
”Det ska vara lätt att handla”
För ett demensvänligt samhälle



Det ska vara lätt att handla
Regeringen gav Myndigheten för Delaktighet i uppdrag att verka för en demens-
vänligare miljö i landets dagligvarubutiker

Detta innebär bland att:
• Beskriva levnadsvillkoren för personer med demenssjukdom och öka 

allmänhetens kunskap om deras situation

• Ge anställda och butiksägare inom dagligvaruhandeln information så att de på 
bästa sätt kan möta och underlätta för personer med 
demenssjukdomar/kognitiva nedsättningar när de handlar

Myndigheten för Delaktighet, i samverkan med
• Demensförbundet
• Svenskt Demenscentrum
• Anhörigas riksförbund
• Alzheimer Sverige



Ca 160 000 personer har en demenssjukdom 

Ca 10 000 personer är under 65 år

Ca 1 miljon anhöriga och personer med demenssjukdom finns idag i Sverige

År 2050 förväntas antalet personer med demenssjukdom vara nästan fördubblat

Samhällskostnader drygt 63 miljarder kronor/år

Lite siffror



• Cirka 120 lokala föreningar

• Cirka 10.500 medlemmar

• Rikstäckande telefonrådgivning, 
0485 – 375 75

Våra lokala föreningar
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Köpenhamn
Deklarationen

- Scandinaviska röster för
ett demensvänligt samhälle

1. Mer fokus på forskning

2. Ökad medvetenhet 

och kunskap om 
demens i samhället.

3. Alla länder ska bli 

demensvänliga.

4. Systematisk hjälp och 

uppföljning efter diagnos.

5. Person- och familjecentrerad 
vård och hjälp.

6. Möjlighet att medverka i 
värdiga och meningsfulla 
aktiviteter.

7. Hjälp att fortsätta vara 

delaktiga i det digitala 
samhället.



Utmaningar att handla för en person 
med demenssjukdom



Kunskapsmaterial

1) Film

3)Broschyr 4) Informationsmaterial

2) Demensförbundets presentation

5) Bordsryttare

6) Klisterdekal



• Ta det lugnt, stressa inte. 

• Lyssna noga och ta ögonkontakt

• Tala tydligt

• Försök inte ”rätta”

• Prata inte ”över huvudet” på personen. 

• Upprepa

• Var varsam med att fråga, berätta istället

• Var konkret

• Vuxen-Vuxen

• Känsla av att tas på allvar

• Anpassa språket

Bra förhållningssätt till personer med demens



Därför är detta bra för dig som handlare

• Erbjuda en demensvänlig miljö i butiken och underlätta för 
personer med demenssjukdom att kunna fortsätta handla

• Underlätta för alla med ett funktionshinder

• Skapa en förstående och tjänstvillig atmosfär som alla 
kunder uppskattar

• ”Ryktet sprider sig” Vem vill inte handla i en vänlig butik?



Tillsammans - För ett demensvänligt samhälle

Demensförbundet

08-658 99 20

rdr@demensforbundet.se


