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Demensförbundets verksamhetsområden 
 

 
• Stödja demenssjuka och deras anhöriga 
• Ta fram informations- och kunskapsmaterial 
• Sprida kunskap om demens 
• Bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter 
• Informera och påverka politiker och tjänstemän 
• Samverka med kommuner, regioner och andra organisationer 
• Stödja forskning och utveckling 
• Nätverk för unga anhöriga 
• Samtalsgrupper för personer som nyligen fått sin demensdiagnos 

 

Demensförbundet och de 110 föreningarna 

En av Demensförbundets och föreningarnas främsta uppgifter är att stödja 
demenssjuka och deras anhöriga. 
 
Exempel på vad föreningarna anordnar: 

 
Förutom att lyssna, trösta, hjälpa och ge goda råd har föreningarna olika aktiviteter 
som tex anhöriggrupper, studiecirklar, ordnar föreläsningar, studiebesök, 
informations- och kundskapsbord vid seminarier, konferenser m.m. 
 
Sprider kunskap om demens 
Demensförbundet tar fram informations- och kunskapsmaterial. Demensforum är 
Demensförbundets medlemstidning 4 nr/år, 24 sidor.  

 
Olika informationsinsatser  
Föreläsningar, seminarier, kampanjer, mässor och utställningar.   

 
Internationella Alzheimerdagen den 21 september 
En dag då vi skänker alla demenssjuka och anhöriga våra varmaste tankar, sprider 
kunskap om demenssjukdomar och hur vi bemöter personer med demenssjukdom. 
Dagen uppmärksammas runt om i landet av Demensförbundets föreningar som 
informerar och sprider kunskap om demens genom aktiviteter, föreläsningar, öppet 
hus m.m. 
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Annonserar och skriver artiklar i massmedia.  
 
Är aktiva i sociala medier såsom Facebook. 
 
Bevakar demenssjukas och anhörigas rättigheter 
Demensförbundet stödjer anhöriga i besvärliga rättsliga situationer. 
Demensförbundet har tillgång till juridisk expertis. 
 
Informerar och påverkar politiker och tjänstemän 
Vi informerar på olika sätt för att öka förståelsen för anhörigas och demenssjukas 
situation. 
 
Hur man bäst ska bedriva vården för att öka livskvaliteten för den demenssjuke och 
anhöriga, vilket också lönar sig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
 
Samverkar med kommuner, regioner och andra organisationer 
Samverkan bedrivs både centralt och lokalt i föreningsverksamheten på olika sätt. 
Studieförbundet Vuxenskolan har varit en samarbetspartner från första början. Olika 
projekt har bedrivits med kommuner och andra organisationer.  
 
Stödjer forskning och utveckling 
Demensförbundet stödjer forskning och utveckling inom demensområdet genom 
Demensfonden som är Demensförbundets forskningsfond.  

 
Demensförbundets arbetar även för demenssjuka här och nu på olika sätt, genom att ta 
fram kunskapsmaterial, föreläsningstillfällen och olika stödinsatser. 

 
Man kan också stödja en lokal demensförenings verksamhet genom att sätta in ett 
bidrag på deras plusgiro/bankgirokonto. 
 
Nätverk för unga anhöriga 
För personer som är under 65 år och make/maka/sambo till en person med demens. Se 
broschyren, Demensförbundet nätverk. Nätverket har egen hemsida, 
www.demensnatverket.se 
 
Samtalsgrupper  
Demensförbundet har, tillsammans med personer som nyligen fått sin diagnos och är 
tidigt i sin sjukdom, utvecklat en modell för samtalsgrupper. Ett flertal föreningar har 
samtalsgrupper för sina medlemmar.   
 
Telefonrådgivning  
Demensförbundet har central telefonrådgivning för demenssjuka och anhöriga.010-175 
50 56, www.radgivning.se 
 En del lokala demensföreningar har också telefonrådgivning. 

 
 
 

http://www.demensnatverket.se/
http://www.radgivning.se/
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