Vi tipsar om litteratur
”I slutet av minnet finns ett annat sätt att leva”
– Birgitta Andersson
”Maria vill fara hem”
– Rickard Larsson
”Samvaro med dementa”
– Jane Cars, Birgitta Zander
”Demensboken”
– Göran Karlsson, Dagny Vikström

Du är välkommen att stödja
föreningen genom ett medlemskap
Årsavgift: 150 kr
Familjeårsavgift: 175 kr (flera personer i samma hushåll).
Som medlem får du: Anhörigboken, tidningen Demensforum
4ggr/år, tillgång till juridisk expertis från demensförbundet.
Kontakta Britt-Marie Blomqvist Telefon: 070-207 69 24 eller sätt
in pengar på vårt bankgirokonto: 626-5029.
Var noga med att skriva namn och adress.
Du kan också stödja oss med gåva genom att använda vårt
bankgirokonto 626-5029. Vi har minnesblad.

Välkommen till
Kramfors demensförening

Demensförbundet och Kramfors
demensförening
Demensförbundet är Sveriges största anhörig organisation med
ca 110 lokala demensföreningar runt om i landet.
Kramfors demensförening är en lokal förening i Demensförbundet. Genom alla lokala föreningar och förbundet så
försöker vi tillsammans påverka politiker och tjänstemän till
ökad förståelse för demenssjuka och anhörigas livssituation.
Idag behövs mer resurser till demensvården bl.a. mer personal
som har utbildning om demenssjukdomar.

Demensförbundet och Kramfors
demensförening verksamhet är att:

Om demens
Demens är ett samlingsnamn för sjukliga förändringar i hjärnan
som påverkar minnet och tankeförmågor. Oftast drabbar
sjukdomen äldre personer. I sällsynta fall kan man få en
demensdiagnos i 40-årsåldern eller ännu tidigare.
Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom,
därefter kommer vaskulär demens. Men det finns många andra
demenssjukdomar.
Demens går ännu inte att bota. I dag finns det symtomlindrande
läkemedel som kan förbättra olika funktioner samt ge den
demenssjuke en ökad livskvalitet.

Kramfors demensförening
Demensföreningen är öppen för alla. Vi är lyhörda och nyfikna för
vad våra medlemmar är intresserade av.

•

Stödja demenssjuka och deras anhöriga

•

Sprida kunskap om demens

Vi erbjuder trevliga medlemsaktiviteter i en positiv anda.

•

Bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter

•

Informera och påverka politiker och tjänstemän för att

När någon i den nära omgivningen får en demensdiagnos innebär
det ofta att man hamnar i en livskris. Många svåra känslor kan
uppstå och många frågor behöver svar, det kan då vara tryggt att
träffa andra i liknande situation och få dela upplevelser och
erfarenheter.

bidra till ökad förståelse för demenssjuka och anhörigas
livssituation.
•

Samverka med kommunen, landstinget och andra
organisationer.

•

Stödja forskning och utveckling

•

Sprida kunskap om Nätverket Unga Anhöriga.

Kunskap ger trygghet och ökad förståelse för den och
de som lever med en demenssjukdom.
”Ett medlemskap i vår förening innebär att det kan bli fler röster
som kan påverka till en förbättrad demensvård och ett ökat stöd
till de anhöriga”

