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Under 65 år med demenssjukdom 

Stockholms län 

Totalt 2 163 000 

    

60 – 64 år 112 000 

Prevalens < 1 % (0,5 %)      1 120 (560) 

  

65 -  337 000 

Prevalens ca 9 %   30 300 

2013 
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Rapporten 
• Kanske 600 i hela länet (prevalens) 

• Ca 100 insjuknar varje år (incidens) 

• 51 fick en demensdiagnos (på minnesmottagningar 2012) 
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Rapporten 
Av dessa 51: 
-3 av 4 hade Alzheimer eller ”mix” 
-Var den yngsta 49 år, genomsnitt 60 år 
-Fler kvinnor än män (59 %) 
-1 av 4 arbetade (halvtid) 
-3 av 4 sammanboende 
-Nio personer hade barn under 20 år 
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Problembeskrivning 
- Drabbas mitt i livet 
- Skambelagt 
- Svårt få hjälp, vem tar ansvar? Dålig kunskap i 

samhället. 
- Dålig sjukdomsinsikt 
- Individer med olika behov 
- Anhöriga: Känner sig ensamma, omgivningen har 

svårt att förstå, kommer i andra hand, får sköta all 
kontakt, att vara barn svårt känslomässigt 
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Stödinsatser 
- Dagvård 
- Korttidsvård  
- Heldygnsomsorgen 
- Patientgrupper 
- Internet (även för barn) 

- Anhöriggrupper (Anhörigkonsulenter, kurator, Demensförbundet …) 
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Behov 
- Biståndshandläggare: Säkerställ att tidiga LSS-åtgärder 

beviljas gruppen (ledsagning) 
- Informationsmaterial till: anhöriga, sjukvården, 

arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedling  
- Information om hjälpmedel och nyttan med tidiga 

insatser 
- Ekonomiskt stöd till verksamheter, föreningar som vill 

bygga upp insatser för patienter och anhöriga 
- Ny funktion: Kontaktperson/Stödperson: informera och 

höra av sig, motivera 
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Något att kopiera… 

Navigeringskurs 
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Något att kopiera… 

Datum Föreläsning Vem 
12/2 
Kl. 17-19 

Presentation av kursen 
Demenssjukdomar 

Anhörigkonsulenter 
Läkare 
  

19/2 
Kl. 17-19 

Kognition och bemötande 
Strategier i vardagen 
  

Psykolog 
Arbetsterapeut 

5/3 
Kl. 17-19 

Stöd från vårdcentralen  
Ekonomi, fullmakt mm 

VC 
Jurist 
  

12/3 
Kl. 17-19 

Stöd från kommunen 
Dagverksamhet 

Biståndshandläggare 
Anhörig och personal 
  

19/3 
Kl. 17-19 

Krishantering 
Fortsatt stöd till anhöriga 

Psykolog   
Anhörigkonsulenter 
  

      

”Navigeringskurs” 
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