
DEMENS

LETTLEST



I dette heftet 
kan du lese om demens.

Demens skyldes en sykdom i hjernen. 
Noen får demens når de blir eldre.
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Hva er DEMENS?

Demens påvirker mange ting.
Vi merker det mest på hvordan folk husker

og hvordan de oppfører seg.
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Hjernen
Hjernen forteller kroppen  

hva den skal gjøre.
Her ser du noe av det

hjernen hjelper oss med.

Huske på ting

Gå og løpe
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Snakke og synge

Spise 
og drikke

Kle på oss
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Hva kan skje?
De som har demens,  

oppfører seg annerledes.
De kan glemme 

hvordan de gjør vanlige ting.

John reiste alltid alene til arbeidet.
Nå glemmer han hvor han skal gå av bussen.
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De kan stå opp
midt på natta
fordi de tror
det er morgen.

De kan til og med glemme ditt navn!

De kan glemme
navn og ansikt
på folk de kjenner. 

HVEM 
ER DU ?

JEG ER  
VENNEN DIN
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sinte

ensomme syke

redde triste

Noen ganger kan en som har demens
begynne å skrike og kaste ting . 
Det er mange grunner til dette.

Det kan være fordi de er:

Når noen har demens, glemmer de ofte ordene  
de trenger for å si hvordan de har det.

Noen ganger roper og skriker de i stedet.
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De som har demens kan holde på å gå
frem og tilbake, frem og tilbake i rommet.

De kan stille det samme spørsmålet
om og om igjen.

NÅR SKAL JEG 

HJEM ?

NÅR SKAL JEG 
HJEM ?

NÅR SKAL JEG 

HJEM ?

NÅR SKAL JEG 
HJEM ?

NÅR SKAL JEG 
HJEM ?NÅR SKAL JEG 

HJEM ?

9



Ta HENSYN

De kan føle seg 
redde og forvirret 
fordi de ikke forstår.

De bruker lengre 
tid på alt, 
lengre tid på å spise, 
lengre tid 
på å kle på seg.

De som har demens kan gråte mye.
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Ta HENSYN

Dere kan finne et rolig sted å være sammen.

Ville denne mannen være rolig og avslappet?

Om du er rolig,  
hjelper du andre til å føle fred og ro.
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Gode ting

Sitte stille å se
på fotografier,
blader og bilder. 

Lytte til musikk en er glad i.
Dempet musikk kan gi ro.

Få lov til å ta det mer med ro enn før.
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Noen liker at du holder 
dem i hånden eller  
stryker dem forsiktig.

De vil at folk skal 
snakke sakte og rolig.

Du bør ikke krangle med en som har demens,
selv om det er du som har rett.
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VIKTIG å huske!

Hvem kan hjelpe?

Primærkontakt og  
andre tjenesteytere

Lege 

Noen i familien

En venn

Verge
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