”Jag hade inte levt idag om jag
inte hade haft detta fantastiska
stöd i nätverket”
”Skönt att få träffa personer som
förstår vad man menar och känner, utan att behöva förklara en
massa, och att kunna koppla av
och skratta tillsammans”
”Tänk att man kan få träffa
andra som också har erfarenhet
av att vara anhörig till en ung
demenssjuk person”

Har du man, hustru eller
sambo som är demenssjuk?
Kom med i nätverket för anhöriga till yngre
personer med demens.

KONTAKTA NÄTVERKET
E-post: info@demensnatverket.se
Hemsida: www.demensnatverket.se
Telefon: 08-658 99 20
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Lundagatan 42 A, 5 tr. 117 27 Stockholm
08-658 99 20
08-658 60 68
0485-375 75
rdr@demensforbundet.se
www.demensforbundet.se
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Sagt av nätverket ...

Demensförbundets
nätverk

för dig som är under 65 år och make, maka eller sambo
till en person med demens

Ung och anhörig
Att vara ung och ha en man, hustru eller sambo som drabbats av
en demenssjukdom gör att man hamnar i en mycket svår situation. Det kan innebära en katastrof i både familjelivet och arbetslivet. Man har kanske fortfarande tonårsbarn och i vissa fall även
småbarn hemma. Behovet av stöd och hjälp från olika håll är
stort.
Du kan få hjälp och stöd av andra som är i samma situation.
Kontakta oss i nätverket!

Hur föddes nätverket?
Våren 2001 tar en man kontakt med Demensförbundet. Hans
33-åriga hustru är demenssjuk och de har två barn, 2 och 5 år
gamla.
På hans initiativ beslutade Demensförbundet att bjuda in
anhöriga till yngre personer med demens till en sammankomst
på Öland.
Anhöriga från Staffanstorp i söder till Piteå i norr, kom till
träffen. Under helgen växte en speciell samhörighet fram
mellan dem.
Nätverket var fött!

Vad händer i nätverket?
• Du kan få råd och stöd
• Umgås med anhöriga på regionala träffar under året
• Ta del av den senaste informationen om forskning och nya rön
• Lyssna på föreläsningar
• Besöka vår hemsida och logga in på intranätet

Demenssjukdomar
I Sverige finns c:a 160 000 personer som har någon demenssjukdom. De flesta är över 65 år, men studier visar att c:a 10 000 är
yngre. Omkring 2 000 ungdomar har en demenssjuk förälder.
Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom,
därefter kommer vaskulär demens (blodkärlsdemens).
Det finns flera andra demenssjukdomar, som till exempel
lewybody demens (lewykroppsdemens) och frontallobsdemens
(pannlobsdemens), som oftast drabbar yngre personer.

Nätverksträff på Öland.

Iréne Gustafssons man Janne fick Alzheimer bara 51 år gammal. Med en son
på 7 år blev tillvaron ett enda kaos. Då fick Iréne hjälp av Demensförbundet
och blev medlem i Yngrenätverket.

