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DEMENSTEAMET I BEIARN KOMMUNE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Demensteamet i kommunen skal være en tverrfaglig 
ressursgruppe for personer med demens og deres pårørende. 
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Heftet er laget av: 

 

Eva Tollåli – Vernepleier  

Elin Jensen – Hjelpepleier  

Marit Kristensen – Hjelpepleier 

Wanja Pedersen - Omsorgsarbeider 
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Demensteamets funksjon: 

 

 Være tilgjengelig for pasient og pårørende 

 Bindeledd mellom pasient, pårørende og hjelpeapparat. 

 Utredning i samarbeid med lege 

 Anbefale hjelpetiltak 

 Være pårørendekontakt. Bidra med samtaler og veiledning, 

 Sørge for undervisning og veiledning av pårørende 

 Formidle kunnskap til allmennheten og undervise helsepersonell. 
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Hva er demens? 

 

 Demens er kort fortalt en fellesbetegnelse for ulike sykdommer 

som først og fremst rammer hjernen. Ikke alle personer 

rammes likt. Sykdommen er kronisk og utvikler seg over tid. 

Fellestrekk for demens er glemsomhet, desorientering for tid, 

sted og situasjon. Vansker med å utrykke seg med ord og 

vansker med å oppfatte informasjon. Evnen til å utføre daglige 

gjøremål vil bli nedsatt. Dette medfører ofte usikkerhet, 

depresjon, angst, uro og vandring. 

 

 Alle mennesker befinner seg av og til på siden av virkeligheten. 

Det som skjer her og nå, ved at vi drømmer, dagdrømmer eller 

lar oss bli oppslukt av gamle minner. Ved demens svekkes 

evnen til å vandre viljestyrt mellom her og nå på den ene siden, 

og dagdrømmene og minnene på den andre. Personer med 

demens kan bli hengende fast i en tilstand der nåtid og fortid 

blander seg sammen og uten at de greier og skille det ene fra 

det andre, eller slik at minnene legger seg over og maskerer det 

som skjer nå. Dermed kan den aktuelle situasjonen og de 

personer som er tilstede misoppfattes som deltakere i en 

tidligere virkelighet, som oppleves som virkelig her og nå. 
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 Demenssykdom er en stor belastning for den personen som 

rammes og for deres pårørende. Det er derfor viktig med 

utredning så tidlig som mulig. Dette for å kunne gi den rette 

støtte og oppfølging, både til personen selv, og like viktig for 

pårørende. 

 

 Det er også viktig med utredning for å utelukke andre tilstander 

som kan behandles. 

 

 Pasienter med demensdiagnose bør følges opp av lege og 

demensteam hver 6. – 12. måned for eventuelt og justere behov 

for hjelp. 
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10 tidlige tegn på demens: 

 

 

 Hukommelsestap som påvirker arbeidsevnen. Hyppig 

glemsomhet eller uforklarlig forvirring hjemme eller på 

arbeidsplassen kan være et tegn på at noe er galt. 

 Problemer med å utføre vanlige oppgaver. Personer med 

demens kan lage et måltid men glemmer å servere det, og til og 

med glemmer at de har laget mat. 

 Språkproblemer. En person med demens kan glemme helt 

enkle ord, eller bruke ord som er meningsløse  i sammenhengen, 

slik at setninger blir vanskelige å forstå. 

 Desorientering i forhold til tid og sted. Personer med demens 

kan gå seg bort i eget nabolag, uten å vite hvor de er, hvordan de 

kom dit, eller hvordan de skal finne veien tilbake til sitt eget hjem.  

 Svekket dømmekraft. Det kan for eksempel bli vanskelig å 

vurdere klær etter været. 

 Problemer med abstrakt tenking. For en person med demens 

kan det være helt umulig å forstå tall og foreta enkle 

regnestykker. 

 Feilplassering av gjenstander. En person med demens kan 

legge gjenstander på fullstendig gale steder: strykejern i 

kjøleskap og armbåndsur i sukkerkoppen. De har ingen forklaring 

på hvorfor tingene ble plassert der. 
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 Forandringer i humør og adferd. Alle opplever svingninger i 

stemningsleie. Det er en del av å være menneske. Personer med 

demens har en tendens til å vise tegn til raskere svingninger, 

uten noen åpenbar årsak. 

 Adferdsforandringer. En person med demenssykdom kan 

gjennomgå en dramatisk forandring i væremåte. En person som 

tidligere var ubekymret og sorgløs kan bli sint, mistenksom eller 

engstelig. 

 Tap av initiativ. Det er normalt å gå lei av husarbeid, jobb eller 

sosial omgang. De fleste vil imidlertid opprettholde en interesse 

for slike aktiviteter, og kanskje etter hvert få tilbake gnisten. En 

person med demens forblir uinteressert og uengasjert i mange 

tidligere aktiviteter. 
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Hvem er vi i demensteamet: 

 

Eva Tollåli – Vernepleier  

Elin Jensen – Hjelpepleier  

Marit Kristensen – Hjelpepleier 

Wanja Pedersen – Omsorgsarbeider 

 

DU NÅR OSS PÅ TELEFON 75569140 

 

 VI SAMARBEIDER MED LEGENE I KOMMUNEN  

 

 

 

 

  


