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sammenliknet med de som har en partner. Per-
soner med YOD trenger støtte gjennom hele 
sykdomsperioden, men de relativt få offentlige 
støttetiltak som er etablert er langt fra tilstrek-
kelige (2, 6). Så langt vi vet har det ikke vært 
utført studier som har undersøkt hvordan per-
soner med YOD som lever alene forteller om 
hvordan de opplever og forsøker å mestre ut-
viklingen av demens over tid. Det er bakgrunnen 
for vår forløpsstudie. 

Metode
Undersøkelsen var en deskriptiv forløpsstudie 
av personer med YOD. Individuelle kvalitative 
intervjuer ble foretatt fem ganger over en peri-
ode på to år, det første i 2014, og deretter hvert 
halvår. Aleneboende personer av begge kjønn 
bosatt sørøst og vest i Norge ble rekruttert fra 
seks hukommelsesklinikker. Deltakerne kunne 
ha forskjellige demensdiagnoser, men personer 
med frontallappsdemens ble utelatt fordi per-
soner med denne diagnosen har liten selvinn-
sikt (1). I alt ti personer ble forespurt om å del-
ta, og ingen avslo. Sju kvinner og tre menn i 
alderen 49-67 år deltok. Tre personer falt ut av 
studien underveis, noe som resulterte i 42 
 intervjuer. I utvalget var åtte personer fraskilt, 

Artikkelen tar utgangspunkt i og er en bearbei-
det versjon av en forskningsartikkel (1). Studien 
gjelder personer som har fått demens før 65 år, 
ofte benevnt som yngre personer med demens 
eller young-onset dementia (YOD). Demens er 
vanligvis oppfattet som en aldersrelatert syk-
dom, men noen får demens tidlig, enkelte alle-
rede i 40- og 50-årsalderen. Av de cirka 80 000 
personer som har demens i Norge er antall YOD 
anslått å være 4 500 (2). 

Å få en demenssykdom tidlig i livet inne-
bærer en total reorientering av livsplaner og 
framtidsperspektiv, med dystre framtidsutsikter. 
Budskapet om en demensdiagnose er rimelig-
vis fulgt av angst, uro og depresjon (2), redusert 
livskvalitet og økte problemer i hverdagslivet 
både når det gjelder familieliv og arbeid. Hele 
familien blir sterkt berørt (2). Atferdsforand-
ringer er mer utbredt blant personer med YOD 
enn blant personer med demens som inntrer 
sent i livet (Late-Onset Dementia. LOD) (3). 

Demensplan 2020 (4), har som mål at per-
soner med demens skal få bo hjemme lengst 
mulig. Mennesker som bor alene har færre res-
surser til å klare hverdagslivet enn de som lever 
i parforhold. En oversiktsartikkel (5) viste at 
aleneboende personer med demens har flere 
behov og større risiko for å flytte til sykehjem 
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Å få kjennskap til diagnosen opplevde alle som 
dramatisk. Den var et budskap som snudde opp 
ned på deres eksistens. Framtiden ble plutselig 
kortet ned, aldringen kom for tidlig. Gråten 
innebar emosjonell utløsning og ga muligheter 
for en reorientering. En kvinne sa: «Tårene 
bare rant og rant. Det var godt for meg. Det var 
sorg. På den måten fikk jeg ut noe av det.» 

Ni av de ti deltakerne var fremdeles i jobb da 
diagnoseprosessen startet, og det ble foreslått 
sykemelding, deltidsjobb med enklere opp-
gaver, eller uføretrygd. Dette ble et viktig 
 vendepunkt i livsløpet, starten på et sosialt 
utenforskap og tilbaketrekning. Mange hadde 
opplevd arbeidslivet som en sentral del av til-
værelsen. De fleste prøvde å ta tapet med 
 fatning, som denne mannen: «Å måtte pen-
sjonere seg er fryktelig. Men jeg klarer det. Jeg 
vil ikke være en klovn på jobben.»

Mestringsforsøk
En sentral mestringsstrategi ved hukommelses-
tap er å ta notater. En kvinne sa: «Jeg er blitt en 
sånn Post-it-dame.» Endringene innvirker på 
personligheten og berører selvet både kogni-
tivt, emosjonelt og atferdsmessig, de inngår i en 
totalopplevelse. En kvinne fortalte: 

«Demensen har gjort at jeg ofte er veldig 
ukonsentrert, glemmer mye, og jeg har også 
følelsesmessig forandret meg. Jeg gråter vel-
dig lett. Det er fryktelig, jeg skammer meg vel-
dig over det. Før var det sånn at jeg kunne 
kjenne en klump i halsen, før tårene kom, og 
det skjedde noe i magen. Nå bare kommer det, 
uten at jeg greier å regulere noen ting. Det er 
det samme med latter, jeg kan le på feil sted, 
eller opplever at det er feil fordi folk ser rart 
på meg.»

Denne kvinnens mestringsstrategi er å bruke 
ironi eller selvironi: «Jeg lo bort en masse. Men 
til slutt var det ikke noe å le av, så jeg trakk meg 
tilbake fra dem rundt meg fordi det begynte å 
bli sårt.» Symptomene på sykdommen øde-
legger sosial interaksjon og reduserer sosial 
kontakt, noe som fører til skam og angst. Isola-
sjon fører til depresjon: «Jeg ble deprimert, for 
jeg føler meg så utafor.»

Den eksistensielle trusselen ved utviklingen 
av demens ble av de fleste deltakerne mestret 
ved å konsentrere seg om å leve i øyeblikket. 
«Jeg tenker det er best å ikke tenke på morgen-
dagen. Det er stressende.» Å gjøre det beste ut 
av det å leve her og nå, sammenfatter en kon-
struktiv tilpasning. Hvordan de klarte dette, 
 varierer. Å være en positiv person, en som 
 legger vekt på de lyse sider, framholdes som en 
fordel. En mann sa: «Jeg er en person som alltid 

en var ugift og en enke. Deltakerne hadde til 
sammen ti barn, kun tre bodde på deltakernes 
bosted. Diagnosen ble fastslått tre til åtte måne-
der før det første intervjuet. Med et slikt tids-
intervall mellom diagnose og første intervju, 
ville vi unngå den mest akutte reorienterings-
fasen. 

Intervjuene ble foretatt av AJ på det stedet 
deltakerne foretrakk (7). Samtalene ble tatt 
opp på bånd og transkribert av en erfaren med-
arbeider innen to uker. Intervjuene ble ført som 
en åpen dialog (7), og avhengig av svaret ble 
temaer fulgt opp med nye detaljspørsmål. 
Spørsmålene omhandlet hvordan de opplevde 
forandringene som inntrådte; sykdomsutvik-
lingen, diagnoseprosessen, hverdagslivet og livs-
kvaliteten og den behandling og de tjenester de 
fikk. 

For å fange opp de temaene som framsto 
som mest betydningsfulle, ble alle intervjuene 
først analysert ved åpen koding¹. Deretter ble 
temaene sammenholdt ved aksial koding² for å 
komme fram til overordnede temaer (8). 

Analyse 
Den empiriske analysen resulterte i fem temaer: 
Eksistensielt livsløpsbrudd, Mestringsforsøk, 
 Sosial tilbaketrekning, Revitalisering av selvet 
og For verringen. Tidsaspektet er representert 
gjennom rekkefølgen av temaene, men også 
innen hvert tema. Noen av deltakerne har opp-
levelser innenfor alle temaer, de fleste kun 
innen enkelte av dem. 

Temaene
Eksistensielt livsløpsbrudd
For de fleste deltakerne var den snikende be-
gynnelsen kjennetegnet ved korttidshukom-
melsesproblemer. Den ga seg til kjenne som 
glemsel for navn, å ikke gjenfinne gjenstander 
og å ha redusert orienteringsevne, slik en av 
deltakerne uttalte: «Jeg må sette meg ned og 
tenke: Hvor er dette? Det var ting som gikk 
 automatisk tidligere.»

Utredningen kunne bli opplevd som brutal. 
Den ble en definitiv fastsettelse av inkompetanse 
som underminerte selvoppfatningen og egen 
verdighet. En kvinne sa: «Det var mange ned-
turer, en kjempefortvilelse over at jeg ikke greide 
helt elementære ting. Jeg ser på det som et 
nederlag.»

1)  Å lete etter og sette navn på foreløpige kategorier
2) Å analysere og modifisere disse kategoriene

«Å få kjennskap til 
diagnosen opplevde 
alle som dramatisk. 
Den var et budskap 

som snudde opp ned på 
deres eksistens.»

«Jeg lo bort en masse. 
Men til slutt var det 
ikke noe å le av ….»
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«Jeg var glad i familien, men jeg opplever at 
jeg ikke lenger kan henge med på samtalen. 
Jeg mista konsentrasjonen, og husket ikke 
hvem som hadde bursdag når, og når vi sist 
var sammen, og hvilken gammel bestemor 
som var operert. Mange ting som man 
 normalt husker. Det skapte sånne rare situa-
sjoner. Det gjorde at jeg ble ubekvem med å 
gå bort.» 

Sosialt samvær er avhengig av delt informasjon 
og henvisninger til steder, navn og hendelser. Å 
ikke kunne beherske slike utvekslinger, fører til 
sosial tilbaketrekning. En kvinne fortalte at hun 
derfor har brutt kontakten med alle venner, 
også kontakt via telefon blir vanskelig. Ansikter, 
mimikk og tonefall gir viktige signaler om inn-
holdet i samtalen: «Som menneske leser man 
på andre (…). Jeg hater å snakke i telefonen, for 
jeg ser ikke mennesket, og da blir det enda 
 verre.» 

To kvinner fortalte at de har brutt ut av ekte-
skapet etter at de fikk demensdiagnosen. De 
foretrekker å forsøke å mestre tilværelsen med 
demens alene, parforholdet gjorde det for 
 krevende. En av dem nevnte at ektemannen 
ikke var i stand til å godta at hun ikke lenger var 
den personen han ønsket. 

Barna er vanligvis i bakgrunnen i fortellingene, 
mange bor andre steder og ses sjelden. Noen 
har vanskelig for å godta at foreldrene er for-
andret. Deltakerne forteller at barn blir sinte 
eller irritable når foreldrene gjør feil, og kor-
rigerer dem stadig. Flere nekter å godta diagno-
sen, eller trenger lang tid for å tilpasse eget 
 reaksjonsmønster til den nye situasjonen. Tre 
har et godt forhold til barn som bor nær. 

Revitalisering av selvet
Tre personer flyttet til sykehjem i intervju-
perioden, et radikalt skifte i livssituasjonen. En 
kvinne beretter om hva en overgang til et syke-
hjem i beste fall kan bety for en person med 
 demens: «Jeg var så forferdelig redd for alt før, 
og for masse uttrykk som egentlig er normalt 
for mennesker, men som jeg ble redd for.» 

Livsopplevelsen hennes forandret seg radi-
kalt etter flyttingen til sykehjem. Hun føler seg 
rolig og trygg der, og sykehjemmet har gitt 
 muligheter for et mer aktivt liv: «Jeg kan sitte 
rolig og strikke, noe jeg ikke har gjort på lang 
tid. Jeg føler meg rolig.» Hun forteller videre at 
hun unngår å sitte på rommet sitt for mye, selv 
om det er koselig: «Det er fordi jeg er så redd 
for de gamle følelsene.» Hun synes de nye eldre 
naboene er hyggelige, og å ha andre mennesker 
rundt seg er nå beroligende. Sykehjemmet er 
for henne trygghet. Å bo på et sted hvor de 

ser på den lyse siden av livet.» Også det å ha en 
sterk selvtillit, kan gi motstandsevne og beskytte 
selvet. Mannen fortsatte: «Jeg har fremdeles 
troen på meg selv, så jeg sier: ’Dette er en sykdom, 
det er ikke min feil. Det er bare slik det er. Så jeg 
tenker dette blir OK hvis det ikke blir verre.’» 

Diagnosen kan føre til behov for selvbeskyt-
telse. Alle deltakerne, unntatt en, nevner at de 
har kontrollert sin selvfremstilling ved å skjule 
diagnosen. De har forklart andre at de har 
 hukommelsesproblemer. Begrunnelsen er å bli 
sett på som normal, leve som vanlig og minske 
betydningen av sykdommen, også for seg selv. 
«Jeg ønsker å leve et så godt liv som mulig, og 
ikke snakke så mye om sykdommen. Ja, ikke 
forstørre det ved å prate om den.» En annen 
 informerte oss om at han ikke har brukt ordet 
sykdom enda. På en slik måte beskytter han sin 
selvpresentasjon og sitt selvbilde, og nedtoner 
de alvorlige implikasjonene ved sykdommen 
overfor seg selv og andre. 

Å se frisk ut gjør det lettere å skjule sykdom-
men, men samtidig blir atferden mer uforståe-
lig for andre. En kvinne sa: «Når du forandrer 
deg på denne måten i min alder, opplever jeg at 
ingen forstår det. De er alle opptatt av at jeg 
skal ta meg sammen. Og det er umulig!» 

For personer med YOD, bryter sykdommen 
forestillingene om et aldersnormert livsløp. En 
av de eldste i utvalget fortalte familien at hun 
hadde fått hukommelsesproblemer, og fikk en 
forståelsesfull tilbakemelding fra sin sønn: «Ja, 
du er gammel». Problemene blir oppfattet som 
normale aldringsfenomen. En mann reflekterte:

«Offisielt er jeg vel syk, men føler meg veldig 
bra, og hvis jeg ikke er en byrde, så er det 
 ingen ulykke. Jeg er ikke ung, jeg skal ikke im-
ponere noen, ikke gjøre en fantastisk karriere 
– det som gjelder nå er å klare hverdagslivet. 
Og jeg gjør det, mener jeg.» 

Vi ser hvordan han har akseptert at han er 
 «eldre», har redusert sine ambisjoner i tråd 
med sin livsfase, og ved det mildnet konse-
kvensene av sykdommen.

Sosial tilbaketrekning
Et aksepterende og støttende nettverk er svært 
viktig for tilpasningen til sykdommen. En mann 
understreket dette. «Jeg har et stort nettverk. 
De vet at jeg er litt utdatert, men ingen bryr seg. 
Vi har det hyggelig sammen. Jeg lever som om 
alt er OK.» 

Men nesten alle forteller om økende sosial 
tilbaketrekning forårsaket av sviktende hukom-
melse, om ikke i første intervju, så i senere 
 intervjuer. En kvinne fortalte: 

«Jeg har fremdeles 
troen på meg selv,  
så jeg sier:  
’Dette er en sykdom, 
det er ikke min feil …’»

«… barn blir sinte eller 
irritable når foreldrene 
gjør feil, og korrigerer 
dem stadig.»
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stol, uten evner og uten identitet. «Da får de be-
grave meg i hagen her». 

Diskusjon og konklusjon
Undersøkelsen har vist at mennesker med YOD 
er i stand til å fortelle hvordan de opplever til-
værelsen med progredierende demens, også i 
stadier hvor de har problemer med korttids-
hukommelsen. Dette er i tråd med bøker 
 skrevet av personer med demens (9), rapporter 
og nedtegnede beretninger. Noen har, som vist, 
et stort vokabular til å beskrive følelser, kogni-
tive og sosiale forandringer, og evne til å re-
flektere over dem. Deltakerne gir verdifulle 
 beretninger om «Alzheimers fra innsiden» 
(10), med sin egen personlige fortellerstil, hva 
Greenwood (11) kaller «The word palette.» Vi 
finner at det helt overordnede temaet i del-
takernes beretninger er endringer i identitet. 
Beretningene kretser rundt mestring for å 
 bevare identitet over tid, beholde livslyst og 
 vitalitet. 

Personer med demens synes det er viktig 
med samvær med andre som kan bekrefte dem 
og understøtte deres identitet. Det er en nær 
sammenheng mellom identitet og sosial til-
knytning (11). Hvis det er mulig, unngår del-
takerne å presentere seg for andre som en som 
har demens. De ønsker å unngå stigmaet ved 
sykdommen og de forestillinger det utløser. 
Stigmaet ved demens er dokumentert ved 
 studier (1, 2) og ved rapporter/bøker av per-
soner med demens (9). Metaforer som ofte 
 anvendes om personer med demens er ord som 
«halvtom», «ikke lenger her», eller «levende 
død» (1, 2). Ordene viser dehumaniseringen av 
de som får sykdommen. For å unngå å bli «den 
andre», et menneske utenfor normaliteten, 
foretrekker deltakerne å presentere seg selv 
som en som har et hukommelsesproblem. Det 
er et mer vanlig og akseptert handicap. På 
 denne måten ser deltakerne lenge ut til å 
 mestre følgene av sykdommen, ved forsøk på å 
bevare sitt selvbilde og sin livskvalitet. Etter det 
første sjokket ved diagnosen, synes de fleste å 
ha tilpasset seg situasjonen relativt bra. De 
 anvender positive mestringsstrategier. Hvis de 
på mange måter kan leve «et normalt liv» slik 
de har vært vant til, være i kontakt med andre 
som aksepterer dem slik de er, er livet frem-
deles ganske bra å leve – «OK» – enn så lenge. 
Identitetene kan bedre bevares i et velkjent 
hverdagsliv, der mennesker, fysiske strukturer 
og materielle gjenstander er kjent og støtter 
opp om vaner (12). 

En opplevelse av kontinuitet med det tidligere 
selvet er sentralt, og kontinuitetsteori (13) 
 understreker betydningen av ytre og indre 

 aksepterer henne og støtter henne med sine 
funksjonsreduksjoner bringer tilbake hennes 
tidligere selv. Hun har gått fra passivitet til akti-
vitet. Hun er gartner, som hun likte å være tid-
ligere, hun fotograferer og arrangerer utstillinger, 
og hun deltar i husarbeidet. Hun understreker 
hvor viktig det er å være til nytte. Hun er meget 
målbevisst for å beholde funksjonsevner, og 
trener blant annet iherdig på pc-en. Hun mener 
at hun husker mer nå, fordi hun er rolig innven-
dig. «Nå tar ikke angsten så stor plass.» Kjernen 
i hennes transformasjon er muligheten til å 
være seg selv, med demens: 

Også den andre kvinnen som flyttet til syke-
hjem, verdsetter endringen. «Nå vet jeg at de 
(personalet) er her 24 timer i døgnet. Jeg kaller 
dem engler, og jeg er veldig glad.» Den siste, en 
mann, finner oppholdet tolerabelt, men kjede-
lig og innholdstomt. Han har tapt et menings-
fylt liv. 

Forverringen
En kvinne som fremdeles bor hjemme nevner i 
siste samtale sine problemer som, bortsett fra 
hukommelsestap, er passivitet, tap av energi og 
vitalitet, og livslyst. «Jeg blir trett bare av å 
være våken». Også framtiden oppleves som 
tapt. Hun frykter å bli «et tomt skall.» Hun har 
sluttet med alle medisiner og avsluttet kontak-
ten med kommunehelsetjenesten. Livet har 
mistet sin mening. «Vet du hva som er verst? 
Det er å få dagene til å gå, å avslutte dag etter 
dag. Det er en langsom tortur.»

I det siste intervjuet med den ene kvinnen 
som bor på sykehjem, skjelner hun mer mellom 
det ytre livet og det indre. «Her på sykehjemmet 
har jeg det bra. Det er snille folk her, og det er 
trygt. Men når det gjelder meg selv, går det opp 
og ned». Selv om hun fortsatt føler seg  roligere, 
mister hun lettere kontrollen. Hun er alarmert 
av at skrivingen hennes er blitt dår ligere. Å 
unngå skam er kommet tilbake som en strategi 
og følelse: «Jeg føler ikke skam her, men uten-
for, hvis jeg gjør noe. Det er så lett å føle skam. 
Da blir du lei deg, og føler deg dum, selv om jeg 
aldri har vært det.» 

Hennes sentrale identitet har vært å være 
kompetent, å føle seg og bli sett på som «dum», 
er et slag mot hennes sentrale selv. Hun utfører 
fortsatt de fleste aktiviteter, også kompliserte 
oppgaver som å strikke og betale regninger. 
Men hun ønsker ikke lenger å være sammen 
med de andre beboerne i dagligstuen. Hun 
 sitter nå på rommet sitt med døren åpen og 
 lytter til de andre. På den måten føler hun seg 
trygg og unngår panikken ved å være alene og 
miste kontrollen. Hun setter pris på sitt stille 
liv. Hennes skrekkbilde er å bli sittende i en 

«Livet har mistet sin 
mening. ’Vet du hva 
som er verst? Det er å 
få dagene til å gå, å 
avslutte dag etter dag. 
Det er en langsom 
tortur.’»

«… sykehjemmet har 
gitt muligheter for et 
mer aktivt liv: ’Jeg kan 
sitte rolig og strikke, 
noe jeg ikke har gjort 
på lang tid…’»
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den organisatoriske strukturen i helse- og omsorgssektoren, for å gi men-
nesker med YOD et bedre liv mens sykdommen utvikler seg. Personer med 
demens må få uttrykke sine følelser og opplevelser av egen situasjon og 
egne behov, som må legges til grunn for individuelt tilrettelagt bistand. 

 kirsten.thorsen@aldringoghelse.no
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 kontinuitet for god aldring. Men kontinuiteten 
kan også bli for stor når gamle vaner og atferds-
mønstre ikke lenger fungerer. Kontinuitet kan 
bli destruktiv når familiemedlemmer ikke er i 
stand til å tolerere endringer som følger syk-
dommen. Studier har dokumentert den store 
påkjenningen det er for familiemedlemmer å gi 
omsorg over lang tid til personer med demens 
(14). 

Det synes å være en tendens i forskning til å 
overse problemer som mennesker med demens 
kan oppleve ved familieomsorg. Støtte og hjelp 
blir ikke alltid gitt med varme, kjærlighet og 
omsorg. Å bo uten partner blir ikke sett på som 
en stor ulempe blant våre deltakere, i mot-
setning til forskning som framhever betydningen 
av sosial støtte for livskvalitet, bistand og be-
skyttelse mot depresjon. De to som valgte skils-
misse og en tredje som hadde skilt seg tidligere, 
finner at det å leve alene er en fordel. De øvrige 
hadde levd lenge som enslige, det var deres til-
vante livstil.

I senere stadier var det tre personer som 
ikke lenger var i stand til å opprettholde til-
værelsen på egen hånd. De to kvinnene som 
flyttet til sykehjem verdsetter den aksept, støtte 
og validering (15) de får der, den gir mulighet for 
større utfoldelse og vitalisering. De illustrerer 
den store betydning aksepterende personell og 
trygge rammer i hverdagslivet kan ha. Vår 
 studie understreker hvor vesentlig det er å støtte 
«personhood» hos personer med demens, i 
tråd med teorien lansert av Kitwood (16). 

Lenger ut i prosessen gjør hukommelses-
vanskene sosial interaksjon stadig vanskeligere. 
Å bare være og være trygg, er mer tilfreds-
stillende enn deltakelse og aktivitet, noe som 
fører til en opplevelse av å være mislykket. 
 Rolig velvære blir overordnet. 

Demensplanen 2020 (4) anbefaler at men-
nesker med demens og deres pårørende skal få 
en fast kontaktperson gjennom forløpet, en 
person som kjenner vedkommende og plan-
legger og koordinerer variert bistand, som blir 
nedfelt i en omsorgsplan (4, 17). 

Offentlig hjelp i private hjem og i sykehjem 
er basert på standardiserte systemer, regulert 
av arbeidsrutiner og med mange roterende del-
tidsansatte (18), noe som er vanskelig å for-
holde seg til for personer med hukommelses-
vansker. Det er lansert flere begreper i den 
hensikt å endre omsorgskulturen, som person-
sentrert omsorg (16), personrettet omsorg (19) 
og relasjonssentrert omsorg (20). Det er nød-
vendig å endre den offentlige demensomsorgen 
til å bli personsentrert, til å støtte identiteten til 
personer med demens (16). Det er avgjørende 
å rette innsatsen både mot omsorgskulturen og 


