                                     
                                         del av de insatser som går att få. Därför    biståndsenheten kontaktas som  de  
                                          vet man för lite om denna grupp”               synliggörs.  
                                        ”Vet inte hur många yngre med  
                                         demens som finns häromkring” 
                                          
Dagverksamheten      ”Yngre personer med demenssjukdomar    Här finns olika åsikter om  
                                        behöver andra aktiviteter”     dagverksamhetens effekt på yngre  
                                 ”Jag ser ingen anledning till varför             och ifråga om grupperna yngre och       
                                        inte unga personer med demens-                 äldre bör blandas eller inte.  
                                        sjukdomar skulle kunna vara där”                   
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Teman från               Reflektioner från                            Observation/ analys         
intervjuerna                  respondenterna 
 
Avlastningsboenden ”Det finns inga boenden för dem (unga)   Det finns inga speciella boenden för  
                                         här. Att ha en person med frontallobs-       yngre, inte heller särkilt för personer  
                                         demens bland de andra, om vi säger          med demenssjukdomar. Speciellt  
                                         äldre personer, är inte det ultimata.”         anpassade boenden vore önskvärt  
                                        ” renodla avlösningen, att ha avlösning      samt avlastning som kan ske med  
                                        som man söker genom bistånd, men att       kortare varsel och under andra tider på  
                                        det även kan finnas några platser som        dygnet än endast dagtid. Hemtjänsten 
                                        man inte behöver gå via bistånd”                kan vara behjälplig, men för speciella 
                                        ”kan vara viktigt att kunna ha någon           göromål och inte i den omfattning som 
                                         hemma på kvällen som kan vara där med   tidvis kan behövas.  
                                         den som är sjuk, om man vill gå ut på  
                                         kvällen, träffa någon bekant eller syssla                                          
                                         med någon hobby” .   
LSS-lagen                     ”Det är fortfarande diskussioner och           

                                          delade meningar om dementa ska             Det råder olika uppfattningar om unga  
                    ha  rätten till LSS eller inte. Kommuner     personer med demenssjukdom ska ha 
                                         bedömer olika”                                           rätt till det här stödet eller inte. 
                                         ”Dom tillhör den här personkategorin       Kommuner bedömer olika vad gäller 
                                 , men kommunen gör allt för att slippa        denna grupp.   
                                        betala för dem. Det är en ständig strid”                                         
Anhörigstödet          ”Det är en annan form av stöd som är         Det finns anhörigförening och demens-  
                                        lika viktig som allt annat stöd. Precis          förening, men inget speciellt för yngre.  
                                        som att få information, att vara                    Det finns ett nätverk på Internet som  
                                        informerad om vilka vägar som går att gå, anordnar träffar, men inte i kommunen  
                                         alltså vilken hjälp som går att få.”             eller i länet. Det planeras för att utveckla 
                                 ”I kommunen finns det ingenting för yngre  hälsocentralerna i länet för att kunna bli  
                                         personer med demens nu”                           bättre på att informera om anhörigstöd.  
Utbildning                  ”Framförallt när det gäller gruppen        Det förelåg olika uppfattningar om det 
                dementa handlar det om att veta att vi         finns kompetens nog eller inte bland 
                                         har rätt personal för att bemöta, att de         personal som arbetar med personer 
              har rätt kompetens”                            med demenssjukdomar. En menade  
                                  ”Vare sig du läser till undersköterska           att kunskap erhålls allt eftersom, en 
                sjuksköterska eller läkare är                        annan ansåg att du måste vara utbildad 
                                         utbildningen om demens minimal, utan       för att kunna arbeta på rätt sätt och 
                                         det är något som du  måste vidareutbilda    bemöta personer med personer med 
                                        dig inom. Genom att få kunskap om hur      demenssjukdomar på bästa sätt. 
                                        man bemöter dessa  personer går det att                
                                        underlätta situationer som annars kan bli 
                                        väldigt fel och som bara leder till fler 
                                        problem.”                                                                                                                                        
                                 ”Det är en brist att det inte är någon          Fyra av fem respondenter talade om  
Förändringar som       särskilt ansvarig för denna grupp.”            förändringar i kommunen som skulle 
behövs                      ”Vi hoppas på att få igång ett demensteam  kunna utveckla insatserna och stödet 
                                         här i kommunen”                                         för denna grupp. Bland annat nämndes 

                                        ”Målet är att vi i alla fall ska bli bättre på  behov av fler boenden, ett demensteam,                                                           
                                   anhörigavlösning och då kommer också    dagverksamhet för yngre, bättre stöd 
                                         sådana här tankar in som - vad gör vi för   och information, samt en samordnare                                                       
                                         dom yngre?                                             för personer med demenssjukdom. 
 
   
 



 35 

                                      

Kärnvariabeln ska kunna beskriva problemets omfattning och utbredning. För att kunna hitta 

kärnvariabeln måste det centrala i problemet ringas in (Starrin et al., 1991). Den huvudsakliga 

centrala kärnvariabeln, ifråga om insatser kring unga personer med demenssjukdomar i 

kommunen, är avsaknaden av samordning mellan de olika instanserna. Det finns ingen 

sammanfogning mellan parterna, ingen som ansvarar för att personer med demenssjukdomar 

och deras anhöriga får det stöd och den vård som de är i behov av. Det finns kunskap och 

insatser, men det saknas sammanlänkning mellan dessa. En förändring skulle kunna ske om 

kärnvariabeln struktureras och skapar en samordnande enhet kring personer med 

demenssjukdomar och deras anhöriga. Indikatorerna i figuren nedan är faktorer som skulle 

behöva utvecklas i kommunen. 

 

Kärnvariabeln 
 
                                                        

Indikator                                                                                                                                Indikator 

 

 

 

 

Indikator                                                                                                                                       

                                                                  Indikator                                               Indikator      

Det saknas en samordnande enhet som kan ha ansvar för denna grupp och som kan sköta 

kontakten med den som är sjuk och anhöriga. Enheten skulle kunna förmedla kunskap bland 

personal och anhöriga om vad demenssjukdom innebär och på så sätt skapa förutsättningar för 

en bättre vård och omsorg för dem som lider av sjukdomen. Enheten skulle kunna ansvara för 

personerna med demenssjukdomar redan från första dagen vid utredningen och sedan framåt i 

tiden i form av kontaktcenter som kan informera om insatser och hjälpmedel som kan vara till 

hjälp i sjukdomsförfarandet. De skulle även kunna arbeta uppsökande på hälsocentralerna och 

utveckla anpassade boenden för denna grupp. Genom att samarbeta med demensföreningen, 

anhörigföreningen och andra instanser kan det skapa förutsättningar för att även unga 

personer med demenssjukdomar kan synliggöras. Enheten skulle kunna vara ”spindeln i 

nätet” som ansvarar för upphämtning av ny kunskap och forskning samt sprida detta vidare 

bland drabbade, anhöriga, personal och ansvariga som arbetar med personer med 

demenssjukdomar. 

Brist på boenden 

Behov av bättre 
stöd till anhöriga Okunskap hos 

personal och 
anhöriga  

Brist på 
information   

Avsaknad av 
samordnande enhet  

Avsaknad av 
dagverksamhet  för 

unga 
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6 Diskussion 

Avsikten med studien var att undersöka hur samordningen i kommunen såg ut kring unga 

personer med demenssjukdomar och ta reda på vilka insatser och stöd som gick att erhålla för 

den som är sjuk och för anhöriga. I samtal med respondenterna framgick det att det inte finns 

något särskilt stöd för yngre personer med demenssjukdomar i kommunen. Den 

dagverksamhet och de boenden som erbjuds är riktade mot äldre personer med 

demenssjukdomar. Kommunen har däremot en allmän anhörigförening som kan erbjuda 

samtal, stöd och gemenskap, men ingenting speciellt för yngre anhöriga till personer med 

demenssjukdomar. Den lokala demensföreningen har inte heller något att erbjuda yngre 

personer. De handläggare som beviljar och utreder ärenden angående stöd enligt LSS har 

varken utrett eller beviljat någon i den här målgruppen rätt till LSS eller inte. Det finns dock 

föreningar i kommunen som är engagerade och det finns kunskap som skulle kunna få större 

spridning bland anhöriga och personal om det organiserades annorlunda. Det finns en vilja i 

kommunen om att utöka och utveckla stödet till anhöriga, men än är det en hel del som 

behöver förändras enligt Silviasystern:  

”Det låter kanske drastiskt, men många anhöriga går på ruinens kant – många blir helt 
slutkörda och måste själva söka akut vård till slut. De har uppsikt hela tiden och får mest 
aldrig slappna av.” 

 

Många anhöriga kämpar för att den som är sjuk ska ha rätt att få det stöd och den omsorg som 

de är i behov av. Tyvärr tar det ofta lång tid innan anhöriga tar kontakt med biståndsenheten 

för att få hjälp med stöd och omsorg. Det är något som kommun och omsorg måste ta ansvar 

för sin del i det. Ett projekt är igång där utveckling av samverkan mellan kommunen och 

primärvården ska ske. Blir projektet framgångsrikt kan det vara ett steg i rätt riktning, men 

utan någon samordnande enhet för personer med demenssjukdom är det ändå långt kvar. En 

förändring är på gång i kommunen, men det är inte klart ännu hur det kommer att utformas. 

Målsättningen bör vara kontinuitet i verksamheten genom hela vård- och omsorgsprocessen 

med ett helhetsomhändertagande där flera moment och verksamheter länkas ihop. Ett team 

med kompetens inom olika områden för att personen som är sjuk och de anhöriga ska kunna 

få det stöd och vård som behövs.  
 

Demenssjukdomar leder till att personerna som drabbas riskerar att bli isolerade i sina hem 

med tankar, funderingar och förtvivlan. En person som är fysiskt frisk, ser ut som en vanlig 

40-50 åring, men som lider av minnesproblem eller personlighetsförändring, vad finns det för 

dem? Att bli sjuk i en obotlig sjukdom är straff nog, borde inte de här människorna få 
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livskvalitet i sitt annars kaosfulla liv? Få behålla någon sorts värdighet genom att få ett 

individuellt anpassat stöd och insatser som hjälper och underlättar kaoset. Hur ska en person 

som blivit sjuk i en sjukdom som ger glömska veta vilka rättigheter till vård hon eller han har? 

Vilket ansvar är det vi lägger på anhöriga? Borde inte hjälpen komma till de här personerna i 

stället för att de själva måste arbeta uppsökande? I dag är inte unga personer med 

demenssjukdomar synliggjorda alls i kommunen. Unga personer med demenssjukdomar 

inkluderas till äldreomsorgen och till äldre personer med demenssjukdomar fastän deras liv i 

övrigt kan se helt annorlunda ut. Det tenderar att vara en grupp som glöms bort och 

försummas i en omsorg som varken är individualiserad eller som redogör för alla de 

rättigheter som finns. Det är märkligt att kommuner tillåts göra olika bedömningar ifråga om 

denna målgrupp och rättigheterna till stöd enligt LSS. Ska det avgöra, vart du bor i Sverige, 

vilken vård du ska ha rätt till? Borde inte lagen värdera alla på samma sätt oavsett vart i landet 

du bor?  

 

Goffmans (1972) beskrivning av stigmatisering stämmer tyvärr överens på många punkter 

med den situation som unga personer med demenssjukdomar riskerar att hamna i. Även 

anhöriga, som Goffman kallar de visa, riskerar att bli stigmatiserade om de inte blir 

uppmärksammade av dem som har makten. För att undvika att unga personer med 

demenssjukdomar blir isolerade är det viktigt att det finns en dagverksamhet, framför allt i det 

tidiga skedet av sjukdomen. Den sjuke blir annars snabbt passiv av att bara vistas hemma på 

dagarna, istället för att stimulera de förmågor som fortfarande fungerar både kognitiva som 

fysiska. Att i tidigt skede få träffa andra i samma situation kan vara värdefullt för att utbyta 

erfarenheter, känslor och tankar. Genom att vara tillsammans med andra och skapa en 

gemenskap kan det underlätta att bygga upp en trygghet i en annars kaosfylld tillvaro. Det 

behövs kompetent personal som kan stimulera de förmågor som behövs med lagom stora krav 

på personen. Med en dagverksamhet och boenden anpassade efter yngre personer med 

demenssjukdomar skulle kanske färre anhöriga tveka att söka stöd och vård.   

 
6.1 Förslag till vidare forskning 

• Vad anser unga personer med demenssjukdomar och deras anhöriga om insatserna och 
stödet i kommunen? 

• Vad finns det för dagverksamheter i andra delar av Sverige för unga personer med 
demenssjukdomar? Hur ser de ut ifråga om aktiviteter och ekonomisk försörjning? 

• Kalmar har ett välutvecklat system med ett demensteam, hur är det strukturerat, vilka 
parter är inblandade och vad är det som gör att det fungerar bra?  

• Uppföljning på den här studien, hur ser samordning och insatser ut i kommunen 10 år 
senare? 
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Bilaga 1  Intervjubrev till respondenterna 

 
Information om intervjun 
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Jag heter Lina Strömqvist och läser sista terminen på socionomutbildningen vid 

Mittuniversitetet Östersund. Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete, c-uppsatsen 

som pågår under tio veckor. Som ämne till uppsatsen har jag valt att fokusera på unga 

personer med demenssjukdomar. Det är en relativt liten andel som drabbas av demens före 65 

års ålder. För unga personer som drabbas av demenssjukdom kan livet se helt annorlunda ut 

än för äldre personer som blir sjuka. De flesta är ännu yrkesverksamma när de får diagnosen 

och en del har även fortfarande barn som bor hemma. Behovet av vård och stöd kan se 

annorlunda ut än för äldre personer med demenssjukdom.  
 

Syftet med uppsatsen och mina intervjuer är att ta reda på: 
 

• Hur ser samordningen ut i kommunen kring unga personer med demenssjukdomar? 

•  Vilka typer av insatser och vård är tillgängliga för denna grupp av människor i 

kommunen? 

• Vilken hjälp och stöd erbjuder kommunen för unga personer som drabbas av 

demenssjukdom och deras anhöriga? 

 

Jag spelar in intervjun på band för att kunna återge samtalet så korrekt som möjligt i text. 

Efter att jag skrivit ut intervjun kommer banden att raderas. I uppsatsen kommer jag inte att 

namnge de personer som jag intervjuar eller kommunen som studien genomförts i, men 

yrkestitel kommer att framgå i texten. Intervjun är frivillig och ångrar Du ditt deltagande kan 

vi avbryta samarbetet, även om intervjun redan är genomförd. Är det något Du undrar över 

eller vill tillägga till intervjun går det bra att höra av dig till mig. 

 

Tack för din medverkan 

 

 

Lina Strömqvist 

 

Telefonnr: 070-63 80 651 

E-post: list0001@student.miun.se  

 
Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Intervjuguide  
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– Frågeställningarna presenteras först för respondenten: 
 

• Hur ser samordningen ut i kommunen kring unga personer med demenssjukdomar? 

•  Vilka typer av insatser och vård är tillgängliga för denna grupp av människor i 

kommunen? 

• Vilken hjälp och stöd erbjuder kommunen för unga personer som drabbas av 

demenssjukdom och deras anhöriga? 

 

Respondenten får sedan kommentera och berätta om sina erfarenheter utifrån 

frågeställningarna. 

 

Teman som kan vara aktuella att ta upp: 

 

- SAMVERKAN? 

- SAMARBETE ÖVER KOMMUNGRÄNSERNA? 

- SÄRSKILD VÅRD OCH INSATSER FÖR UNGA? 

- HUR MÅNGA UNGA MED DEMENSSJUKDOMAR I KOMMUNEN? 

- TEAMARBETE? 

- STÖD TILL ANHÖRIGA? 

- INFORMATION OCH UTBILDNING TILL ANHÖRIGA? 

- UTBILDNING OCH KUNSKAP BLAND PERSONAL OM DEMENSSJUKDOMAR? 

- LSS ELLER INTE 


