Allmän information om demens
Det finns cirka 100 olika demenssjukdomar
Läkarna har cirka 10-15 att välja mellan vid diagnosställande
Cirka 68 personer får demensdiagnos varje dag i Sverige
Var annan 50-åring insjuknar senare i livet
Ofta drabbas intellektuella förmågor först medan kroppen är pigg.
Ungefär 10 pers. per 15000 inv. har en demenssjukdom och
är under 65 år enligt Socialstyrelsen.
Den yngste med demensdiagnos är i 30-års åldern
Cirka 3000 ungdomar har en förälder med demenssjukdom
Arbetsmiljöverket visar att cirka 300000 mobbas på sin arbetsplats.
Gruppen med tidiga tecken på demenssjukdomar finns med där.

Symtom som inte funnits förr - kan vara tidiga tecken
Isoleringstendens
Stresskänslighet
Irritabilitet
Depression
Praktiska svårigheter
Beteendeförändringar
Missade möten och tider
Orienteringsproblem
Misstänksamhet
Nedsatt kroppsvård
Förvirringstendens

Alzheimers sjukdom
Minnessvårigheter
Svårt att orientera sig
Praktiska problem
Abstrakta tankeförmågan
försämras
Initiativförmågan sämre
Hittar inte ord (substantiv)
Problem att lära in nytt
Svårt att tolka synintryck
Ev. epilepsianfall (senare i sjukdomsförloppet )
Inkontinens
Viktnedgång
Exempel på problem: Förstår senare i förloppet inte hur de ska göra
för att kunna sätta sig rätt på sätet. Tips, en vridplatta, finns att se i
www.demensbutiken.se

Frontallobsdemens
•

oro, rastlöshet

•

okoncentrerad

•

impulsiv

•

hämningsbortfall

•

nedsatt omdöme

•

förlorar strategitänkande

•

förlorar konsekvenstänkandet

•

”asocial”, ställa obekväma frågor

•

lättirriterad

•

sexualitet, gör det man känner för

•

ändrat ätbeteende

•

stereotypt beteende

•

användarbeteende

•

barnsliga och sårande skämt

•

språket påverkas, härmar, sen upprepa en mening hela dagen

•

nedsatt sjukdomsinsikt

Tips om bemötande
•
•
•
•
•

Ge enkel information, upprepa
Närstående eller medfölj. personal/ledsagare lugnar
Vill personen stiga ur bilen, avled och samtala om annat
Avled genom sång, nynna eller cd/usb med musik från 40-50 tal
Prata om intressen, gamla tider
Använd din fantasi för att avleda, enklast är att försöka att prata
om maträtter, kläder, bilar och sport med äldre herrar och
damer.
Anser sig kunden inte vara vid rätt adress, prova att köra runt
kvarteret och tillbaka till samma ställe igen.

Viktiga domar enligt LSS-lagen, inleds under 65 år.
Regeringsrätten har den 10 november 2008, i en dom, fastställt att
en man under 65 år, med demensdiagnosen Alzheimers sjukdom
med vaskulära inslag, ska höra till personkrets 2 i LSS-lagen. Mål nr
7020-06
*******************************
Man med frontallobsdemens uppfyllde kriterierna för LSS-tillhörighet
enligt personkrets 2 – referat av kammarrättsdom
Kammarrätten i Göteborg 2010-03-29, mål nr 3292-09.

Ytterligare information och material finns på
www.demensbutiken.se
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