
 

 

 

  
Välkommen till 

 

Demensföreningen i 
Norrköping 

Demensförbundet 
•  stöder demenssjuka och deras anhöriga/närstående 
•  bevakar demenssjukas och anhörigas rättigheter 
•  sprider kunskap om demenssjukdom 
•  informerar och påverkar politiker och tjänstemän 
•  samverkar med kommun, landsting och organisationer 
•  stöder forskning och utveckling 
•  har nätverk för unga anhöriga 
•  har juridisk rådgivning 
•  har rikstäckande rådgivning 0485–37575 
 
Demensförbundet är Sveriges största anhörigorganisation  
för demenssjuka, deras anhöriga och närstående. 
 

www.demensforbundet.se 
rdr@demensforbundet.se 
08–658 99 20 

Demensföreningen i Norrköping 
Kontakt föreningen: 
Pia Georgsson Asp, ordförande 
070-332 07 99 
piaasp49@yahoo.se 
www.facebook.com/demensnorrkoping 
 
 
 



 

 

 

 
Demensföreningen i Norrköping är för dig som har en 
demenssjukdom eller är anhörig/närstående i Norrköpings Kommun. 
 

Demensföreningen är en av landets ca 130 lokala föreningar. 
Föreningarna med ca 11 000 medlemmar utgör Demensförbundet. 
 

Som medlem får du: 
•  ”Anhörigboken” / ”En bok för dig med demenssjukdom” 
•  Tidningen Demensforum 4 nummer/år 
•  Möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter 
•  Medverka vid föreläsningar och demensdagar 
•  Anhörigstöd i form av träffar 
•  Juridisk rådgivning 
•  Möjlighet att låna böcker och DVD-filmer om demens 
    och anhörigas situation. 
•  Möjlighet att delta i samtalsgrupp för dig som anhörig eller för 
    dig som har en demenssjukdom. 
 

Medlemsavgift 200 kr/ år 
Insättes på demensföreningens plusgiro: 82 67 09 - 8 
Skriv: namn, adress, telefon, mobil samt ev. epost-adress 
 

Facebook 
Föreningen har en Facebook-sida. 
Där lägger vi ut nyheter och information om aktiviteter. 
Även artiklar och reportage från media och internet.  
Besök och gilla oss på Facebook:  
 

www.facebook.com/demensnorrkoping 
 
 

Föreningens aktiviteter sker i samarbete med     
        

    

Demenssjukdomar 
180 000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom. 
10 000 av dem är under 65 år. 
Tillsammans med anhöriga och närstående berörs närmare 
1 miljon människor. 
Man räknar med att cirka 25 000 personer insjuknar varje år. 
Enligt Socialstyrelsen kommer så många som 270 000 
personer att vara drabbade av en demenssjukdom år 2030. 
Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. 
 
Vad är demens? 
Det är vanligt att uppleva minnesstörningar när man blir äldre. 
Ofta är minnesproblemen övergående, men det kan också 
vara första steget i en demenssjukdom. 
Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar 
minnes- och tankeförmågor. 
Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal 
åldersförändring. 
Vid demens påverkas flera av hjärnans funktioner och enbart 
minnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen. 
 
Funktioner som brukar drabbas är att: 
•  tänka 
•  planera och skapa överblick 
•  hitta i miljön 
•  tala och förstå språket 
•  ta egna initiativ 
•  uppleva känslor som förut 
•  kontrollera sina känslor 
 

 
 


