
 
 
      

Till dig som arbetar i 
dagligvaruhandeln
 
 
  

”Det ska vara lätt att handla” 

Minst 160.000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom. Av dessa är 
ungefär 10.000 under 65 år och man räknar med att cirka 25.000 personer 
insjuknar varje år. Beräkningar visar att så många som 270.000 personer 
kommer att vara drabbade år 2030. Demenssjukdom är således en av vår tids 
största folksjukdomar. 

I takt med att antalet som drabbas blir fler och antalet platser på boenden minskar, bor allt 
fler personer med demenssjukdom hemma allt längre. När vi frågat vad de anser är viktigt i 
sitt dagliga liv, har svaret varit ”att kunna fortsätta att handla min mat”. 

Projektet ”Det ska vara lätt att handla” 
Med detta brev vill vi därför gärna inleda ett samarbete med Dig som arbetar inom 
dagligvaruhandeln. Tillsammans kan vi underlätta för personer med demenssjukdom att 
kunna fortsätta att handla sin mat. En demensvänlig butik är ju dessutom en butik som är 
tillgänglig för alla, oavsett funktionshinder eller inte. 
 
Upprinnelsen till ”Det ska vara lätt att handla” är ett uppdrag som Regeringen gav till 
Myndigheten för Delaktighet i syfte att bidra till ett mer demensvänligt samhälle. 
Demensförbundet bjöds in och har varit delaktiga i att ta fram ett kunskapsmaterial riktat till 
dig inom dagligvaruhandeln.  
 
Som ett första steg kan du och din personal se en informationsfilm som Myndigheten för 
Delaktighet tagit fram. Du hittar den på myndighetens hemsida på adressen 
http://www.mfd.se/demens-dagligvaruhandel. Här hittar du även informationsmaterial för 
beställning eller utskrift. 
 
Vi från demensföreningen har också ytterligare informationsmaterial som vi mer än gärna 
lämnar över. Sist men inte minst, när du kommit en bit på väg i att göra din butik 
demensvänlig, får du ett erkännande i form av en klisterdekal att sätta på dörren som visar 
att butiken är demensvänlig. 
 
Frågor eller mer material 
Har Du frågor eller önskar mer material är du välkommen att kontakta oss i den lokala 
demensföreningen. 
 
____________________________ 
Telefon 
 
 
Lycka till i ert viktiga arbete att göra Sverige demensvänligt! 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
_____________________________ 

http://www.mfd.se/demens-dagligvaruhandel

