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DE FEM VANLIGASTE
DEMENSSJUKDOMARNA/ 

KOGNITIVA SJUKDOMARNA

Alzheimers sjukdom
Frontotemporal sjukdom

Lewykroppssjukdom
Parkinsons sjukdom

Vaskulär sjukdom

Vad är Fight Dementia?
Fight Dementia är ett projekt som syftar till att synliggöra unga anhöriga till personer med 
demenssjukdom/kognitiv sjukdom och på olika sätt förbättra deras situation. Projektet 
sprider information, utbildar och anordnar populära sommarläger, där unga anhöriga kan 
utbyta erfarenheter med jämnåriga i samma situation och få professionellt stöd av personal 
med specialistkompetens.

På www.fightdementia.se finns mer information om lägren och om organisationens övriga 
verksamhet. Där kan du också läsa eller lyssna på intervjuer med unga anhöriga och få 
råd och tips.

Fight Dementias målsättning är att stötta unga anhöriga och att få beslutsfattare att upp-
märksamma deras utsatta situation. Projektet finansieras av Postkodlotteriet och drivs av 
Alzheimerfonden.

Demens och kognitiv sjukdom
Varför heter det demens?
Ordet demens kommer från latinets de mens, som betyder utan själ. Det är ett samlings-
namn för flera olika sjukdomstillstånd som leder till gradvis försämring av hjärnans funktioner 
och förmågor. Symtomen beror på sjukliga förändringar i hjärnan till följd av olika sjukdomar 
och skiljer sig från förändringar vid normalt åldrande.

Varför är det bättre att kalla det kognitiv sjukdom?
Begreppet kognitiv sjukdom beskriver bättre vad det är frågan om: kognitiv funktionsned-
sättning till följd av vissa sjukdomar. Det signalerar dessutom tydligare respekt för den som 
drabbats. Men fortfarande används ofta begreppet demens, eftersom folk i allmänhet vet 
ungefär vad man menar då. I framtiden kommer begreppet att bli ovanligare.
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Elias mamma fick diagnosen Alzheimer när hon bara var 50 år gammal.

”Försök hitta bra stunder med dem du älskar”
Elias Fransson är 19 år och har just börjat sina högskolestudier 
till hälsopedagog. Han har flyttat hemifrån och står på tröskeln till 
vuxenlivet. I det skedet kan många tonåringar inte förutspå fram-
tiden, men Elias har varit tvungen att försöka.

– Jag har börjat jobba lite med tanken att mamma sannolikt inte kom-
mer att vara med på mitt bröllop, aldrig kommer att träffa mina barn. I 
värsta fall kanske hon inte ens får se mig ta examen.

Hösten efter att Elias tagit studenten från vård- och omsorgsprogram-
met fick hans 50-åriga mamma Eva diagnosen Alzheimers sjukdom. 
Elias var van vid att betrakta sin mamma som sjuk. Redan när hon var 
35 hade hon visat tecken på utmattningssyndrom, och hon hade varit 
sjukskriven och medicinerat för det i omgångar sedan dess.

– När jag var liten brukade jag säga till mina kompisar att mamma var 
sjuk, det var det normala för mig.

Eva hade skakningar och glömde ofta saker, men familjen trodde att det 
berodde på utmattningen. Hon bytte jobb, fick behandling och försökte 
på olika sätt bli frisk. Men när hon märkte att hon tappade ord och fick 
svårt med bilkörning sökte hon hjälp hos en ny läkare och remitterades 
till en minnesmottagning. Då hade det gått över tio år sedan utmattnings-
diagnosen.

Efter utredning på minnesmottagningen fick Elias mamma och pappa 
träffa en läkare som talade om för dem att Eva hade Alzheimers sjukdom. 
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Det var en total chock. Läkaren försökte lugna dem och bad dem vänta 
så att de fick prata med en sjuksköterska, men de bara reste sig upp 
och gick därifrån.

– De hade varit inställda på att det var något fel som kunde åtgärdas. 
Så tänker man ju, säger Elias.

Elias och hans familj upplever att de till en början blev lämnade ganska 
ensamma, utan vare sig praktiskt eller socialt stöd. Kanske berodde det 
på att Eva på grund av sin ålder inte passar in i den gängse bilden av 
patienter med kognitiv sjukdom. Elias pappa gick en anhörigutbildning i 
kommunens regi men kände sig inte inkluderad. Alla bilderna i power-
point-presentationen visade riktigt gamla människor och man pratade 
bara om sjuka som var 65 plus. Första gången familjen vände sig till 
hemtjänsten fick de höra att Eva var för ung för att få hjälp.

– Kommunen, Försäkringskassan, you name it, det känns som om 
alla säger att de inte kan göra något för att hon är så ung, säger Elias. 
Mamma tycker det är konstigt. Varför behandlar de mig som död innan 
jag är död, kan hon säga.

Så småningom fick familjen kontakt med kommunens demenssjuk-
sköterska, och via henne även Alzheimerfonden.

– Demenssjuksköterskan är fantastisk, en riktig eldsjäl. Men det känns 
som om hon är den enda i kommunen, och det räcker ju inte. Jag skulle 
önska att man redan vid diagnosen gav familjen information om var stödet 
finns, så att man vet vart man ska ringa den dag man behöver hjälp.

Elias pratar inte så ofta med sina vänner om Evas diagnos. Kunskapen 
om sjukdomen är dålig, både hos hans jämnåriga och vuxna. Allt de 

vet är att den som är sjuk tappar minnet. De tycker det är en jobbig 
grej att prata om, beklagar och byter ämne.

– Fast om jag ska ta hem kompisar brukar jag berätta innan. Och när 
de träffar min mamma blir det ofta en aha-upplevelse. Är det så här det 
är att ha Alzheimer, liksom?

Det är inte bara bekanta som inte vet hur de ska bete sig, tycker Elias. 
Även vårdpersonal kan ha ett bemötande som inte fungerar för en 
person med kognitiv nedsättning.

– Många har för lite utbildning, framför allt om de yngre patienternas 
behov. Jag vet, för jag läste ju själv vård på gymnasiet. Enda gången jag 
hörde talas om Alzheimer var när vi pratade om vård i livets slutskede.

Elias pappa har varit tydlig med att sönerna ska leva sina egna liv och 
inte låta sig hindras av att deras mamma är sjuk. Därför tog Elias steget 
att flytta hemifrån och börja plugga i en stad drygt tio mil hemifrån. Men 
så ofta han kan åker han hem till sina föräldrar och de två bröderna.

– För ett år sedan, när jag fick veta att mamma har sjukdomen, då rusade 
tankarna och jag såg typ bara en begravning framför mig. Men nu 
känner jag att det finns ju en tid fram till dess som är väldigt värdefull. 
Om jag skulle ge ett råd till en annan ung anhörig skulle det 
vara att inte missa den tiden. Din förälder kommer trots 
allt att leva med sjukdomen ett tag, och ni kan få fina 
upplevelser tillsammans som blir till minnen sedan. 
Försök hitta bra stunder med dem du älskar.

Lyssna 
också på vår podd 

där Elias medverkar 
i avsnitt 1O:

fightdementia.se 
/podcast
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Johan Sundelöf är överläkare och specialist i geriatrik och palliativ vård.

Frågor och svar om demenssjukdomar/kognitiva 
sjukdomar
När en person drabbas av kognitiv sjukdom väcks många frågor 
hos de anhöriga. Här har vi samlat några av de vanligaste. Den som 
svarar på frågorna är Johan Sundelöf, överläkare och specialist i 
geriatrik och palliativ medicin.

Vad är det här för sjukdom?
Kognitiv sjukdom är inte en sjukdom, utan flera olika. Gemensamt för 
dem är att de leder till att hjärncellerna bryts ner. Ofta har nedbrytning-
en pågått ganska länge innan den drabbade eller omgivningen förstår 
att hen är sjuk. Du har kanske tänkt att din närstående verkat lite extra 
stressad och disträ, eller kanske har hen varit deprimerad. 
Hur den kognitiva sjukdomen yttrar sig beror på vilken sjukdom det är 
och var i hjärnan den sitter. Minnet kan påverkas men också uppmärk-
samheten, språket, förmågan att planera och utföra saker, rumsupp-
fattningen och den sociala förmågan.

Hur går det till att få diagnos?
Ibland kan det ta lång tid innan man kommer så långt som att läkaren 
på vårdcentralen föreslår att en utredning ska göras. Under utredning-
en brukar man ta blodprov och ryggvätskeprov, röntga hjärnan och 
göra olika kognitiva tester för att bedöma hur det ligger till. Läkaren 
utgår också från vad både den sjuka och de anhöriga berättar om de 
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svårigheter som den sjuka har. Ofta intervjuas den som är sjuk och de 
anhöriga både tillsammans och var för sig.

Vilka symptom kommer min familjemedlem att få?
Till en början märks nog inte sjukdomen så mycket. Kanske påverkas 
språket och den sjuka får svårt att passa tider eller planera, men hen 
kan ha många bra år framför sig ändå.
Symptomen kan beskrivas i olika faser. I den första klarar personen 
ofta sin vardag, men det märks att allt inte är riktigt som det ska. I den 
andra fasen blir svårigheterna större, och det blir svårt att hantera var-
dagen utan hjälp. Vanliga symptom i den här fasen är irritation, frustra-
tion och nedstämdhet. 
I den tredje fasen brukar den sjuka också få problem med att till ex-
empel sköta sin hygien och klä på sig. Nu behöver hen vara i en miljö 
som en skadad hjärna klarar av. Det kan vara svårt att bo kvar hemma. 
Om du har en sjuk och en frisk förälder som bor hemma tillsammans 
kan den friska ha svårt att acceptera att den sjuka behöver flytta till ett 
boende. Det kan vara tungt känslomässigt och något som anhöriga 
behöver bearbeta över längre tid. 

Hur ska din närståendes liv bli framöver?
Den drabbade kommer gradvis att bli sjukare och behöva alltmer hjälp. 
Det kan vara svårt för dig som anhörig att ta in. Du har många frågor 
och är orolig för din närstående, men också för hur ditt eget liv ska bli. 
Många tycker att kunskap är tröstande i det läget. Ju mer man vet, 
desto bättre kan man hänga med i vad som händer och varför. Vill du 
läsa på om de olika kognitiva sjukdomarna, sjukdomsförlopp, prognos 
och behandling kan du göra det på www.fightdementia.se.

Går det att bota sjukdomen?
Nej, det finns i nuläget ingen medicin som gör den sjuka frisk. Till sist 
kommer den som är sjuk tyvärr att avlida av sjukdomen. Den takt per-
sonen försämras i under ett år säger mycket om i vilken takt sjukdomen 
kommer fortsätta att utvecklas.

Går det att bromsa sjukdomen?
Nej, i dagsläget finns inga läkemedel som bromsar sjukdomen men det 
finns symptomlindrande behandlingar som kan ge den sjuka bättre kog-
nitiva förmågor och livskvalitet. För den som har drabbats av Alzheimers 
sjukdom finns idag fyra olika läkemedel som hjälper friska nervceller att 
fungera så bra som möjligt, och det kan lindra den sjukas symptom. Om 
man prövar en av medicinerna och inte får effekt kan man pröva en av 
de andra. Läkemedlen kan också kombineras. 
Även när personen har varit sjuk ett tag kan det vara värt att pröva läke-
medelsbehandling, men läkaren måste alltid väga fördelar mot nackdelar 
för den individ det handlar om. 
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Mycket lovande forskning bedrivs just nu.

Vad gör forskarna?
Det pågår mycket lovande forskning kring behandling av kognitiva 
sjukdomar. Inom en snar framtid kan det finnas fler läkemedel. Stora 
framsteg inom genetik, molekylärbiologi och klinisk medicin hjälper 
forskarna att komma snabbare framåt. På sikt kan vi förhoppnings-
vis stoppa de sjukdomar som skapar kognitiv nedsättning. Just nu 
pågår flera hundra studier som utvärderar effekten av läkemedel runt 
om i världen. Bland annat hoppas man på att få fram ett vaccin mot 
Alzheimers sjukdom.

Kan sjukdomen förebyggas?
Det vet vi inte men det finns forskning som visar att vi kan påverka hjär-
nans kognitiva förmåga genom att äta rätt, ägna oss åt fysisk träning, 
minnesträning och att vara socialt aktiva. Det är också bra att hålla koll 
på riskfaktorer för kognitiv sjukdom som blodtryck, blodsocker och blod-
fetter. Lite förenklat kan man säga att allt som är bra för hjärtat är också 
bra för hjärnan.

Kommer jag också att bli sjuk?
Det är förstås en helt naturlig fråga att ställa när ens förälder eller när-
stående har en kognitiv sjukdom. Kanske har även andra släktingar blivit 
sjuka, och det får dig att fundera på sjukdomens ärftlighet.
Två tredjedelar av alla som drabbas av kognitiv sjukdom har Alzheimers 
sjukdom. Men bara en mycket liten andel av alzheimerfallen beror på 
ärftlighet. Det är i själva verket mindre än 1 procent som har en ärftlig 
form av demenssjukdom/Alzheimers sjukdom. Totalt sett är det större 
chans att förbli frisk än att bli sjuk, även om ens förälder har sjukdomen.
Om det är fastställt att orsaken till din förälders Alzheimersjukdom är 
en mutation är risken mycket större, 50 procent. Då kan du göra ett 
anlagstest och ta reda på det. Många avstår från att testa sig, men de 
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som väljer att testa sig gör det ofta för att de har svårt att leva med 
ovissheten eller för att de vill känna sig trygga när de skaffar familj.

Hur kommer jag själv att reagera på allt det här?
Kanske är din första reaktion en känsla av overklighet. Händer verkligen 
det här, och vad innebär det? Det är omöjligt att veta exakt på förhand 
vad som väntar. Ovisshet och oro är vanligt både hos den som är sjuk 
och hos de anhöriga. En massa olika känslor kan komma och gå. Du 
kan bli arg och otålig när din närstående inte beter sig som andra. Du 
kan känna dig övergiven när den du älskar försvinner bort ifrån dig. Det 
är ofta en stor sorg. Kanske känner du också skuld över att du blir arg 
eller besviken på den sjuka.
Det är viktigt att du har någon att prata med om dina känslor. Det kan vara 
din friska förälder, om du har en sådan, men det är ofta skönt att prata med 
någon utomstående som du kan berätta för utan att vara rädd att såra.

Hur ska jag ta hand om praktiska saker?
Är du under 18 år ska du helst inte göra det. Det kan vara mycket svårt 
att leva ihop med någon som har drabbats av en demenssjukdom, inte 
minst om det är din förälder det handlar om. Därför kan det bli nödvän-
digt att i ett tidigt stadium diskutera om den drabbade ska bo någon 
annanstans, även om det känns smärtsamt. Unga anhöriga upplever 
ofta att familjen och omgivningen underskattar hur jobbigt det känns 
när ens närstående inte är sig lik. Att som barn och ungdom tvingas ta 
ett för stort vuxenansvar är inte lätt.

Hur ska jag göra med ekonomi och juridik?
Det är viktigt att i ett tidigt skede prata med den sjuka om framtiden, 
om det går. Hur vill den som är sjuk att det ska bli när hen inte längre 
kan fatta beslut? Vem ska ta hand om ekonomin? Hur vill hen bo eller 

bli omhändertagen? Det är bra om sådana saker finns nedskrivna. Det 
underlättar både för dig och andra anhöriga – och för den sjuka, som 
kan känna sig trygg med att det är ordnat.
Två juridiska dokument kan vara bra att upprätta: en framtidsfullmakt 
och ett testamente. Försök också ta reda på och anteckna koder till 
olika saker, så att fler i familjen eller någon annan kan hjälpa till när det 
behövs. Det kan också vara fint att be den sjuka att skriva ner lite minnen 
från sitt liv, så länge hen har förmåga att göra det.

Hur ska jag orka?
För att orka måste du ta hand om dig själv. Att ha en närstående som 
lider av kognitiv sjukdom är oerhört påfrestande. Du tänker kanske att 
det inte är dig det är synd om, att du får ta hand om dig själv lite senare, 
nu är det din närstående som behöver hjälp. Men faktum är att du 
troligen kommer att behöva orka väldigt länge. För att klara det måste 
du ta hand om dig. Nu.
• Rör på dig. Rörelse är otroligt effektivt för att skapa välbefinnande. Vi blir 

glada när vi rör på oss. Ibland får du kanske tvinga dig för att komma 
ut. Gå av bussen en hållplats för tidigt, en promenad kan räcka långt.

• Tänk på vad du äter. Hälsosam mat ger mer energi. Låt frukt och grön-
saker ta större plats på din tallrik. Äter du bra ger de fysiska aktivite-
terna mer effekt.

• Prata med någon om dina känslor kring mamma/pappa. Kanske har 
du någon vän du kan tala med? Det kommer att få dig att må bättre, 
och din vän kommer att förstå dig bättre. 

• Ta vara på de möjligheter till glädje som finns i ditt liv. Du behöver tänka 
på annat också.
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Hur kommer jag att må?
Alla människor reagerar olika på sjukdom och press, men det finns vissa 
saker som är vanliga bland unga anhöriga till personer med kognitiv 
sjukdom. Om någon av de här sakerna stämmer in på dig kan du behö-
va hjälp av en utomstående, till exempel skolsköterskan eller någon på 
vårdcentralen.
• Jag har svårt att sova.
• Jag har ont i kroppen.
• Jag har svårt att koncentrera mig.
• Jag vill gärna dra mig undan så att jag får vara ifred.
• Jag har svårt att prata med andra om mammas/pappas sjukdom.

Kan jag få stöd?
Ja, det finns lagar som reglerar vilken hjälp anhöriga har rätt till. Det står 
i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Tyvärr ser det väldigt 
olika ut i olika kommuner vad gäller stöd till anhöriga, trots lagarna. Men 
ofta finns det en anhörigkonsulent, som kan ge dig råd och se till att du 
får det stöd du behöver. Det kan vara information, möjlighet att delta i en 
samtalsgrupp, hjälp att söka ekonomisk ersättning för förlorad arbetsin-
komst och möjlighet att få avlösning.

Är du under 18 år kan du kontakta skolhälsovården. De kan ofta lotsa 
dig vidare till en kurator eller specialist. Då behöver målsman följa med. 
Tillsammans med din vårdnadshavare kan du också vända dig till Barn- 
och ungdomspsykiatrin, BUP. På nätet finns en del grupper för både 
äldre och yngre anhöriga, till exempel på Facebook.

Hur umgås man med den som har kognitiv sjukdom?

• Stressa inte. Vänta in svaret när du har ställt en fråga, 
även om det tar väldigt lång tid.

• Acceptera glömska, upprepningar och missade tider.
• Bry dig inte om misstag, och påminn inte om andra 

gånger då det blivit fel.
• Berätta istället för att fråga. Säg ”Vad god middagen 

var igår!” istället för ”Kommer du ihåg vad vi åt i går?”.
• Använd bilder för att visa vad som ska ske.
• Försök ha trevligt. Att må bra i stunden är viktigt, även 

om det glöms bort sedan.
• Argumentera inte med den sjuka.
• Prata om gamla tider. Korttidsminnet försvinner först, 

medan minnen av sådant som skedde för längesen kan 
finnas kvar.

Källa: 1177.se
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Alma Fager, demenssjuksköterska i Burlövs kommun.

Här kan du som anhörig få stöd
I många kommuner finns en anhörigkonsulent som unga kan 
kontakta för att få stöd när en anhörig drabbats av kognitiv sjuk-
dom. Ibland finns ingen person med just den titeln, utan den som 
erbjuder stöd kan vara till exempel en demenssjuksköterska.

– Ring kommunens växel så blir du kopplad till rätt person, säger Alma 
Fager, demenssjuksköterska i Burlövs kommun. Var inte rädd för att 
säga att du inte vet hur det funkar eller vem du ska prata med.
Tanken är att den anhöriga ska ha någon att vända sig till med sina 
frågor och funderingar. Det kan handla om allt från hur det funkar i 
skolan till kontakten med biståndshandläggare eller Försäkringskassan. 
Som anhörigstöd kan man bli lite av en koordinator som hjälper familjen 
att hantera det nya som de ställts inför. Ibland arbetar man i ett större 
team, tillsammans med specialistsjuksköterska, specialistundersköter-
ska, arbetsterapeut och socionom.
– Mitt jobb är att vara ett bollplank, någon som backar upp familjen. 
Kanske kan jag inte svara på alla frågor, men jag och teamet kan hjälpa 
dig att få kontakt med rätt person, säger Alma.
Den som får besked om att en familjemedlem drabbats av kognitiv 
sjukdom upplever ofta att allt vänds upp och ner. Det är inte ovanligt att 
familjen slår bakut i en krisreaktion och vägrar inse att den sjuka faktiskt 
är sjuk. Men när man har accepterat det ska man så tidigt som möjligt 
kontakta kommunen. 



2120 

– Jag vill vara med på hela resan och nästan bli som en anförvant till 
dig och din familj, säger Alma. Tänk på att försöka vara så öppen som 
möjligt med hur det är hemma och hur det känns för dig. Ju mer jag 
vet, desto bättre kan jag stötta dig.
Ofta är det inte bara praktiska saker, som hemtjänst eller plats på ett 
boende, familjen behöver hjälp med. Det är också skönt att få prata om 
hur man mår, och kanske även om hur resten av familjen mår. Och det 
är viktigt att våga ställa krav.
– Om du undrar vilka krav du har rätt att ställa kan du bara utgå ifrån 
din egen situation. Får du problem i skolan på grund av läget hemma? 
Då kan du kräva hjälp, för du har rätt till en fungerande skolgång. Om 
du är under 18 år kan du också hänvisa till Barnkonventionen. Vet du 
inte vad du behöver så prata med oss, vi hjälper dig gärna att sätta ord 
på dina behov.

Kort om kommunens stöd till anhöriga

Alla kommuner är skyldiga att erbjuda stöd till anhöriga 
men har rätt att utforma stödet efter sina egna villkor. 
Det innebär att stödet kan se mycket olika ut i olika kom-
muner, beroende på hur stora resurser man avsätter. 
Syftet med stödet är att minska de anhörigas psykiska 
och fysiska belastning. Exempel på anhörigstöd:

• Möjlighet att kontakta en anhörigkonsulent eller 
demenssjuksköterska i kommunen.

• Information om möjligheter till stöd.

• Information om den närståendes sjukdom, funktions-
nedsättning, prognos och möjligheter till stöd.

• Enskilda samtal och samtal i grupp.

• Utbildning i vad det innebär att drabbas av en kognitiv 
sjukdom.

• Tillgång till kognitiva hjälpmedel.

• Hjälp i hemmet eller i boende.

• Avlösning i olika former.
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Lotta Adler Lagergren, ung anhörig.

”Demenssjukdomen har tagit pappa ifrån oss”
Lotta Adler Lagergrens pappa var en skärpt sjökapten som ledigt 
löste DN:s söndagskryss och älskade att laga mat. En rationell man 
som alltid ställde upp. Idag har han frontallobsdemens och kan inte 
ta hand om sig själv.

– Pappa skulle ju alltid vara den som stod på flygplatsen och väntade 
när jag kom hem från någon av mina resor, och så plötsligt bara vände 
det. Jag förstod att nu skulle det bli ombytta roller.
Lottas pappa var i 60-årsåldern när han började inse att något inte 
var som det ska. Han sökte själv vård och klarade sig efter diagnosen 
ganska länge hemma i sin lägenhet.
– Fast egentligen gjorde han ju inte det. Min bror och jag tog hand om 
väldigt mycket, annars hade det inte gått, säger Lotta.
Omhändertagandet innebar allt från att se till att pappan fick i sig vätska 
till att göra akututryckningar när han promenerade på motorvägen. 
Eller att lägga om sår när han hade råkat skära sig. Eller att tvätta hans 
kläder när det var avföring överallt. Och så handlade det om att ligga på 
kommunen. Lotta tycker att insatser borde kunna sättas in i förebyg-
gande syfte.
– När det gäller folk med demenssjukdom hade det ju varit jättebra att 
få in till exempel hemtjänstrutiner så tidigt som möjligt.
Hon upplevde det som om biståndshandläggarna ville att sjukdomen 
skulle följa ett visst mönster, och när Lottas pappa inte passade in blev 
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det fel. När personal från kommunen gjorde hembesök var 
lägenheten pedantiskt städad och handläggarna beundrade 
de gamla båtpryttlar som han plötsligt hade börjat köpa på 

sig. De såg en man med intresse för båtar, medan Lotta och 
hennes bror såg ett sjukligt samlarbeteende.

– Vår pappa handlade inte skit på loppis, han köpte tavlor på auktion.
För Lottas pappa fungerade det inte med hemtjänsten, när han väl fick 
den. Det hade gått för långt. Lotta gjorde så gott hon kunde, men snart 
gick hon på knäna. I perioder var hon sjukskriven från sitt arbete som 
administratör. Hon erbjöds kontakt med en kurator, men mottagningen 
låg långt bort och som småbarnsmamma hade Lotta svårt att ta sig dit. 
Hon läste sig till att det finns något som heter närståendepenning, men 
den beviljas bara i livets slutskede.
– Det är fint att det finns sånt. Fast hur gör man när ens förälder befin-
ner sig i livets slutskede i tio år?
Sedan ett par år tillbaka bor pappan på ett boende. Lotta och hennes 
bror har hela tiden stöttat varandra, och de var ett bra team även i flytt-
processen. De kände sig trygga med beslutet, eftersom pappan i ett 
tidigt skede av sjukdomen hade uttryckt att han inte ville att det skulle 
bli barnens uppdrag att vårda honom.
– En gång sa han att när jag blir för dålig får ni sätta mig på ett hem, 
säger Lotta. Så han hade en viss sjukdomsinsikt ändå, även om han 
aldrig tog ordet demens i sin mun.
När Lotta hittade den slutna facebookgruppen ”Unga anhöriga i demen-
sens skugga” upplevde hon en stor lättnad. Det var skönt att prata med 
människor som visste vad hon och hennes bror gick igenom.

Lyssna 
också på vår podd 

där Lotta medverkar 
i avsnitt 7:

fightdementia.se 
/podcast

– Bara detta att det fanns en plats där unga anhöriga med liknande 
erfarenheter delade med sig, både av funderingar kring praktiska saker 
och av det som var känslosamt. Det kändes så himla tryggt. Ögon-
blicksbilder ur andras liv, det är väldigt värdefullt.

Ur ett av Lottas inlägg i gruppen:
Jag läser att ett lastfartyg är i sjönöd utanför Norges kust. Jag vill ringa 
pappa.
Förra veckan var det kaos i Suezkanalen. Jag vill ringa pappa.
I somras gick en Finlandsfärja på grund utanför Åland. En annan gång 
ser jag ett inslag om att Estonias förlisning ska utredas på nytt. Samma 
instinkt varje gång. Jag vill ringa min sjökaptenspappa och höra hans 
professionella och ytterst färgade syn på nyheten.
Hej, lilla gumman, ska han svara. Och så pratar vi, om ditten och datten. 
Han frågar hur barnen mår och säger att vi ska ses snart.
Men han kan inte det. 
Demenssjukdomen har tagit dig ifrån oss. 
Jag saknar min friska pappa varje dag. Jag saknar hans råd, hans stöd, 
värme och humor. Pappa har inte kunnat svara i telefon på snart tre år, 
inte pratat på ett år. Men ändå är min första tanke alltid: Jag vill ringa 
min pappa.
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Vad betyder orden?

Anhörigkonsulent Anställd på kommunen 
som arbetar med att stötta anhöriga till 
bland annat kognitivt sjuka.

Arbetsterapeut Arbetar med att mildra 
patientens begränsningar i vardagen.

Avlösning Hjälp till närstående i hemmet.

Biståndshandläggare Person som genom 
samtal/hembesök skaffar information inför 
beslut om insatser.

Demens Bestående nedsättning av kognitiv 
förmåga.

Diagnos Bestämning av vilken sjukdom 
som föreligger.

Framtidsfullmakt Dokument där en per-
son ger en annan person rätt att företräda 
hen.

Genetik Vetenskapen om hur egenskaper 
ärvs.

Kognitiv svikt När de kognitiva förmågorna 
försämras.

Kognitiv Syftar på hjärnans förmåga att ta 
mot, lagra, bearbeta och ta fram information.

LSS Lag som innehåller bestämmelser om 
insatser för särskilt stöd.

Mutation Ärftlig förändring av organism.

Prognos Förutsägelse om kommande 
utveckling.

Rumsuppfattning Förmåga att orientera 
sig i rummet.

Social Som har att göra med samspelet 
med andra människor.

Symptom Tecken på sjukdom.

Testamente Skrivelse om hur egendom 
ska fördelas efter en persons död.

Vaskulär Som har med blodkärl att göra.

Växelvård Korttidsvård på regelbunden 
basis.

Länkar
fightdementia.se

alzheimerfonden.se

1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande- 
forstaelse-och-minne/demenssjukdomar
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