
Du är inte ensam
För dig som är ung och har en demenssjuk förälder.

Vanligtvis förknippar man demenssjukdom med 
äldre människor. Idag vet vi att även yngre kan 
drabbas. I Sverige finns ca 10 000 demenssjuka  
som är under 65 år. Många av dem har barn i  
skolåldern eller tonårsbarn.

Det här häftet är skrivet för att du inte ska behöva känna 
dig ensam och för att du ska kunna få kunskap om din 
förälders sjukdom och det stöd som du och din familj kan 
få i er situation. Det här är det häfte jag letade efter när 
jag var 12 år gammal.

JENNY ERIKSSON, 20 ÅR, VÄXTE UPP MED ALZHEIMERSJUK PAPPA

www.demensforbundet.se, 08-658 99 20, rdr@demensforbundet.se
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En diagnos. Demens. Ett namn på det du funderar 
över. Är det något som inte stämmer med pappa el-
ler mamma? Varför säger pappa så konstiga saker? 
Varför glömmer mamma allting? Varför upprepar 
hon sig och säger samma saker om och om igen? 
Varför kan inte min förälder vara som alla andra 
föräldrar? Varför kan inte pappa laga maten läng-
re? Varför kan inte mamma skjutsa mig till skolan?

Många frågor kan finnas inom dig eller så har du 
inte alls tänkt på det. Du kanske har blivit van eller 
så har du känt på dig under en längre tid att nå-
gonting inte stämmer Först och främst så undrar 
du säkert vad en demenssjukdom innebär. Vad är 
egentligen demens?

Stöd

• Ta kontakt med skolsköterska eller skolkurator.

• Ta kontakt med ungdomsmottagningen.

• Ta kontakt med kommunens anhörigcentrum.

• Ta kontakt med din lokala demensförening om 
det finns en sådan på din ort.

Diagnosen

Länkar

• Demensförbundet – anhörigorganisation för demens-
sjuka och deras anhöriga/närstående 
www.demensforbundet.se

• Svenskt demenscentrum – kunskap och fakta om de-
menssjukdomar www.demenscentrum.se

• Ung anhörig – hemsida för dig som har en demenssjuk 
förälder www.unganhörig.se

• Pion – sök kvalitetsgranskad patientinformation på 
internet www.pion.se

• Grupper på Facebook www.facebook.se 
Sök på ”Ung anhörig i demensens skugga” och skicka 
förfrågan för att gå med i en grupp. Finns både för dig 
som är upp till 18 men också för gruppen 18–30 år.

• Sommarläger för barn och unga anhöriga till demens-
sjuka. Det finns ett helgläger för 7–17 åringar tillsam-
mans med den friske föräldern och ett helgläger för 
unga anhöriga 18–30 år www.mora.se

• Barnens rätt i samhället, en organisation som har en 
hjälptelefonlinje och ett forum där barn och ungdomar 
kan ställa frågor www.bris.se

Vart kan man vända sig? 
Kan jag själv bli sjuk? 
Vilken hjälp kan min förälder få? 
Kan någon förklara? 
Vad händer nu? 
Vad kan man känna som barn?
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