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Personcentrerad vård och omsorg för yngre personer under 65 år med kognitiv 

sjukdom/demenssjukdom  

 

Demensförbundet får till sig att det ser väldigt olika ut i landet vilket stöd och omsorg yngre 

personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom får. Det är en grupp som behöver anpassat 

stöd både för sig själv och anhöriga i den livssituation man hamnar i, mitt i livet. Vi vet att det 

finns kommuner med bra exempel, som visar att det går att få bra stöd och vi behöver sprida 

det för att visa på möjligheter att t ex få bo på LSS boende för yngre personer med kognitiv 

sjukdom. Demensförbundet kommer i början på året gå ut med en enkät till våra 

lokalföreningar för att få en tydligare bild av hur det ser ut för att sedan utifrån det ta ställning 

till hur vi ska jobba vidare med att påverka till en förbättring för alla i hela landet. 

Personcentrerad vård och omsorg handlar ju om att inte klumpa ihop människor utifrån 

diagnos, vi är olika, har olika behov i olika delar av livet, vård och omsorg ska anpassas 

utifrån det, inte tvärtom! 

 

Liselotte Björk 

Förbundsordförande 

rdr@demensforbundet.se 

www.demensforbundet.se 

 

Demensförbundet är en patient- och anhörigorganisation som verkar för att förbättra 

förhållandena och livssituationen för personer med demenssjukdom samt stödja anhöriga 

och eller närstående. Demensföreningen i Linköping arbetar på olika sätt enligt förbundets 

vårdpolitiska program och bland annat med att kartlägga situationen i Linköping för yngre 

personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga.  

Demensföreningen har sedan tidigare kontinuerliga träffar med politiker i Äldrenämnden där 

medlemmar medverkat eller föreningens styrelse representerar personer med kognitiv 

sjukdom och anhöriga och för deras talan. Under året har vi även träffat politiker i Social och 

Omsorgsnämnden för att samtala om situationen för yngre personer.  

I december gjorde vi ett gemensamt besök i Uppsala på ett LSS boendet för yngre personer 

med kognitiv sjukdom på Sköldmövägen 19 D. LSS boende finns i vissa städer och det 

borde vara en rättighet som ska kunna erbjudas i hela landet, även i Linköpings kommun. 

 

Under år 2023 kommer Demensförbundet och Demensföreningen i Linköping, att 

tillsammans med Er medlemmar, arbeta vidare med att kunna påverka till en mer jämlik och 

personcentrerad vård och omsorg för alla som har en kognitiv sjukdom/demenssjukdom.   

Kontakta oss gärna om ni vill dela med Er av era erfarenheter och tankar kring detta. 

 

Ulla Faleij 

Ordförande Demensföreningen i Linköping 

demensforeningen.linkoping@gmail.com 
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