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DU ÄR INTE ENSAM
Har du en förälder med demenssjukdom och känner dig ensam 
i din situation? Då finns det stöd att få, inte minst från andra som 
går igenom samma sak. Tusentals unga människor är i samma sits 
som du. Var inte rädd för att ta kontakt. Ensam är inte alltid stark. 

Läger för unga anhöriga
Ibland anordnas lägerhelger för 
unga anhöriga på olika håll i lan
det. Håll utkik på Svenskt Demens
centrums, Alzheimerfondens och 
Fight Dementias hemsidor. 

Facebook
Det finns slutna Facebookgrupper 
för olika åldrar där man ansöker om 
medlemskap. Ingen utomstående 
släpps in, bara jämnåriga som har 
en förälder med demenssjukdom. 
Grupperna heter ”Ung anhörig i 
demensens skugga” för dem som är 
ca 1830 år resp. över 30 år. 

Unga anhöriga berättar
I den här intervjuboken delar 
unga anhöriga med sig av 
sina erfarenheter. Här finns 
också en expertpanel som 
svarar på vanliga frågor om 
demenssjukdomar, till exem
pel om bemötande och vilka 
regler som gäller. Ladda hem 
boken från nätbutiken på  
www.demenscentrum.se

Snua
Snua, nätverket för unga  
anhöriga, heter en förening  
som består av bland andra 
läkare, demenssjuksköterska, 
anhörigkonsulent och andra 
experter inom demens området. 
Snua kan stödja olika profes 
sioner som kommer i kontakt 
med unga anhöriga, men på 
deras hemsida finns också en 
flik som vänder sig direkt till 
de unga.  
www.kognitivsjukdom.se

Unganhörig.se
På den här sidan kan du läsa om de 
olika kognitiva sjukdomarna, vilket 
stöd du som anhörig kan få, vem som 
gör vad inom vården och omsorgen, 
nyheter i korthet från området samt ett 
kalendarium över anhörigträffar.

Skolans stöd
Går du i skolan kan du kontakta 
en kurator eller skolsköterska 
om du behöver prata eller ställa 
frågor. De har tystnadsplikt. Det 
är också bra om din lärare får 
kännedom om din situation.

Kommunens stöd
Alla kommuner har ett anhörigstöd, 
ofta i form av en så kallad anhörig
konsulent som kan hjälpa dig. Ring 
kommunens växel. Finns det ingen 
anhörigkonsulent kan du fråga efter 
en demenssjuksköterska.
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