Välkommen till

Vi tipsar om litteratur
”I slutet av minnet finns ett annat sätt att leva”
– Birgitta Andersson

Demensföreningen Piteå

”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
Medlemsavgiften är 200 kr/år. Var noga med att skriva namn
och adress. Bankgiro 663-5460, Swish 123 654 7046.

Foto: Scandinav Bildbyrå

Kontakta ordförande Edith Söreng telefon 072-50 35 999.
demensforeningenpitea@gmail.com

Demensförbundet och
Demensföreningen Piteå
Demensförbundet är Sveriges största anhörig organisation med
ca 110 lokala demensföreningar runt om i landet.
Demensföreningen Piteå 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.

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.

Idag behövs mer resurser till demensvården bl.a. mer personal
som också har utbildning om 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.

Vår verksamhet är att:

Demensföreningen Piteå

•

Stödja demenssjuka och deras anhöriga

•

Sprida kunskap om demens

•

Bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter

•

Informera och påverka politiker och tjänstemän om
ökad förståelse för demenssjuka och anhörigas
livssituation

•

Samverka med kommunen, regionen och andra
organisationer

•

Stödja forskning och utveckling

•

Sprida kunskap om Nätverket Unga Anhöriga

Demensföreningen Piteå bildades 1992. Föreningen verkar
för personer med demenssjukdom och dess anhöriga och
närstående. Vi verkar också för alla personers lika värde. Vår
verksamhet bedrivs helt ideellt av personer med egen erfarenhet
som anhöriga till demenssjuka. Föreningen är medlem i
Funktionsrätt Piteå och ABF.
Kansliet benämnt ”Djupviken 11” finns på Solandergatan 11.
Kansliet är bemannat efter behov och enligt överenskommelse.
Som medlem inbjuds Du till årsmöte, medlemsmöten och
föreläsningar. Demensförbundets tidning Demensforum som
utkommer 4ggr/år ingår också i medlemskapet.

