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Till läsaren

Minnessjukdomar räknas till våra folksjukdomar. Varje år insjuknar över 13 000 fi nlän-
dare i någon framskridande minnessjukdom och antalet som insjuknar kommer att öka i 
framtiden när befolkningen åldras. Det verkliga antalet insjuknade är t.o.m. större efter-
som uppskattningsvis endast hälften av de insjuknade fått en diagnos. Det växande an ta-
let minnessjuka utgör en stor utmaning för samhället och ekonomin med det ökande 
servicebehov som följer. 

Mest påverkar en minnessjukdom när man själv drabbas av den. Denna guide fi nns till för att 
hjälpa familjer som nyligen fått veta att en av familjemedlemmarna har drabbats av en min-
nessjukdom. Guiden berättar vad en minnessjukdom är och hur man kan leva med den samt 
komma vidare i den nya situationen. Också de som arbetar inom vården eller som deltar i 
frivilligarbete och möter drabbade och anhöriga kan ha nytta av denna guide.

Guidens syfte är inte att ge en heltäckande bild av minnessjukdomar utan att hänvisa 
läsaren till var man kan fi nna ytterligare information. Därför fi nns det i slutet av guiden 
källor, kontaktuppgifter och internet länkar dit man kan vända sig om kunskap och stöd. 

Trots en minnessjukdom, hur allvarlig den än är, fi nns det möjligheter till ett gott liv och 
positiva upplevelser. Nya dörrar kan öppna sig, vilka medför nya möjligheter. Mycket 
handlar om våra attityder, hur vi ser på sjukdomen och hur vi bemöter den minnes sjuke.

Tammerfors, augusti 2014
Anna Koski
Magister i hälsovård, sjukskötare

I dag är en viktig dag, jag lever här och nu. 
Gårdagen kan jag inte förändra, morgondagen 

vet jag inget om, den är ännu ofödd. 
Då återstår bara en dag: IDAG!
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Med minnessjukdom avses en sjukdom som påtagligt försämrar minnet och tankeför-
mågan samt andra förmågor kopplade till vårt intellekt, det man kallar kognitiva förmå-
gor. Den drabbade brukar märka av tilltagande glömska och svårigheter att planera och 
utföra vardagliga sysslor. Den sjuke behöver allt mera hjälp i vardagen. Med tiden leder 
framskridande minnessjukdomar till demens. Eftersom demens är ett samlingsnamn för 
en rad olika symtom är det följdriktigt att använda termen minnessjuk om en person som 
har en framskridande minnessjukdom, inte dementiker. 

Den vanligaste framskridande minnessjukdomen som ger demenssymtom är Alzheimers 
sjukdom (70 %). Andra framskridande minnessjukdomar är blodkärlsrelaterad minnes-
sjukdom, minnessjukdom orsakad av Lewykropp-sjukdom, minnessjukdom förknip-
pad med Parkinsons sjukdom och degeneration i pann- och tinningloben. Hos de äldre 
insjuknade är en kombination av Alzheimers sjukdom och blodkärlsrelaterad störning i 
blodcirkulationen i hjärnan vanlig.

Uppskattningsvis 130 000 personer i Finland lider av en minnessjukdom. Risken att drab-
bas av en minnessjukdom växer med åldern; största delen av de insjuknade är över 80 år. 
Antalet minnessjuka växer när befolkningen blir äldre men minnessjukdomar förekom-
mer också hos personer i arbetsför ålder. Uppskattningsvis lider 5 000–10 000 personer 
i arbetsför ålder av en minnessjukdom. Minnessjukdomar utgör i Finland en betydande 
utmaning för folkhälsan och nationalekonomin.

FRAMSKRIDANDE MINNESSJUKDOMAR1
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Tidig diagnos och behandling är viktigt

Trots att det för närvarande inte fi nns någon botande behandling för framskridande 
minnessjukdomar är det viktigt med en tidig diagnos och läkemedelsbehandling för att 
säkerställa en god helhetsvård med rätt sorts rehabilitering, handledning och stöd.

Förloppet av en minnesjukdom kan se mycket olika ut från person till person och det är 
svårt att på förhand veta exakt hur sjukdomen påverkar en enskild individ. Med hjälp av 
läkemedel kan man dock lindra framskridandet av symtomen. Läkemedlen kan också 
påverka de intellektuella (kognitiva) funktionerna positivt och bidra till att förbättra funk-
tionsförmågan samt lindra och uppskjuta förekomsten av beteendesymtom. Samtidigt 
bidrar de till att stödja de anhöriga och skjuter upp övergången till långvård. Ju tidigare 
läkemedelsbehandlingen sätts in i sjukdomsförloppet desto större nytta har man av den.

Målet för vården är en god funktionsförmåga 
och livskvalitet

I vården och omsorgen av en minnessjukdom utgör läkemedelsbehandlingen bara en del 
av en större helhet. Som bäst är den minnessjukas vård och omsorg helt individanpassad 
utgående ifrån den insjuknades behov samt anhörigas önskemål. En omfattande vård-
plan beaktar även behandlingen av eventuella andra sjukdomar och beteende symtom. 
Den tar hänsyn till rehabiliteringen, erbjuder stöd och handledning för både den insjuk-
nade och närstående.

Avsnitt 1.2 behandlar utförligare rehabilitering som gäller minnessjukdom och avsnitt 3.1 
beskriver vård- och rehabiliteringsplaner.

Källor s. 35. 
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Minnessjukdomar medför förändringar i beteendet eller känslolivet hos ca 90 % av de 
insjuknade. Dessa förändringar som också kallas för beteendesymtom påträff as i alla 
minnessjukdomar och i deras olika stadier. De kan vara övergående eller långvariga.

Förändringar i beteendet omfattar till exempel depression, ångest, oro, syn- och hörsel-
villa, vanföreställningar och förändringar i sömn- och dygnsrytmen. Det är vanligt att den 
minnessjuke lider av fl era beteendesymtom samtidigt. Vilket eller vilka beteendesymtom 
som uppträder eller i vilket stadium av sjukdomsförloppet är mycket individuellt.

Det går att förebygga och behandla förändringar i beteendet. När man märker något 
främmande eller annorlunda i den insjuknades beteende lönar det sig att ta det på tal 
med läkaren eller minnesskötaren. På det sättet blir beteendesymtomen beaktade i 
vård- och rehabiliteringsplanen och den anhörige får möjlighet till handledning i hur man 
bemöter dessa situationer. Det är viktigt att få hjälp eftersom med en bra behandling av 
beteendesymtom kan man avsevärt förbättra livskvaliteten för hela familjen och förlänga 
den tid som den sjuke kan bo kvar hemma.

Rätt diagnostisering och en för övrigt bra medicinsk behandling är ett bra utgångsläge för 
att förhindra utvecklingen av beteendesymtom. Beteendesymtom behandlas trots allt i 
första hand med icke-farmakologiska metoder.

FÖRÄNDRINGAR I DEN MINNESSJUKES 
BETEENDE

1.1 
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Den läkemedelsfria behandlingen av beteendesymtom baserar sig 
på att bemöta den minnessjukes upplevelse av verkligheten 

En stor del av beteendesymtom beror på en minnessjuk persons försämrade förmåga att 
uttrycka sig och göra sig förstådd om sina behov. Andra orsaker bakom beteendesym-
tom kan vara kognitiva symtom som yttrar sig i svårigheter att på ett adekvat sätt utföra 
olika praktiska moment, psykotiska tillstånd eller akut förvirring. Många bakomliggande 
faktorer kan ha betydelse för uppkomsten av beteendesymtom t.ex. den insjuknades 
egen personlighet, livshistoria samt hur meningsfullt livet upplevs av personen i fråga.

Det är viktigt att förstå att en minnessjuk inte beter sig besvärligt utan orsak eller är elak 
med avsikt. På grund av sin sjukdom kan den minnessjuke ha svårt att känna igen sig eller 
ge uttryck för sina behov på ett förståeligt sätt. Därför är det svårt för en utomstående att ta 
fasta på och förstå betydelsen i en känsla eller ett beteende. Ett beteende som för en utom-
stående kan kännas som störande kan vara en naturlig reaktion för en person som kämpar 
med att förstå och interagera med en omgivning som blivit obegriplig. Ett aggressivt bete-
ende kan exempelvis vara den minnessjukas skyddsreaktion i en skrämmande situation.

Svårigheten i att göra sig förstådd är något som kan kännas lika frustrerande för bägge 
parterna, såväl för den sjuke som för vårdaren. Man kan dock underlätta situationen 
genom att tålmodigt lyssna och försöka sätta sig in i hur det känns för den minnessjuke 
samt bedöma vad som fattas personen. Fastän de egna känslorna skulle vara på ytan 
underlättar man situationen genom att respektera den minnessjukes upplevelser och 
verklighetsuppfattning utan att nervärdera honom eller henne.

En meningsfull vardag där den minnessjuke har sina egna dagliga aktiviteter ger struk-
tur och innehåll i dagen. En god vård och omsorg samt samspel utan jäkt och stress är 
grunden i behandlingen och förebyggandet av beteendesymtom. Det är i första hand de 
anhörigas tanke- och förhållningssätt som möjliggör förverkligandet av en dylik vardag. 

Källor s. 35. 
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Vård och omsorg om en person med en minnessjukdom ska fokusera på den insjukna-
des och dennas anhörigas välbefi nnande, på att ha en trevlig gemensam tillvaro. Syftet 
är att hjälpa den minnessjuke till ett meningsfullt och självständigt liv, fördröja framskri-
dandet av sjukdomssymtomen och bevara funktionsförmågan så länge som möjligt. Ett 
rehabiliterings-stödjande förhållningssätt fäster vikten vid att stärka den minnessjukes 
förmågor och kompensera för brister - att ta vara på det friska, istället för att registrera 
olika symtom och sviktande funktioner. 

Rehabilitering ingår som del av vårdplanen under hela sjukdomstiden och är alltid en 
individuell process. Rehabiliteringsplanen inkluderar livets alla delområden, den omfat-
tar rehabilitering i det dagliga arbetet, såväl av vårdpersonal som av anhörig eller annan 
närstående till den minnessjuke. Verksamheten skall inte leda till att man hjälper den 
insjuknade till att bli hjälplös genom att göra saker för personen, som han eller hon ännu 
själv kan utföra. Att göra saker själv och syssla hjälper till att upprätthålla den insjukna-
des funktionsförmåga, får honom eller henne att uppleva känslan av att lyckas och kan-
ske även hjälper till att fi nna nya utvägar i situationen.

Känslan av att behövas och vara till nytta i vardagen 
är en central del i rehabiliteringsplanen

Människans liv känns betydelsefullt när han eller hon är sysselsatt och kan vara till hjälp 
för andra. Känslan av att kunna verka och vara till nytta kan bidra till att ge mening i livet 
för en minnessjuk. Hushållssysslor, vardagsbestyr, att träff a vänner och motionera kan 
vara rehabilitering som bäst. Att lyssna på musik och i synnerhet att själv sjunga kan 
också vara till nytta både för den minnessjuke och anhöriga. Hur dessa händelser infrias 
beror mycket på människornas attityder i den minnessjukes omgivning till den insjuk-
nade och dennes kraftresurser.

Källor s. 36. 
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1.2 
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Att insjukna i en minnessjukdom innebär en kris för både den insjuknade och de anhö-
riga. Chock, misstro, sorg och oro är naturliga känslor som kan vara förknippade med 
situationen men som man med tiden kan bearbeta för att hjälpa anpassa sig till sjukdo-
men. Det kan ta tid att acceptera situationen men småningom brukar man bli redo att 
ta emot stöd och information om sjukdomen samt kunna förbereda sig inför framtiden.

Det är viktigt att man i den minnessjukes familj i början av sjukdomsförloppet försöker 
behålla sina sociala relationer, hobbyn och gamla vanor. Genom att gå med i den lokala 
minnesföreningen kan man få nya intressen och bekanta.

Att träff a vänner och nära släktingar i en positiv och accepterande atmosfär ger gott 
humör och krafter. Ett socialt nätverk bestående av de närmaste som därtill får stöd av 
yrkespersonal underlättar avsevärt och hjälper den minnessjukes familj att orka.

En minnessjukdom förändrar inte hela livet på en gång

Livet tar inte slut i och med en minnessjukdom utan en minnessjukdom blir ett sätt att 
leva. Trots sjukdomen kan man i många avseenden fortsätta leva sitt dagliga liv, göra 
saker man tidigare brukat och ha en bra vardag så länge som det är möjligt. Tillsammans 
kan man njuta av naturen, motion, god mat, musik, familj och vänner, gemensam humor 
och goda minnen. Att göra meningsfulla saker ger krafter och hjälper att orka i svåra 
stunder.

Man får och skall också glädjas av livet.

Källor s. 36. 
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Det sägs att en minnessjukdom skalar människan som en lök, ett lager i taget. Sjukdo-
men börjar smygande med störningar av närminnet. Sist drabbas inlärda kunskaper och 
färdigheter. Då sjukdomen framskrider hålls skeden från tidigare i livet kvar i minnet 
längre, exempelvis upplevelser från barndomen och uppväxten. 

En minnessjuk lever stundtals på nytt i sina upplevelser och erfarenheter från olika ske-
den i livet och följaktligen förhåller sig den minnessjuke annorlunda till verkligheten än 
en frisk människa. I hans eller hennes livsvärld är förmågor som att behärska känslor, 
empati eller att leva upp till andras förväntningar inte längre viktiga.

Att drabbas av en minnessjukdom innebär för den insjuknade svårigheter att komma ihåg 
saker som inträff at nyligen men sjukdomen påverkar den drabbade även på andra sätt. Det 
blir svårt för den sjuke att förstå tal, uppfatta saker, förstå omvärlden och människors bete-
ende. I senare stadium tilltar även problem i motoriken. Den omgivande världen kan av den 
minnessjuke uppfattas som otrygg och opålitlig eftersom den drabbade kan ha svårt att tolka 
sin omgivning. Bekanta ansikten och saker kan för den sjuke verka konstiga.

En minnessjuk upplever att kontrollen över det egna livet försämras vilket innebär 
otrygghet. Han eller hon missförstår situationer och även den minnessjuke blir lätt miss-
förstådd. Bristande sjukdomskänsla är typiskt för sjukdomsbilden av en minnessjuk. Den 
minnessjuke kan på grund av bristande sjukdomsinsikt på olika sätt försöka bortförklara 
sjukdomstecken.

DEN MINNESSJUKES FÖRÄNDRADE 
LIVSVÄRLD OCH MÖJLIGHETER 

2.1 
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En minnessjukdom förtar inte människans värdighet

Som människa är den minnessjuke fortfarande den samma som förr trots att sjukdo-
men eventuellt medför förändringar i beteende eller handlande. Han eller hon har sin 
egen livssaga, personlighet, värderingar och roller som gör henne eller honom unik och 
värdefull. Det är viktigt att bevara denna värdighet i vården och i bemötandet av den 
minnessjuke.

Man bör bemöta en minnessjuk fi nkänsligt och låta honom eller henne behålla sin vär-
dighet. Att rätta till, att förlöjliga, att avslöja berättelser som den insjuknade hittat på 
för att värja sig eller att debattera är inte nödvändigt och gör inte situationen bättre. En 
minnessjuk vill inte strida utan uppskattar ett respektfullt bemötande.

När sjukdomen framskrider behöver den minnessjuke specialstöd för att kunna uttrycka 
sig själv och sina behov. Han eller hon behöver också stöd för att bevara sin identitet. 
Den minnessjuke känner sig bättre till mods när man bemöter honom eller henne på en 
känslonivå motsvarande hans eller hennes egen verklighet. Genom att man lyssnar i lugn 
och ro, är deltagande och minns tillsammans. Man kan inte kräva att den minnessjuke 
skall minnas och det lönar sig inte att försöka med våld rycka honom eller henne tillbaka 
till verkligheten.

Man skall bemöta 
en minnessjuk person fi nkänsligt 

och låta denne behålla sin värdighet.

”
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Mot nya möjligheter

En minnessjuk har ännu mycket att ge och uppleva. Trots sin sjukdom kan han eller hon 
fortsätta med bekanta sysslor. Vid sidan av rutiner som innebär trygghet och balans i 
livet kan man även pröva på nya saker. Det viktigaste är att man har rätt attityd och för-
måga att se alternativa tillvägagångssätt såsom till exempel att man tänker på hurudana 
krav man ställer på själva utförandet. Att fantisera, improvisera och att vara fl exibel är 
viktiga medel i att hitta lämpliga lösningar.

En minnessjuk kan exempelvis länge duka bordet bara man kommer ihåg att det vik-
tigaste inte är att kaff ekopparna passar med rätt fat. Inget hindrar heller att den sjuke 
fortsätter med mera krävande sysslor om det främjar möjligheten att känna sig betydel-
sefull. Richard Taylor har till exempel skrivit en bok om sina egna erfarenheter och tankar 
om att vara Alzheimerpatient.

Bland annat TunteVa®-konceptet och en logoterapeutisk tankeprocess ger vägledning för 
hur man bör bemöta en minnessjuk.

Källor s. 36. 
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DEN NÅRSTÅENDES NYA UTMANINGAR 
OCH KRAFTKÄLLOR

2.2 
En minnessjukdom påverkar hela familjen. Relationerna mellan den drabbade och en när-
stående förändras när minnessjukdomen framskrider och hjälp- och vårdbehovet ökar.

Ibland är livet vid sidan av en minnessjuk krävande. Misstänksamhet, anklagelser och 
känsloutbrott känns sårande för den som gjort sitt bästa för sin närstående som drab-
bats. Även en situation där den minnessjuke inte känner igen sin närstående eller blan-
dar ihop denna med någon annan känns ledsamt. Det innebär dock inte att den sjuke 
inte längre bryr sig och man kan fortfarande uppleva glädje och ha trevligt tillsammans. 

Trots att tålamod och en positiv atmosfär skulle vara till fördel i utmanande situationer, 
är konstellationen inte alltid enkel. Man ska dock vara barmhärtig mot sig själv. För att 
orka är det viktigt att man som närstående får små andningshål i vardagen, gör saker 
som är meningsfulla för en själv och pratar om sina egna upplevelser med andra än den 
minnessjuke.

Livet kan upplevas meningsfullt och värt att leva trots att önskan om en gemensam frisk 
och aktiv ålderdom tillsammans vid sidan av den minnessjuke inte blir som man plane-
rat. I stället för att tänka på förlusten av det som tidigare varit lönar det sig att fokusera 
på återstående möjligheter, på saker man fortfarande kan göra och uppleva tillsammans, 
dela och minnas.

15
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En närståendes välmående är avgörande 
för den minnessjukes välbefi nnande

Det är inte meningen att stödet av den minnessjukes funktionsförmåga skall öka belast-
ningen på en närstående. Vid sidan av vårdarrollen, att stå för trygghet, stöd och omvård-
nad om den insjuknade har den närstående rätt också till ett eget liv. Det betyder inte att 
man är självisk om man håller fast vid egna behov och saker som är viktiga för en själv, 
som umgänge med vänner och lite egen tid. En bra livskvalitet är viktig för den ger kraft 
och förbättrar därmed också den minnessjukes välbefi nnande.

Tjänster avsedda och utvecklade för den minnessjukes familj gör det möjligt att få stöd 
och hjälp så att den närstående får tid också för sig själv. När det känns tungt är det viktigt 
att man söker hjälp också för sig själv. I stödgrupper kan man dela med sig av sina egna 
erfarenheter och få stöd av andra närstående. Att skaff a grundinformation om sjukdo-
men ökar också förståelsen av sjukdomen och situationer som den kan medföra. Avsnitt 
3 ger mer information om olika tjänster, vem som erbjuder dem samt om stödgrupper.

Rätten att vara närstående till en minnessjuk på eget sätt

Med närståendevårdare avses en anhörig som tar hand om en minnessjuk som inte själv-
ständigt klarar av vardagen. Att vara närståendevårdare medför både tunga och belö-
nande erfarenheter. Beslutet att ta sig an rollen som närståendevårdare bör man i mån 
av möjlighet fundera på i god tid och tillsammans med exempelvis en minnesskötare.

En närståendevårdare får stöd genom olika förmåner och tjänster. Å andra sidan är rol-
len som närståendevårdare inte det enda sättet att leva vid sidan av en närstående per-
son som drabbats av en minnessjukdom. Att bli vårdare för en närstående är ett beslut 
var och en måste ta själv.

Källor s. 37. 
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Det fi nns många olika tjänster och förmåner tillgängliga för den minnessjuke och hans 
eller hennes närstående. Den insjuknades hemkommun och FPA står för dessa tjänster. 
Vid sidan av tjänster som erbjuds av den off entliga sektorn fi nns även privata företag och 
organisationer som erbjuder hälso- och stödtjänster. Denna helhet utgör den sk. vård-
kedjan för minnespatienter, som skall säkerställa vård- och rehabiliteringstjänster för en 
minnessjuk under hela sjukdomstiden. Syftet med tjänsterna är i första hand att trygga 
vardagen och livskvaliteten i hemmet för den minnessjuke och närståendevårdaren. 

I avsnitt 3.1 beskrivs kort kommunala tjänster och i avsnitt 3.2 de centrala förmånerna 
som FPA erbjuder minnessjuka. Stödformer som kompletterar kommunala tjänster 
beskrivs i avsnitt 3.3.

TJÄNSTER OCH FÖRMÅNER FÖR 
MINNESSJUKA OCH DERAS FAMILJER3

Syftet med tjänsterna är 
i första hand att trygga vardagen 

och livskvalitet i hemmet 
för den minnessjuke 

och närståendevårdaren.

”
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Vård, rehabilitering och service erbjuds en minnessjuk av fl era olika yrkesgrupper. Alla 
som arbetar inom social- och hälsovården är skyldiga att ge rådgivning åt en minnessjuk 
och hans eller hennes närstående. Dessutom har en ålderstigen minnessjuk rätt att få 
en av kommunen utsedd ansvarsperson för att ansöka om och koordinera tjänsterna.

I många kommuner har undersökningar och uppföljning av vården centraliserats till 
minnespolikliniker där man är insatt i minnessjukdomar. Minnesskötare, minnesråd-
givare eller minneskoordinator är en person som är insatt i vården av framskridande 
minnessjukdomar och som har specialkunnande beträff ande de tjänster som den sjuke 
och anhöriga behöver. Denna person är oftast den närmaste kontaktpersonen till den 
minnessjukes familj. Av läkarna har neurologerna, geriatrikerna och psykiatrikerna inom 
åldringsvården specialkompetens inom minnessjukdomar.

En minnessjuk har rätt till en individuell vård- och rehabiliteringsplan. Denna plan utar-
betas i kommunen tillsammans med den minnessjuke och hans/hennes närstående så 
fort som möjligt efter att sjukdomen har diagnostiserats. Grundläggande för planen är 
att den utgår från den minnessjukes och hans/ hennes närståendes resurser samt behov 
av tjänster. Information om vilka instanser som står för verkställandet av tjänsterna bör 
också framgå i planen. Den individuella rehabiliteringsplanen bygger på att personen 
själv är delaktig och att den återspeglar personens egen upplevelse av sin situation, sina 
behov och önskemål. Yrkespersonalens uppgift är att se till att planen förverkligas och att 
bedömning av  funktionsförmågan och servicebehovet följs upp kontinuerligt.

Syftet med skräddarsydda kommunala tjänster är att med hjälp av dem göra det möjligt 
för  en minnessjuk att bo hemma så länge som möjligt. På medicinska grunder erbjuds 

KOMMUNALA TJÄNSTER3.1 
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även vård dygnet runt. För de fl esta minnessjuka blir någon annan form av strukturerat 
boende eller långtidsvård i något skede aktuellt. Även i den situationen är det väsentliga 
syftet med tjänsterna fortfarande att säkerställa ett gott liv för den minnessjuke och inte 
minst att stödja den närstående.

Ytterligare information om ansökan för kommunala tjänster och andra tjänster riktade 
till minnessjuka får man från den egna kommunens social- och hälsovårdsväsen.

Hemvård

I många kommuner har hemtjänst och hemsjukvård slagits ihop till hemvård. Hemvår-
den kommer och hjälper när det i den insjuknades hem behövs hjälp med vardagssysslor 
och t.ex. med uppföljningen av läkemedelsbehandlingen. Hemvårdens medarbetare föl-
jer upp kundens tillstånd och ger råd i frågor som berör tjänsterna.

Hemvårdstjänster kan man få t.o.m. dygnet runt och på veckoslut. Att få måltider hem, 
städhjälp, hjälp med hygien, färdtjänst och andra stödtjänster kompletterar hemvården. 
I de fl esta kommuner tar hemvårdsbyrån hand om hemvårdsangelägenheter.

Stöd för närståendevårdare

Anhörig som vårdar en minnessjuk närstående är en viktig sakkunnig och samarbets-
partner för yrkespersonalen i vårdkedjans alla skeden. Stödtjänster erbjuds också en 
närståendevårdare för att stödja hans eller hennes välmående och uthållighet.
 
Stödet för närståendevård utgörs av en helhet som består av ett vårdarvode, som beta-
las ut till närståendevårdaren samt av tjänster som tillhandahålls vårdtagaren och som 
stöder närståendevårdaren. För att få stödet ingås ett avtal mellan närståendevårdaren 
och kommunen som omfattar en vård- och serviceplan.
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Kommunen besluter om grunderna för beviljandet av stödet för närståendevård och om 
beloppet för stödet. Man ansöker om stödet från vårdtagarens hemkommun, social- och 
hälsovårdsverket/närståendevård.

Dagverksamhet och intervallvård

Avsikten med rehabiliterande dagverksamhet är att främja möjligheten för den minnes-
sjuken att klara sig i vardagen. Syftet med klubb-, grupp- och dagverksamhet kan vara 
fysisk, psykisk eller social rehabilitering eller rekreation och de utgör även stödformer 
för hemvården. Ledd gruppverksamhet möjliggör också en regelbunden vilostund för 
närståendevårdaren. 

Vid sidan av dagverksamhet ordnas kortvarig dygnetruntvård för att upprätthålla den 
minnessjukes funktionsförmåga och för att främja den närståendes orkande. Med  
temporär vård avses vanligtvis en kort enskild vårdperiod. Återkommande kortvariga 
vårdperioder utanför hemmet kallas för korttids- eller intervallvård. En väl organiserad 
rehabiliteringsperiod i korttidsvården underlättar livet i vardagen och ger möjlighet till 
stimulans för såväl den minnessjuke som för närståendevårdaren. 

Färdtjänst

Med kommunal färdtjänst avses möjligheten att använda specialtransport, taxi eller 
invataxi för ett pris som motsvarar priserna för resor med kollektivtrafi k. När färdtjänst 
beviljats enligt handikappservicelagen har en minnessjuk person rätt till minst 18 enkel-
resor per månad för att sköta ärenden eller för fritidsändamål. Alternativt kan färdtjäns-
ten beviljas enligt socialvårdslagen. Det förekommer skillnader mellan olika kommuner i 
hur man tolkar lagen och beviljar färdtjänst.

Källor s. 37
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Förmåner som FPA beviljar för att underlätta vardagen för en minnessjuk och hans eller 
hennes närstående är bl.a. vårdbidrag för pensionstagare, läkemedelsersättning, reseer-
sättning, sjukvårdsersättning och rehabiliteringskursverksamhet. I följande beskrivs de 
kort. Närmare information om FPA stödformer, förutsättningar för att ansöka om och 
få dem får man på FPAs kontor, kundtjänst och webbsidor. Kontaktuppgifterna fi nns i 
avsnitt 5.

Vårdbidrag för pensionstagare

Vårdbidraget för pensionstagare är avsett för att stödja långvarigt sjuka pensionstagares
vård och rehabilitering så att de kan klara sig i det dagliga livet och upprätthålla sin funk-
tionsförmåga. Bidraget ersätter delvis också kostnader till följd av nedsatt funktionsför-
måga. Vårdbidrag kan beviljas om funktionsförmågan uppskattas vara försämrad p.g.a. 
sjukdom i minst ett år.

Vårdbidraget för pensionstagare utbetalas i tre olika kategorier och beloppets storlek 
bestäms enligt hur stort behovet av hjälp och tjänster samt fortlöpande särskilda kost-
nader är. 

Läkemedelsersättningar

Läkemedelsersättningar berör läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som 
ordinerats med recept för behandling av en sjukdom. De ersätts enligt tre ersättnings-
klasser: grundersättningen är 35 %, lägre specialersättning är 65 % och den högre speci-
alersättning är 100 % av läkemedelspriset eller av referenspriset. Ersättningen kan också 
vara begränsad.

3.2 FPA-FÖRMÅNER
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En del läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom har begränsad grundersättning, 
andra har det inte. Rätten till begränsade ersättningsgilla läkemedel ansöks med blan-
kett SV 7 som en läkare utfärdat (läkarutlåtande B). Kunden får ersättning direkt från 
apoteket när apoteket har kontrollerat hans eller hennes rätt att få ersättning från FPA. 
Om kostnaderna för läkemedel som är ersättningsgilla under ett kalenderår överskrider 
självrisken d.v.s. kostnadstaket för läkemedel, betalar kunden för varje ersättningsbart  
läkemedel 1,50 euro.

Uppdaterad information om läkemedelspriser och ersättningar samt sinsemellan utbyt-
bara läkemedelspreparat fi nns på FPAs hemsida.
http://www.kela.fi /web/sv/lakemedel-och-lakemedelsersattningar 

Reseersättningar

FPA beviljar ersättningar för resekostnader som uppstått p.g.a. sjukvårdsbesök eller 
resor till rehabiliteringskurser. I huvudsak betalas ersättningar enligt det billigaste rese-
sättet. Resor som gjorts med taxi eller egen bil ersätts bara om ingen allmän transport-
förbindelse fi nns eller om man på grund av sitt hälsotillstånd inte kan använda den.

För att få ersättning för en taxiresa skriver sjukvårdspersonalen ett intyg för kunden. 
Kunden betalar själv självriskandelen för resan, FPA ersätter endast den överstigande 
andelen. Efter att den årliga självriskandelen d.v.s. resetaket har nåtts ersätter FPA de 
behövliga resorna helt.

Sjukvårdsersättningar

FPA ersätter en del av läkararvoden, undersökningar och behandlingar som ordinerats 
av privatläkare. Ersättningen får man ofta redan på läkarmottagningen genom att visa 
sitt FPA-kort. Om kunden även har en privat sjukvårdsförsäkring kan man förutom ersätt-
ningen från FPA ansöka om ersättning från försäkringsbolaget. Då ansöker man först om 
ersättning från FPA.
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FPAs rehabiliteringskursverksamhet

FPA anordnar rehabiliterings- och anpassningsträningskurser för minnessjuka under 76 
år och deras anhöriga. Syftet med kurserna är att ge information och färdigheter så att 
man kan leva ett så fullvärdigt liv som möjligt trots minnessjukdom. På kurserna utnyttjar 
man gruppaktiviteter och stöd från andra personer i samma situation. För att ansöka om 
en kursplats behövs ett B-utlåtande av läkaren.

Förutom FPA anordnar även en del av Alzheimer Centralförbundets medlemsföreningar 
anpassningsträningskurser. Man kan höra sig för om kurstidtabeller och ansökningsför-
faranden direkt hos medlemsföreningarna.

Källor s. 38

Vid sidan av de off entliga tjänsterna erbjuder också privata serviceföretag och patient- och 
anhörigorganisationer tjänster för den minnessjuka och hans eller hennes närstående. De 
tjänster som företag och organisationer erbjuder kompletterar de off entliga tjänsterna.

Minnes-, Alzheimer- och demensföreningar är medlemmar i Alzheimer Centralförbundet 
och erbjuder bland annat minnesrådgivning, nätverk, stödgrupper, förstahandsinforma-
tion och anpassningsträningskurser för den minnessjuke med familj. 
I stödgrupper som anordnas för minnessjuka och deras anhöriga får man träff a andra 
personer i samma situation. Där är det lättare att tala om sjukdomen och samtidigt kan 
det bli lättare att förstå varandra. Stödgruppsverksamhet ökar kännedom och förståelse 
för många frågeställningar, ger stöd och viktiga insikter om situationer som sjukdomen 
kan medföra. Man får även information och tips om hur man klarar sig i vardagen

Närmare information om verksamhet i den egna kommunen får man från den lokala 
minnesföreningen eller Alzheimer Centralförbundet (kontaktuppgifter fi nns i avsnitt 5). 
Stödgrupper och annan verksamhet anordnas också beroende på kommunen av bl.a. 
anhörigorganisationer, kommunen och församlingen.

ÖVRIGA TJÄNSTER3.3 
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En minnessjukdom fråntar inte automatiskt en persons självbestämmanderätt. Så länge 
som den minnessjuke själv är förmögen att fatta beslut som berör honom eller henne 
själv eller hans eller hennes egendom ska de besluten gälla. 

När sjukdomen framskrider kommer förr eller senare dagen då den minnessjuka inte 
mera kan fatta adekvata beslut om sig själv och sina angelägenheter. Man kan förbereda 
sig för det kommande att ens rättsliga handlingsförmåga upphör genom att upprätta ett 
vårdtestamente och intressebevakningsfullmakt. Dessa behandlas i nästa avsnitt. Andra 
sätt för en minnessjuk att säkerställa att hans eller hennes självbestämmanderätt tillgo-
doses kan skötas med hjälp av fullmakt och testamente. Med tanke på framtiden måste 
man också ta ställning till frågor kring körkort och vapentillstånd. Bilkörning behandlas 
i avsnitt 4.3.

Det lönar sig att uppgöra ett vårdtestamente och en intressebevakningsfullmakt i god 
tid, helst medan man är möjligast frisk. Dokumenten kan dock fortfarande göras när 
minnessjukdomen är i lindrig fas. Då lönar det sig att bifoga ett färskt läkarutlåtande över 
personens rättshandlingsförmåga.

Källor s. 38.

4 ATT FÖRBEREDA SIG INFÖR FRAMTIDEN
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Ett vårdtestamente är en persons viljeförklaring om hur man önskar bli vårdad i framti-
den ifall att man inte själv längre förmår fatta beslut om sin egen vård. I vårdtestametet 
kan man fastställa de situationer när man avstår från att vidta vissa vårdåtgärder eller 
man kan också befullmäktiga en annan person att fatta vårdbeslut gällande en själv.

Ett vårdtestamente är bindande för vårdpersonalen. Det är i kraft endast när patienten 
inte själv förmår fatta beslut om sin egen vård. Ett vårdtestamente lindrar de anhörigas 
ovisshet och oro inför vårdbeslut och underlättar därmed även vårdpersonalens arbete.

Det lönar sig att göra upp ett vårdtestamente skriftligt. Då kan det bifogas patientjourna-
len eller man kan hålla det med sig. Innehållet kan man fritt bestämma själv. Ett vårdtes-
tamente kan vara personligt skrivet med egna ord och önskemål om hur man önskar bli 
vårdad eller man kan utnyttja färdiga modeller på vårdtestamente.

Alzheimer Centralförbundet har en blankettmodell för ett vårdtestamente, där man kan 
uttrycka sina önskemål om sin vård samt ge uttryck åt egna beslut angående vården i 
livets slutskede. Finlands minnesspecialister r.f. har ett livskvalitetstestamente där man 
kan beskriva för sig själv viktiga saker och vardagsrutiner. Blanketterna kan fyllas i till den 
omfattning som man fi nner lämpligt och de kan också uppdateras vid behov. Man kan be 
om hjälp t.ex. av en minneskötare för att fylla i ett vårdtestamente.

Källor s. 38.

VÅRDTESTAMENTE (LIVSTESTAMENTE)4.1 
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Liksom med ett vårdtestamente kan man med en intressebevakningsfullmakt förbereda 
sig inför framtiden och en eventuell förlust av förmågan att sköta sina angelägenheter. 
Genom att upprätta en intressebevakningsfullmakt kan den minnessjuke för den hän-
delse att han eller hon inte längre kan uttrycka sin vilja försäkra sig om att angelägenhet-
erna blir skötta av en god man som han eller hon själv har utsett.

En intressebevakningsfullmakt skall upprättas skriftligt. Genom en intressebevaknings-
fullmakt kan fullmaktsgivaren bemyndiga en fullmäktig att sköta sina ärenden och fast-
ställa själv de ärenden som fullmakten omfattar. Den person som utses till befullmäkti-
gad bör ge sitt samtycke till uppdraget. Fullmaktsgivaren kan ge en befullmäktigad rätt 
att sköta ärenden som gäller skötseln av hans eller hennes egendom och andra ekono-
miska angelägenheter samt om fullmaktsgivaren så önskar, också angelägenheter som 
gäller fullmaktgivaren själv, t.ex. hälso- och sjukvård. 

En intressebevakningsfullmakt träder i kraft när den befullmäktigade ansökt om fast-
ställelse hos  magistraten. Den befullmäktigade skall för magistraten visa upp fullmakts-
handlingen i original  samt ett läkarutlåtande där det framgår att fullmaktsgivaren har 
blivit oförmögen att sköta de ärenden som fullmakten gäller. 

Ytterligare information om intressebevakningsfullmakt fås från närmaste magistrat. Man 
kan be om hjälp av t.ex. en rättshjälpsbyrå för att upprätta en intressebevakningsfullmakt.

Källor, s. 38.

4.2 INTRESSEBEVAKNINGSFULLMAKT
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Körförmågan och förmågan att klara sig i trafi ken försvagas av en minnessjukdom. I lind-
rig fas av sjukdomen är det möjligt att köra bil ifall en läkarundersökning och där till 
hörande utredning av körförmågan med eventuellt ett förarprov så fastslår. När sjukdo-
men framskrider ökar risken för att hamna i trafi kolyckor och då avgör läkaren körför-
mågan oftare. Till sist hamnar man oundvikligt i en situation då körkortet inte längre kan 
förnyas.

Körkortet och att köra bil är en sak av stor betydelse speciellt bland många män. På 
grund av detta och eventuell även på en bristande sjukdomsinsikt kan en minnessjuk 
försöka köra bil i en situation då det inte längre är säkert. Bilen eller åtminstone bilnyck-
larna borde då förvaras utom räckhåll för den insjuknade. För de anhöriga kan detta 
vara en svår situation och då kan det vara bra att man samarbetar med yrkespersonal.
Å andra sidan händer det också att den insjuknade på eget initiativ avstår från att köra 
bil.

Man behöver inte avstå helt från att åka bil p.g.a. en minnessjukdom. Känslan av frihet 
som bilandet medför kan man uppleva fastän man inte längre själv har körkortstillstånd 
genom att åka bil till platser viktiga för en med någon annan som förare.

Källor s. 38.

4.3 FÖRÄNDRINGAR I KÖRFÖRMÅGAN 
OCH ATT AVSTÅ KÖRKORTET
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5 INFORMATIONSKÄLLOR
I Finland fi nns många specialist- och frivilligorganisationer som arbetar med minnessjuk-
domar och som man kan vända sig till för information och stöd. På följande sidor fi nns 
informationskällor, webbadresser och andra kontaktuppgifter som man kan ha nytta av 
för att få information och stöd, grupperade enligt innehållet.
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Organisationer

Alzheimer Centralförbundet r.f.
Alzheimer Centralförbundet r.f. fungerar som en folkhälso-, patient- och intressebevak-
ningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Till förbundet 
tillhörande Minnes-, Alzheimer- och demensföreningar fi nns över hela Finland. Adressen 
till hemsidan är www.muistiliitto.fi 

Finlands minnesspecialister r.f. 
Finlands minnesspecialister r.f. är en frivillig- och specialistorganisation för yrkespersonal. Den är 
verksam runtom i Finland med syfte att förbättra välbefi nnandet och livskvaliteten bland minnes-
sjuka och deras närstående. Adressen till hemsidan är www.muistiasiantuntijat.fi 

Närståendevårdare och Vänner Förbundet r.f.
Närståendevårdare och Vänner Förbundet är en intressebevaknings- och stödorga-
nisation för närståendevårdare och deras vårdbehövande. Organisationen har lokal-
föreningar runtom i Finland. Adressen till hemsidan är www.omaishoitajat.fi 

Vård och rehabilitering vid en minnessjukdom

God medicinsk praxis –rekommendation
God medicinsk praxis -rekommendationerna är nationella vårdrekommendationer för 
hälsovårdspersonal. Patientversionerna presenterar det väsentliga innehållet av rekom-
mendationerna som kortfattade sammanställningar på standardspråk. Om minnessjuk-
domar fi nns en egen God medicinsk praxis -rekommendation som redogör för före-
byggande, diagnostisering och läkemedelsbehandling av de vanligaste framskridande 
minnessjukdomarna. Rekommendationen och dess patientversion fi nns på adressen 
www.kaypahoito.fi /web/svenska/hem

Muistisairaan kuntouttava hoito, bok (på fi nska)
(Hallikainen M, Mönkäre R, Nukari T, Forder M. (red.) 2014. Duodecim, Helsingfors)
Boken ger en gedigen helhetsbild av rehabilitering gällande minnessjukdom. I slutet av boken 
fi nns sammanställt litteratur, webbmaterial samt en ordlista om teman kring minnessjukdomar.
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Tjänster och förmåner

Suomi.fi  portalen
På webbplatsen fi nns information om off entliga tjänster. En guide för åldrande på 
www.suomi.fi /suomifi /suomi/palveluoppaat/ikaantyvan_palveluopas 
ger information för äldre och deras närstående om viktiga angelägenheter och tjänster.

FPA
Förutom på FPAs kontor, kan man få rådgivning om bidrag som FPA beviljar från FPAs 
telefontjänst, där rådgivare betjänar kunder vardagar kl. 8−18. Man kan be om att bli 
uppringd av telefontjänsten. Det är möjligt att boka tid för besök på FPAs byrå eller till 
telefontjänsten.
Nationella servicenummer är
020 692 204 (sjukdom)
020 692 211 (handikappstöd som t.ex. pensionstagares vårdbidrag)
Information om FPAs stöd och kundservice fi nns även på adressen www.kela.fi /web/sv

Hemkommunen
Social- och hälsovården, minnespolikliniken och minnesskötaren ger information om 
den egna kommunens tjänster för minnessjuka och dennas familj. Kommunen ger också 
råd om hur man ansöker om stöd och tjänster.

Kamratstöd, samtal och rådgivning

Se avsnittet om organisationer.
Alzheimer Centralförbundets avgiftsfria stödtelefon Vertaislinja (Kamratlinje-stöd-
telefon) för den minnessjukas anhöriga tjänstgör dagligen mellan klockan 17–21 telefon  
0800 9 6000.
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Stöd i vardagen

Papunets webbsidor med minnestema fi nns på adressen
www.papunet.net/teemat/muisti
Sidan ger information om  bemötande och samspel med en minnessjuk  samt illustre-
rade anvisningar som stöd för hushållsarbete. På Papunets spelsida 
www.papunet.net/pelit fi nns lämpliga spel för en minnessjuk.

Alzheimer Centralförbundets Databank för trygghet i vardagen (på fi nska) fi nns på 
adressen www.muistiliitto.fi /fi /muisti-ja-muistisairaudet/turvallisuus
I databanken har man samlat lösningar för trygghetsskapande och information om olika 
hjälpmedel.

Vårdtestamente, livsstilstestamente

Alzheimer Centralförbundet har en modell för vårdtestamente som kan skrivas ut 
på Alzheimer Centralförbundets webbsida genom länken
www.muistiliitto.fi /fi /muisti-ja-muistisairaudet/palvelut-etuudet-ja-oikeudet/hoitotahto
Modell på vårdtestamente ( livstestamente ) på svenska som kan skrivas ut fi nns på 
www.thl.fi /documents/189926/214487/vårdtestamentet.pdf
Finlands minnesspecialister  r.f. har en modell för livskvalitetstestamente och kan skrivas 
ut via länken www.muistiasiantuntijat.fi /tuemme.php?udpview=testamentti

På hemsidan för Exitus rf:s www.exitus.fi /pdf/hoitotahto.pdf
och på hemsidan för Institutet för hälsa och välfärd www.thl.fi 
fi nns blanketter för vårdbeslut i livets slutskede.

Intressebevakningsfullmakt

Information om intressebevakningsfullmakt, samt instruktioner för upprättande av full-
makt fi nns att få hos den regionala magistraten och på hemsidan.
www.maistraatti.fi /sv/Tjanster/formyndarverksamheten/Intressebevakningsfullmakt/
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