
 

Hva er demens? 

Demens er en fellesbetegnelse på en tilstand som kan være forårsaket av 

ulike hjernesykdommer. Demenssykdommer opptrer fortrinnsvis i høy 

alder, men kan også ramme yngre. Demenssykdommer øker fra 70 års 

alderen og tilstanden finnes i dag hos ca. 15-20 % av befolkningen over 70 

år. Ca. 60 % har Alzheimers sykdom som er den vanligste årsaken til 

demens. Sykdommen fører til at hjerneceller blir skadet eller dør. 

Tilstanden fører til redusert evne til å ta omsorg for seg selv, og det fører til 

store endringer i livet. Likevel kan du fortsatt leve et godt liv.  

 

De første tegnene på demens 

De som bor samen med personen eller kjenner personen godt er ofte de 

første til å merke at noe er galt. 

Typiske tegn kan være: 

 Hukommelsessvikt som f.eks. 

-avtaler glemmes, telefonnummer glemmes 

 Ny informasjon glemmes, husker ting som skjedde tilbake i tid 

 Virker som hjernen ikke har «lim» til å feste ny informasjon 

 Språkproblemer, finner ikke riktige ord og setninger 

 Problemer med praktiske gjøremål 

 Desorientering for tid og sted 

 Personlighetsendringer 

 

Forut for denne fasen med tydelige tegn på hukommelsessvikt og kognitiv 

svikt så går mange med demens gjennom en vanskelig periode med angst, 

usikkerhet og depresjon forbundet med å ikke mestre hverdagens små og 

store utfordringer. Dette kan igjen før til at vedkommende isolerer seg.  

Diagnostisering 

Det er viktig å få undersøkt situasjonen så tidlig som mulig for å utelukke 

andre sykdommer med lignende symptomer, eller for og eventuelt kunne 

prøve medikamentell behandling som i noen tilfeller kan bedre situasjonen 

litt. 

Det er fastlegen som har ansvar for å utrede og diagnostisere om en person 

lider av demens. Diagnosen kan og stilles på sykehuset etter henvisning fra 

fastlegen.  

 

Demens berører hele familien 

Det å ha omsorg for en person som lider av demens er for de fleste en stor 

belastning både fysisk og psykisk. Det er tidkrevende og gir mange 

praktiske utfordringer, og det vil ofte være forbundet med sorg og 

usikkerhet for fremtiden.  

Det har vist seg at pårørende som får mye informasjon om sykdommen, og 

om hvordan man kan takle vanskelige situasjoner, klarer omsorgen bedre. 

Kommunen har satt i gang pårørendeskole som arrangeres x 1 pr. år. Ellers 

så er det bare å ta kontakt med hukommelsesteamet i kommunen. 

 

Hva kan hukommelsesteamet bidra med? 
 Komme på hjemmebesøk og ta en uforpliktende prat 

 Kartlegging av situasjonen 

 Oversikt over pleie- og omsorgstilbud 

 Informasjon og veiledning 

 Hjelpemidler og tilrettelegging 

 Synliggjøre pårørendes situasjon                                                                    



 

 
 

VENNESLA KOMMUNE 

 

Kontaktinformasjon 

 

Hukommelsesteamet: Tilstede hver mandag kl.08-15.30 

 

Sykepleier: Siv Anita N. Simonsen, tlf 38150993/38150960 

Ergoterapeut: Silje N. Tønnessen, tlf 98299741 

Mail: demensteam@vennesla.kommune.no 

 

 

Besøksadresse: 

Venneslaveien 289 

4700 VENNESLA 

 

 

 

 

Svikter hukommelsen? 

Er det vanskelig å fungere som før? 

Hva er demens? 

Hvordan endrer livet seg? 

Du eller dine pårørende må gjerne ta kontakt med 

hukommelsesteamet. 
 


