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Vill du vara med och stödja vårt arbete för demenssjuka
och deras anhöriga kontakta oss!
Vill du bli medlem eller bara ge en gåva?
Medlemsavgift: 225:-/år
BG nr 635-0623

Det finns idag ca 130-150.000 (år 2030 beräknas det
vara 190.000 och år 2050 250.000) personer med
olika demens-sjukdomar i vårt land. De allra flesta är
mycket gamla eftersom risken att insjukna i en
demenssjukdom ökar med stigande ålder. Det är dock
ca 10.000 under 65 år. Sjukdomen är inte möjlig att
bota, men det är möjligt att med olika vård- och
omsorgs-insatser underlätta vardagen och förbättra
livskvalitén för personer med demenssjukdom och
deras närstående.

Vad är demens?

Hudiksvallsortens Demensförening

Det är vanligt att uppleva minnesstörningar när man blir
äldre. Ofta är minnesproblemen övergående, men det kan
också vara första steget i en demenssjukdom.

Hudiksvallsortens Demensförening bildades 1995 och
har 114 medlemmar. Vi har dels samarbete med
Anhörigstöd Hudiksvalls Kommun för att åstadkomma
en så bra vård som möjligt för de drabbade och deras
anhöriga, dels med Funktionsrätt Hudiksvall-Nordanstig.

Demens är inte en sjukdom. Det är en diagnos för en rad
symptom som kan bero på olika sjukdomar och skador.
De vanligaste demenssjukdomarna är:

Demensförbundet är den största organisationen som
arbetar för demenssjuka och deras anhöriga. Vi är 110
lokala föreningar och ca 10.400 medlemmar i landet.

Alzheimers sjukdom
Vaskulär demens (blodkärlsdemens)
Pannlobsdemens (frontallobsdemens)

Som medlem i en av landets demensföreningar får du

Hur många är drabbade?
I Sverige visar gjorda diagnoser ca 25.000 nya fall
årligen av demenssjukdom i någon form. Kostnaderna
för vård av samtliga idag ca 150.000 personer uppgår till
51 miljarder/år.

Anhörigboken
Demensforum 4 nr/år
Råd och stöd (enskilt eller i grupp i samarbete med
Anhörigstöd i Hudiksvalls Kommun)
Utbyte med andra i samma situation
Föreläsningar
Sammankomster under trevliga former

