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Välkommen till 
Vännäs Demensförening 

Om Demensförbundet 

Demensförbundet bildades den 24 maj 1984. Dess första namn 
var Riksförbundet för åldersdementas rättigheter (RÅR). De 
främsta initiativtagarna bakom förbundet var överläkare 
Spriridon Papaspiropoulos, Nils Fernow och Tyra Holminger. 
Från första start har en central del av Demensförbundets 
verksamhet varit att sprida information, att bilda opinion, 
kontakter med myndigheter samt att ge råd och stöd till personer 
med demenssjukdom och deras anhöriga.  

Det här vill vi 

Minimibemanning 

Demensförbundet arbetar för att det ska lagstadgas om en 
minimibemanning på demensboende och att personalen ska vara 
utbildad i demenssjukdom 

Aktivering 

Demensförbundet arbetar för att personer med demenssjukdom 
ska ha en bra tillvaro. Promenader, högläsning, gemensam 
matlagning med mera. Allt beroende på vad man klarar av, orkar 
med, inte beroende på vilken budget man har. 

Geriatriken 

Sedan Ädelreformen 1992 har 2/3 av landstingets geriatriska 
platser försvunnit. Det behövs fler geriatriker och fler geriatriska 
vårdplatser 



 

 

 

 

Vad är demens? 
Kognitiv svikt eller i dagligt tal demens är ett 
samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som 
orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt 
beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. 
De vanligaste är: 
 

Alzheimers sjukdom är en av flera demenssjukdomar.  
Mer än hälften av alla demenssjuka i Sverige, ungefär 
100 000 personer har Alzheimers sjukdom. 
 

Vid Parkinsons sjukdom förstörs cellerna som tillverkar 
dopamin. Hjärnan får svårare att kontrollera de 
nervsignaler som styr kroppens rörelser. Sjukdomen är mest 
känd genom tre huvudsymtom: skakningar, stelhet och 
långsamma rörelser 

 
Vaskulär demens, som också kallas blodkärlsdemens, 
orsakas av minskat blodflöde i kärlen i hjärnan och kan yttra 
sig plötsligt. Symtom på blodkärlsdemens kan vara 
minnessvårigheter, nedsatt språkförmåga och 
hallucinationer. 

 
Pannlobsdemens innebär att man på olika sätt får svårt 
att tänka, minnas och tolka sin omgivning. Vid 
pannlobsdemens förtvinar nervcellerna i hjärnans främre 
del, pannloben och främre tinninglober. 

 
Lewykroppsdemens liknar både Parkinson och 
Alzheimers sjukdom. Huvudkriterierna är en stelhet som 
man ofta ser hos patienter med Parkinsons sjukdom.  
 

Om Vännäs Demensförening 

Efter en inspirerande föreläsning om demenssjukdomar och 
dess konsekvenser för den som insjuknar samt de anhöriga 
bjöds intresserade in till att bilda en lokalförening. 
Så den 29 oktober 2009 bildades Vännäs Demensförening 
genom en interimsstyrelse som bestod av: ordförande Alf 
Broman, sekreterare Barbro Sjöberg, kassör Oliver Önell, 
och styrelseledamot Asta Söderström. Antal medlemmar 
2009-12-31 var 4 stycken. 

 

Välkommen att bli medlem: 
150:- / person  BANGIRO: 472 – 2344 

Ange namn, adress, mejladress, mobil nr. 

• Vi informerar och ger råd och stöd till anhöriga. 
• Det gör vi bland annat genom föreläsningar, 

anhörigträffar, och studiecirklar. 
• Vi jobbar lokalt för att förbättra förhållandena för  

personer med demenssjukdom och stödja deras 
anhöriga. 

• Vi följer forskning och utveckling för att sprida 
kunskap om demenssjukdomar och dess 
konsekvenser. 

• Erbjuda samvaro med ”guldkant” på tillvaron för 
anhöriga och den demenssjuke. 

• Ge dig som medlem att via din lokalförening vara 
med och påverka och förbättra de demenssjukas och 
anhörigas situation. 

 

Vi samarbetar med  

Studieförbundet Vuxenskolan. 


