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DITT STÖD BEHÖVS FÖR ATT HITTA 
ETT BOTEMEDEL

I Sverige lever cirka 160 000 människor med någon form av demens-
sjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Än så länge finns 
inget botemedel och ingen överlever dessa sjukdomar. Forskning på-
går intensivt i hela världen, inte minst i Sverige, men resurser saknas 
för att vi ska kunna få fram bättre mediciner.

Vi står inför stora utmaningar
Fram till år 2050 beräknas dubbelt så många insjukna i demens på 
grund av en förändrad befolkningsstruktur och ökad livslängd. Sverige 
står med andra ord inför enorma utmaningar i vården av demenssjuka. 
Behovet av ett botemedel och bättre mediciner är akut.

Ditt stöd behövs nu mer än någonsin!

Liselotte Jansson
Generalsekreterare, Alzheimerfonden



7. GÅR DET ATT TESTA SIG FÖR ATT 
   SE OM MAN KOMMER ATT DRABBAS?
   Nej, i dagsläget finns inga tester som 
   definitivt kan ge ett sådant besked.

8. JAG GLÖMMER OFTA BILNYCKLARNA 
   OCH KOMMER INTE IHÅG NAMN. KAN 
   DET VARA DEMENS?
   Det första tecknet på demens är ett för- 
   sämrat närminne. När anhöriga och vänner  
   påpekar problemet kan det vara dags att 
   söka hjälp.

9. KAN HJÄRNGYMPA HJÄLPA, TILL 
   EXEMPEL ATT LÖSA KORSORD ELLER 
   SPELA SCHACK?
   Ja, aktiviteter som stimulerar hjärnan 
   är bra. 

10. FINNS DET NÅGON BROMSMEDICIN?
   Nej. Det som brukar kallas bromsmedicin 
   är i själva verket symptomlindrande medicin 
   som fungerar på en del, men som inte stop- 
   par sjukdomsförloppet.

1. KAN VEM SOM HELST 
   DRABBAS?
   Ja.

2. ÄR DET BARA ÄLDRE 
   SOM FÅR DEMENS?
   Nej, nästan 10 000 demens- 
   sjuka i Sverige är under 65 år.

3. VARFÖR ÖKAR ANTALET 
   DEMENSSJUKA?
   Därför att vi lever längre och hög ålder är 
   den största riskfaktorn för demens. Dess- 
   utom ökar antalet demenssjuka när den 
   stora 40-talistkullen uppnår en hög ålder 
   efter år 2020. 

4. HUR NÄRA ÄR FORSKARNA EN 
   LÖSNING PÅ ALZHEIMERGÅTAN? 
   Många forskare tror att vi kan ha bättre 
   mediciner tillgängliga om 5–10 år. Vi be- 
   höver dock få fler forskare som vågar prova 
   på nya forskningsinriktningar och tänka i 
   nya banor.

5. KAN MAN MINSKA RISKEN ATT 
    FÅ DEMENS?
     Ja, studier visar att risken minskar om man 
       lever hälsosamt så att man inte drabbas 
           av till exempel högt blodtryck och över- 
               vikt. Det som är bra för hjärtat är bra  
                  för hjärnan.

                     6. ÄR DET ÄRFTLIGT?
                         Risken att drabbas ökar om 
                            det finns i släkten, särskilt om    
                            någon insjuknat i yngre år. 

10 FRÅGOR 
OCH SVAR OM 
DEMENSSJUKDOMAR



FORSKNING FÖR ATT HITTA ETT BOTEMEDEL
Alzheimerfonden samlar in och delar ut pengar till i första hand forskning kring Alzheimers 
sjukdom och andra demenssjukdomar. Här följer några exempel på forskning som fått anslag 
från Alzheimerfonden.

ALZECURE – INNOVATIV FORSKNING
AlzeCure är ett unikt forskningsinstitut, ini-
tierat av Alzheimerfonden. Det drivs i nära 
samarbete med Karolinska Institutet och 
Swedish Brain Power. Det är en långsiktig 
satsning på innovativ alzheimerforskning 
där forskare från läkemedelsbranschen sam-
arbetar med den akademiska forskarvärlden. 
AlzeCure var först i Europa med denna typ 
av samarbetsmodell.
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1. Professor Henrik Zetterberg studerar 
tidiga tecken på Alzheimers sjukdom.

2. Docent Lars Tjernberg studerar en del av 
det protein som klumpar ihop sig i hjärnan 
och förstör nervcellerna.

3. Professor Martin Hallbeck forskar om hur 
Alzheimers sjukdom sprids i hjärnan och hur 
man kan stoppa förloppet.

4. Docent Stina Syvänen arbetar med att 
utveckla patientvänliga diagnosmetoder för 
Alzheimers sjukdom.

5. Professor Caroline Graff studerar de ge-
netiska mekanismerna bakom demenssjuk-
domarna och vilka förändringar de leder till 
i hjärnvävnaden.

6. Professor Miia Kivipeltos forskning 
fokuserar på möjligheterna att förebygga 
demens genom ändrad livsstil.

HIT GÅR DITT STÖD TILL ALZHEIMERFONDEN

DROTTNING SILVIAS PRIS TILL EN 
UNG ALZHEIMERFORSKARE
För att locka unga forskare att välja det 
viktiga demensområdet för sin forskning 
har Alzheimerfonden instiftat ett pris som 
Drottning Silva delar ut en gång om året.
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STÖD TILL DRABBADE OCH ANHÖRIGA
Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och 
anhöriga att leva med sjukdomen medan forskning efter botemedel pågår. 

SILVIASKÖTERSKOR, SILVIASYSTRAR, 
OCH SILVIALÄKARE
Alzheimerfonden ger stöd till vårdpersonal 
som via Silviahemmet och Karolinska 
Institutet vill vidareutbilda sig och bredda 
sin kompetens inom området demens-
sjukdomar.

UNGA ANHÖRIGA
Det finns nästan 10 000 demenssjuka i 
Sverige som är under 65 år. Många av 
dem som är mitt i livet har också barn och 
tonåringar som utsätts för extra stora på-
frestningar.
Med hjälp av unga ambassadörer arbetar 
Alzheimerfonden med att sprida information 
om och synliggöra denna utsatta grupp. Vi  
finansierar också en nationell lägerverksam-
het där drabbade barn och ungdomar får 
stöd och möjlighet att knyta kontakter med 
andra i samma situation.

DEMENSBOENDEN
En mindre del av insamlade medel går till 
särskilda insatser på demensboenden för 
att underlätta de boendes vardag.

Foto: Lovisa Höök
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Alzheimerfondens vänner – månadsgivande
Genom att bli månadsgivare blir du en viktig del av Alzheimerfondens arbete 
med att stoppa Alzheimers sjukdom. Månadsgivande via autogiro är ett enkelt 
sätt att engagera sig och ger oss möjlighet att planera långsiktigt. Du väljer 
själv vilken summa du vill bidra med. Tack för att du vill stödja oss!

Villkor för Autogiro – medgivande om uttag
Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att 
betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera 
betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna 
att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens 
betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas 
betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin 
betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto 
hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före 
förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om med-
delandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta 
gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren 
meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. 
Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmot-
tagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallo-
dagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren 
göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren 
om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen 
eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om 
betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren 
vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. 

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren 
eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar 
vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör 
tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren under- 
rättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren 
vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas 
eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleveran-
tör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör 
och betalaren.

Alzheimerfonden
Rådmansgatan 88, 4 tr, 113 29 Stockholm
Tel: 020–30 11 30, www.alzheimerfonden.se, info@alzheimerfonden.se
PG: 90 11 19-8, BG: 901-1198, Org.nr: 845001-8844
Länsstyrelsens Reg.Nr: 10004



"

Jag vill stödja Alzheimerfonden via autogiro varje månad

Namn

Adress

Postadress och ort

Telefon dagtid

E-post

Kontoinnehavare (om annan än ovan)

Personnummer                                      – 

Bankens namn och ort

Clearingnummer

Kontonummer

Jag vill stödja Alzheimerfonden via autogiro varje månad med:

     500 kr         250 kr         125 kr         75 kr         Annat belopp _______  kr

Jag godkänner villkoren för anslutning till autogiro och accepterar angivna 
regler för autogiro.

Datum   Namnteckning

Gör så här: Fyll i dina person- och bankgirouppgifter ovan. Välj månadsbelopp 
och skriv under. Vik blanketten på mitten och tejpa igen. Frimärke behövs inte. 
Vi betalar portot. Det enda du behöver göra är att lägga det i en brevlåda. Du 
kommer snart att se på dina kontoutdrag att allt fungerar som det ska. Autogiro 
är avgiftsfritt både för dig och för Alzheimerfonden. Notera också att anmälan inte 
är bindande. Du bestämmer själv när du vill avbryta. Tack för att du valt att stödja 
oss via autogiro!



Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden

SVARSPOST
20475688
110 06 Stockholm

Frankeras ej.
Mottagen

betalar portot.

Vik här.

Tejpa här.


