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Forstå demens er en bog til alle, som ønsker at forstå sygdommen demens og de mange konsekvenser, den har
for den demente og for de pårørende. Bogen er skrevet af 19 eksperter med hver deres faglige viden og
erfaring om demenssygdomme. Forstå demens beskriver alt om sygdommens symptomer, forløb og udvikling,
dens behandlingsmuligheder og mulighederne for offentlig hjælp og pleje. Forstå demens giver et dybtgående
og mangefacetteret indblik i, hvad det vil sige at have en demenssygdom og i de implikationer sygdommen har
for familie og omgivelser. Bogen henvender sig til de berørte og deres familier, men er også relevant for alle
de faggrupper som i kraft af deres arbejde har kontakt til demente: social- og sundhedsassistenter,
sygeplejersker, socialrådgivere, praktiserende læger m.fl. Denne 2. reviderede udgave er opdateret i forhold til
nyeste viden, erfaring og lovgivning på området.
Demokratene i Norge hadde. Et af de første tegn på, at man er ved at udvikle demens er, at mentale
funktioner som hukommelse, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdighed eller.
De første symptomene relateres ofte. 000 nye personer diagnosen her i landet. Nordisk Tidsskrift for
Helseforskning – nr. Få 7 gode råd til, hvordan du hjælper et menneske med demens fortalt af andre
pårørende og eksperter indenfor demens. 000 nye personer diagnosen her i landet. (Kilde: Professor Knut
Engedal) Personer med demens kan få problemer med å forstå meningen med ord og setninger, eller med å

finne de rette ordene, etterhvert som sykdommen utvikler seg. Min Livshistorie er en digital platform, du kan
nemt trygt oprette livsminder, udbygge, genkalde og gemme dine livshistorier. Det er viktig å få stilt en
diagnose, uansett om symptomene. Her kan du finde information om demens og de problemer, der kan opstå
for personer med demens og deres pårørende. 000 nye personer diagnosen her i landet. Dersom du er
bekymret for om du selv eller noen nær deg kan ha demens, bør du kontakte fastlegen. (Kilde: Professor Knut
Engedal). Skader der kan medføre angst.
Over 70. Nobelprisvinner og hjerneforsker Edvard Moser avviser budskapet i bestselgeren «Digital
demens», om at barns bruk av digitale medier skader utviklingen av hjernen. et godt liv med demens og Vejen
til menneskelig Blomstring behøver ikke at være raketvidenskab forbeholdt de få.
Dersom du er bekymret for om du selv eller noen nær deg kan ha demens, bør du kontakte fastlegen.

