
 

 

  

  

Välkommen till 
Köpings Demensförening 

Demensförbundet 
• Stöder demenssjuka och deras anhöriga 
• Bevakar demenssjukas och anhörigas rättigheter 
• Sprider kunskap om demenssjukdom 
• Informerar och påverkar politiker och tjänstemän 
• Samverkar med kommun, landsting och andra 

organisationer 
• Stöder forskning och utveckling 
• Har nätverk för unga anhöriga 
• Har juridisk rådgivning 
• Har rikstäckande telefonrådgivning 0485-375 75 

Demensförbundet är Sveriges största anhörigorganisation för 
demenssjuka och deras anhöriga. 
www.demensforbundet.se 
 
 

     
 
 

Kontakta Köpings Demensförening 
Irina Axelsson ordförande tel: 070-222 29 09 
Agneta Söderman sekreterare tel: 070-335 72 56 
www.demensforbundet.se/koping 
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 Vad är demens? 
Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- 
och tankeförmågor. Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte 
en normal åldersförändring. Vid demens påverkas flera av 
hjärnans funktioner och enbart minnesförlust räcker inte för att 
kunna ställa diagnosen. Andra funktioner som brukar drabbas är: 
förmåga att tänka, att planera och skapa överblick, att hitta i 
miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva 
känslor som förut och att kontrollera sina känslor. Den vanligaste 
demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. 

Demens i siffror 

160 000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom.  
10 000 av dem är under 65 år. Tillsammans med anhöriga och 
närstående berörs närmare 1 miljon människor. Man räknar med 
att cirka 25 000 personer insjuknar varje år. Enligt 
Socialstyrelsen kommer så många som 270 000 personer att vara 
drabbade av en demenssjukdom år 2030. 
 
Demensföreningen i Köping är en av landets ca 120 lokala 
demensföreningar som tillsammans utgör Demensförbundet. 
Köpings demensförening är en ideell förening som arbetar för 
att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga. 
Vi verkar också för att sprida kunskap om demenssjukdomar och 
stötta våra medlemmar lokalt. Föreningen är politiskt och 
religiöst obunden. 

 

 
 
 

Köpings Demensförening  
Är du anhörig/närstående, personal eller intresserad 
av frågor om demenssjuka och de anhörigas 
situation? Välkommen som medlem hos oss. 

Som medlem får du: 

• Anhörigboken med information och praktiska råd och 
tips 

• Tidningen Demensforum 4 nummer/år 
• Råd, stöd och hjälp 

Medlemsavgift 
225 kr/år, familj 300 kr/år. Sätts in på bankgiro 252-0617 
med ditt namn, adress och mailadress.  
 
Vi har våra möten i Köping på Virgatan 7, ”Mötesplats 
Tunadal”. Där har vi också föreläsningar, medlemsträffar och 
där kan vi utbyta tankar och erfarenheter. 

 

 

 

 
 
 

  


