
När minnet sviktar 
eller tankeförmågan 
försämras

Foto: Scandinav



Stöd – när minnet inte fungerar 
som förr
I takt med att vi människor blir äldre och äldre ökar också  
demenssjukdomarna i vårt samhälle. Varje år insjuknar  
20 000 till 25 000 personer i någon form av demenssjukdom  
i Sverige. Men det finns hjälp att få. 
     Både för dig som har begynnande problem med minnet  
och känner en oro över detta, och för dig som har blivit  
diagnosticerad med en demenssjukdom. Tyresö kommun  
kan erbjuda dig, och dina anhöriga, olika former av  
stödinsatser. 

Demenssjukdom
Demenssjukdom är en så kallad kognitiv sjukdom, vilket innebär  
att den inverkar på människans förmåga att lära, tänka och  
bearbeta information. Demenssjukdomar finns i många olika  
former och kan bland annat ge minnesstörning, försämrad  
tankeföring, sviktande omdöme, svårigheter att orientera sig  
i tid och rum, samt personlighetsförändring. 
     Ofta kommer sjukdomen smygande och första tecknen kan  
exempelvis vara att man tappar intresse för det man tidigare tyckte 
var intressant, eller inte längre vill umgås med de personer man 
brukar vilja vara med. 
     Demenssjukdomar drabbar främst personer över 65 år, men  
även yngre personer kan drabbas. Vid misstanke om kognitiv sjuk-
dom görs en basal utredning på vårdcentralen. Det är viktigt att 
utröna orsak och behandlingsmöjligheter.
     Genom Tyresö kommun kan du som har någon form av kognitiv 
svikt eller minnesstörning få olika typer av stöd, både innan och 
efter utredning.



Hit vänder du dig

För dig som har kognitiva problem 
Tyresös demenssjuksköterska ger råd och stöd genom:

• Rådgivande samtal och hembesök
• Information om minnesrelaterade sjukdomar
• Hänvisning till vidare vård

För dig som är närstående
Demenssjuksköterskan ger råd och stöd till dina närstående,  
individuellt eller i grupp, och kan bistå med:

• Telefonrådgivning
• Handledning kring bemötande och förhållningssätt
• Utbildning om demenssjukdomar
• Anhöriggrupper

Personerna på bilderna har ingen koppling till innehållet i broschyren. Foto: Scandinav/Fredrik Ludvigsson



Tyresö satsar på demensvård
För dig som är drabbad av demenssjukdom kan det vara 
skönt att veta att Tyresö kommun har valt att storsatsa på 
demensvård. Samtliga medarbetare inom äldreomsorgen  
i kommunen, inom såväl privat som kommunal regi,  
har genomgått en gedigen demensvårdsutbildning vid 
stiftelsen Silviahemmet. 
     Det innebär att all personal som du kan komma att träffa 
vid exempelvis vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten eller 
dagverksamheter är Silviahemcertifierade och har 
djupgående kunskaper om demenssjukdomar. 
     Personalen har därmed god kunskap om och hur man  
vårdar och bemöter personer som är drabbade, och deras 
anhöriga. Alla handläggare på kommunen som kommer i 
kontakt med personer med demenssjukdom har också  
genomgått utbildningen. 

Dagverksamhet för personer med minnesstörning
Du som har en diagnosticerad demenssjukdom har möjlighet 
att ansöka om dagverksamhet. På dagverksamheten får du 
en daglig trivsam gemenskap och meningsfulla aktiviteter i 
en inspirerande miljö. 
     Personalen består av undersköterskor med special- 
kompetens kring minnesstörning. 
     Kontakta en handläggare via Tyresö kommuns  
Servicecenter för att få mer information.  
Telefonnummer: 08-578 291 00.



Kontakt − demenssjuksköterskan Tyresö
Råd och stöd till personer med 
minnesstörning och deras anhöriga.

Lena Nylund
Telefon dagtid: 08-578 298 78
E-post: lena.nylund@tyreso.se
Besöksadress: Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Tyresös demenssjuksköterska är diplomerad 
Silviasjuksköterska, vilket innebär att hon har 
genomgått specialistutbildning inom demensvård 
vid stiftelsen Silviahemmet.

Läs mer: tyreso.se/minnesstorning

Mer information om demenssjukdomar
Svenskt demenscentrum
Tel: 08-690 58 00
www.demenscentrum.se

Nationellt kompetenscentrum – anhöriga
Tel: 0480-41 80 20
www.anhoriga.se

Alzheimer Sverige
Tel: 020-73 76 10
www.alzheimersverige.se 

Demensförbundet
Telefonrådgivning: 0485-375 75
www.demensforbundet.se

Demensföreningen i Stockholms län
Tel: 08-658 61 11
www.demensforeningen-sthlm.com



Tyresö kommun
Postadress 135 81 Tyresö
Besöksadress Marknadsgränd 2
Telefon 08-578 291 00 (vxl)
E-post kommun@tyreso.se
www.tyreso.se


