Beställningslista för föreningar
Böcker, skrifter och övrigt kostnadsfritt
Anhörigboken, även som ljudbok (för nya medlemmar)
Ett annorlunda liv
Broschyrer
Demensfonden folder
Demensförbundet för din talan våra krav för en bra
demensvård
Glömska, Demensförbundets informationsbroschyr
Flygblad A5-folder Internationella Alzheimerdagen
21 sept.
Samtalsgrupper för personer som nyligen fått en
demensdiagnos
Springflickan Viktig information
Yngrenätverket Demensförbundets nätverk för unga
anhöriga
Du är inte ensam för din som är ung och har en
demenssjuk förälder
Demensvän värvningsbroschyr
Medlemsvärvningskit C5-kuvert med broschyrerna
Glömska, Yngrenätverket, värvningsbroschyr Demensvän,
infoblad
CD-skiva och bok på samiska
Demensforum Förbundets tidning 4 nr/år som ingår i
medlemsavgiften
Penna (begränsat antal)
Småblock med klisterdel (begränsat antal)
Block lite större än småblock (begränsat antal)
”Vem tar hand om mamma” Anna Bäséns bok
(begränsat antal)
Din guide till politiken och medierna (begränsat antal)
Böcker och skrifter

Pris
0
0
0
0
0

Att slippa göra resa ensam
En studie/cirkelmaterial för samtalsgrupper med personer i
yrkesverksam ålder som nyligen fått sin demensdiagnos.

100 kr

Att handleda Hur personal kan använda ”den jagstödjande
metoden” i mötet med personer som har demenssjukdom och
kognitiv svikt.
Berättelsen om Morbror H
Berättelsen om Morbror H vänder sig till barn mellan 9 och
12 år och beskriver på ett rakt och enkelt sätt vad en
demenssjukdom är.
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Antal

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100 kr

100 kr
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Bäst i Sverige – så bygger du en demensförening som
gör skillnad (nyhet)
Inspirationsbok med tips.

40 kr

Den lilla boken om demens
För dig som anhörig, närstående eller arbetar med demens.

70 kr

Du är inte ensam
En bok för barn och unga med en demenssjuk förälder.

10 kr

Ellen En roman om livet, kärleken och demens.

25 kr
40 kr

Elsas bok
Elsa Anderssons bilder och tankar om sina upplevelser och
känslor, hur det är att vara Alzheimersjuk. Ett utmärkt
material att använda i olika sammanhang t.ex. som
diskussions- och studiematerial.
En bok för dig med demenssjukdom
Det här är en bok för dig som nyligen fått en demenssjukdom.
Boken innehåller många tips och goda råd för hur du kan få
tillvaron att fungera så bra som möjligt (begränsat antal).

0

En gammal och demenssjuk mamma
En anhörigs upplevelse av att tampas med myndigheten.

25 kr

Emilio och glömskan
En fin bok om demenssjukdom i serieformat.

120 kr

Familjekonceptet
Familjekonceptet går ut på att stötta den demenssjuke,
anhöriga, samt barn och ungdomar som har en demenssjuk
förälder. I familje-konceptet ingår tre böcker som bland annat
används i samtalsgrupper.

150 kr

Fråga på
Diskussions- och studiematerial kring demensfrågor.

50 kr

Försvinner och stannar kvar
Jenny Eriksson var 10 år när hennes pappa fick en
demenssjukdom. Det här är hennes berättelse om hur livet
kan bli när hjärnan inte fungerar. Om ångest,
utmattningssyndrom och Alzheimers sjukdom. Detta är
Jennys självbiografiska debutroman.

100 kr

Innan man vet
En gripande berättelse om Elisabets man Mats som
drabbades av ALS och frontallobsdemens.

80 kr

I slutet av minnet finns ett annat sätt att leva
Agneta Ingberg om sitt liv med Alzheimers sjukdom.

110 kr

Kravspecifikation
Personcentrerad Vård och Omsorg för demenssjuka.

200 kr

Kunskapsnyckeln – praktiska råd inför flytt till
demensboende.
Lex Katarina
Katarina är strax under fyrtio, chef, fru och trebarnsmamma
när hennes mamma drabbas av en demenssjukdom. Hon
lever i sandwichgenerationen, klämd av krav både uppifrån
och nedifrån.

2 kr
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Lovis Ansjovis och glömskan
När Lovis farfar fyller år och hela släkten tar båten ut till ön
förstår Lovis att något inte är som vanligt. Farfar har blivit
vimsig och på kalaset går det mesta fel. En fin barnbok som
beskriver demens ur ett litet barns perspektiv. För barn 3-6
år.

70 kr

Maria vill fara hem
Författaren om boken: Det här är en bok om
demenssjukdomen, en bok om Maria och mig, om våra sista
svåra år om vår förvirrade vandring genom "demensskogen",
men också om de gläntor där vi på nytt fann varandra och
kärleken.

70 kr

Mitt önskeboende
Författaren om boken: Detta är en inspirationsbok som
handlar om hur det ideala demensboendet skulle kunna se ut.
Jag har arbetat i 40 år inom äldrevården och har alltid haft
som mål att de boende ska känna trygghet, bli sedda,
respekterade och stimulerande på olika sätt. De ska känna
glädje. I denna bok vill jag dela med mig av mina egna
erfarenheter och funderingar.

80 kr

Morfar som är helt borta
Barns syn på åldrande.

40 kr

Riktlinjer för planering av demensboenden
Byggnader som blir ett språk och stöd för kommunikation då
sinnena sviktar.

25 kr

Som får ditt hjärta att sjunga
En bok om det vackra, det sköna, det sanna och det roliga på
en demensavdelning, varvat med tankar och funderingar
kring sådant som fungerar och inte fungerar. Om kärlek och
kreativitet som arbetsredskap. För alla som jobbar i vården,
är närstående eller på annat sätt kommer i kontakt med en
person som har en demenssjukdom.

100 kr

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt
Boken ökar kunskapen om kognitiv nedsättning och ger
konkret vägledning i hur vårdpersonal och anhöriga kan
stödja den drabbade och förbättra livskvaliteten.

170 kr

Så länge jag kan vill jag berätta
I Agneta Ingbergs andra bok får vi följa henne längre fram i
hennes Alzheimersjukdom.

25 kr

Trädgård – en möjlighet i all vård
Hur man kan skapa tillgänglig och stimulerande utemiljö
inom vården.

80 kr

Vilse i verkligheten
Boken beskriver det snabba sjukdomsförloppet för Frank, en
aktiv medelålders man som fått diagnosen vaskulär demens.

160 kr
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Filmer och CD-skivor
Anhörigboken som ljudbok DVD
Vi som är anhöriga. Vad har vi rätt till? Vad innebär en bra
vård? En bok med information kring demens och
demenshandikappet och praktiska råd.

120 kr

Det var en gång en melodi DVD
En dokumentär om demens och musik, i form av en clown
som underhåller och sjunger med de demenssjuka inom
äldrevården.

80 kr

Aktivitetsmaterial
Pussel
Pusslen är 19 x 29 cm och gjorda av 5 mm tjock skiva av plast
och är mycket tåliga och hållbara. De finns i ett flertal olika
motiv. Välj mellan 4, 8 eller 24 bitars.
Vardagens guldkant
Aktiveringsmaterial som ger idéer och hjälp att med enkla
medel ge stimulans till den demenssjuke. Består av
handledning, almanacka, små tygpåsar att lägga saker i,
plastramar, årstidskort, pussel.

160 kr
150 kr

Identitetskort och Anhörigkort
Informationskort ”ID-kort”
Ett kort som den demenssjuke har i sin portmonnä där det
står ”Jag har en demenssjuk” … Jag kan behöva hjälp. För
kontakt läs på kortet. Kortet är gratis för föreningen vid
beställning om max 50 st.
Anhörigvårdarkort
Kort som anhöriga har i plånboken som talar om att de har en
demenssjuk anhörig hemma som behöver hjälp, om det skulle
hända den anhörige något t.ex. en olycka. Kortet är gratis för
föreningen vid beställning om max 50 st.
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0 kr/
50 st

0 kr/
50 st
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Förbundsartiklar
Bokmärke (magnet) att använda som riktmärke i böcker
(begränsat antal)

0 kr

Läppcerat vitt med Demensförbundets logotyp

5 kr

Kundvagnspollett (begränsat antal)

0 kr

Mössa grå med Demensförbundets logotyp

30 kr

Paraply svart, litet som får plats i väskan.
Demensförbundets logotyp.

40 kr

Pins Demensförbundets logotype (begränsat antal)

10 kr

Reflexband att sättas runt arm eller ben (begränsat antal)

0 kr

Regnponcho vit med luva för engångsbruk. Demensfondens
logotype på bröst, Demensförbundets logotype på rygg.

15 kr

Roll-up större plansch i ett tjockare, tåligt plastmaterial med
Demensförbundets budskap och kontaktuppgifter. Bra att
använda vid events och marknadsaktiviteter. Väska ingår.
Tygkasse/Miljökasse korta handtag.

500 kr

20 kr

Beställare:
Demensförening:
Namn:
Adress:
Telefon:
E-post:
Jag vill få besked om leverans till utlämningsställe via SMS
(Skriv in ditt mobilnr. vid telefon här ovan)
Jag vill få besked om leverans till utlämningsställe via post-avi

Demensförbundet, Lundagatan 42 A, 117 27 Stockholm, www.demensforbundet.se, 08-658 99 20
rdr@demensforbundet.se
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