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Referensmaterial för föreningar 
Varje förening ska ha ett referensexemplar av utvalt informations- och 
kunskapsmaterial från Demensförbundet. Allt ska märkas som 
referensexemplar så att det inte får fötter och försvinner. Behöver något 
kompletteras så hör av er. Referensmaterialet är till för att ta med på 
utställningar, mässor, föreläsningar med mera. 

Skrifter/böcker 

• Anhörigboken (ingår i medlemsavgiften) 

• Att slippa göra resan ensam 

• Att handleda. Hur personal kan använda den ”jag-stödjande metoden” i mötet med 

personer som har demenssjukdom och kognitiv svikt 

• Du är inte ensam 

• Elsa Anderssons målningar och tankar 

• En gammal och demenssjuk mamma 

• Fråga på/ Studiematerial för cirklar och anhöriggrupper 

• I slutet av minnet finns ett annat sätt att leva 

• Lilla boken om demens 

• Morfar som är helt borta 

• Riktlinjer för planering av demensboenden 

• Så länge jag kan vill jag berätta 

• Trädgård – en möjlighet i all vård 

• Vardagens Guldkant – se möjligheterna, handbok 

• Maria vill fara hem 

• Berättelsen om Morbror H 

• Försvinner och stannar kvar 

• Döden – en del av livet 

• En bok för dig med demenssjukdom 

• Innan man vet 

• Ideell förening – bilda, styra & utveckla 

• Unga anhöriga berättar 

• Bäst i Sverige – så bygger du en demensförening som gör skillnad 
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Medlemstidningen Demensforum 

Demensforum (referensexemplar av medlemstidningen Demensforum) 25 st. 

 

DVD-filmer (ta ur skivan så att den inte försvinner om ni har den på utställning) 

”Det var en gång en melodi” (en dokumentärfilm om sång och musik) 1 st. 

 

Informationsbroschyrer 

Glömska (Demensförbundets broschyr) 50 st. 

Demensfonden (Demensförbundets forskningsfond) 50 st. 

Ett annorlunda liv (positiv skrift av nydiagnostiserade unga demenssjuka) 50 st. 

Nätverk för unga anhöriga (make, maka, sambo under 65 år vars anhörige har en 

demenssjukdom) 50 st. 

Demensförbundet för din talan (våra krav för att få en god demensvård) 50 st. 

Samtalsgrupper (för nydiagnostiserade demenssjuka) 50 st. 

Kunskapsnyckeln (praktiska råd inför flytt till demensboende) 50 st. 

Viktig information 50 st. 

 

Övrigt 

Anhörigvårdarkort (för den anhörige att ha med sig) 10 st. 

Informationskort, ID-kort (för den demenssjuke att ha med sig) 10 st. 

Pins (med Demensförbundets logga) 10 st. 

Medlemsvärvningskuvert 50 st.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


