
-En god dag-

muligheter, mening og mestring

-personer med demens og deres pårørendes behov

Demensveileder

Liv Anita Brekke

Demenslinjen 23 12 00 40

libr@nasjonalforeningen.no



Det store bildet:

• 100 000 personer lever med 
demens

• Det utgjør 14,6 prosent av 
befolkningen over 70 år

• Det er estimert en dobling av 
antallet som rammes av demens de 
neste tiårene

• 63 prosent av pårørende opplever 
å ha dårligere helse enn før de fikk 
pårørenderollen



Helseminister Bent Høie:

• Vi vet at mange lever for lenge med demens før 
de får diagnosen.

• Vi vet at personer med demens får ulik oppfølging avhengig av 
hvor i landet de bor.

• Vi vet at flere med demens opplever at de blir umyndiggjort og 
at andre tar avgjørelser på vegne av dem.

• Vi vet at mange med demens ønsker å oppleve mer mestring og 
å fortsatt kunne være seg selv.





Konsekvenser av demenssykdom

• Trekker seg tilbake

• Kommunikasjon endres

• Oppmerksomhet og konsentrasjon reduseres

• Tryggheten blir borte

• Mister tilhørigheten

• Manglende mestringsfølelse

• Opplevelsen av å ikke få bestemme over eget liv



Pårørende
• Nye roller i familien 

Fordi hun har forandret seg så mye, ser jeg at en del «venner» uteblir mer og mer. Dette rammer selvfølgelig meg som 
pårørende veldig. Livet består av jobb og «jobben» som personlig assistent. Jeg lever for hver lille «friminutt» jeg kan få 
utenom dette.

• 63 prosent av de pårørende opplever å ha dårligere helse enn før de inntok en 
pårørenderolle. (Pårørendealliansen) 

• Uformell omsorg utgjør 136 000 årsverk 

• Kommunal omsorgstjeneste utgjør 142 000 årsverk 

• Regjeringen ønsker blant annet å legge til rette for at alle familier skal kunne skape 
trygge rammer rundt sitt liv.





Nasjonalforeningen for 
folkehelsens demenslinje

Åpningstid 09-15

demenslinjen@nasjonalforeningen.no

Chat med oss   

www.nasjonalforeningen.no

Her kan du få råd og veiledning, -eller bare en prat

http://www.nasjonalforeningen.no/

