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Er du eller noen av dine 
nærmeste rammet av sviktende 

hukommelse eller demenssykdom?
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Hukommelsesteamet er tilknyttet Rehabiliteringstjenesten 
i Bodø kommune, og er et lavterskeltilbud for personer med 
demens eller mistanke om demensutvikling. 

I tillegg er vi et tilbud for pårørende, helsepersonell og andre 
aktuelle berørte. Vi har taushetsplikt og vil behandle all 
informasjon konfidensielt. 

Hukommelsesteamet består av ergoterapeut, sykepleiere og lege 
med særlig kompetanse på demens og psykisk helse.

Tegn på demens kan være:
• Nedsatt korttidshukommelse
• Vanskelig å finne igjen ting
• Leter etter ord
• Forvirring i forhold til tid og sted 
• Forandringer i både humør og væremåte
• Mindre initiativ og engasjement
• Problemer med å lære nye ting 
• Problemer med praktiske gjøremål

Hvorfor er utredning av hukommelsesvansker viktig?
• For å utelukke annen sykdom som har liknende symptomer
• Vurdering av riktig behandling
• For å kunne legge til rette for tidlig og riktig hjelp

Hukommelsesteam 
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Hva kan teamet hjelpe med:
• Bistå fastlegene i utredning av demenssykdom
• Hjemmebesøk for å kartlegge symptomer og 
 utfordringer knyttet til hukommelsesvansker
• Gi informasjon om hva demens er
• Informere om hjelpetilbud, hjelpemidler og 
 gi praktiske råd for bedre hverdagsmestring
• Tilby koordinering og oppfølging
• Bistå med kontakt og samarbeid med hjelpeapparatet
• Være til støtte for de som er berørt, 
 og trenger noen å snakke med
• Arrangere pårørendeskole to ganger i året
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Bodø kommune
Postboks 319, 8001 Bodø 

Telefon: 75 55 50 00
www.bodo.kommune.no

Ta gjerne kontakt med oss: 
Vi er tilgjengelig hverdager 

mellom kl 08:00 – 15:00

75 55 43 00
hukommelsesteam@bodo.kommune.no

Adresse: 
Hukommelsesteamet, Rehabiliteringstjenesten, 

Gamle Riksvei 18, 8008 Bodø

Nyttige kontakter/nettsteder om demens:
Demenslinjen: 23 12 00 40

Demensforeningen
www.nasjonalforeningen.no/demens

www.helsenorge.no
www.aldringoghelse.no/demens
www.parorendesenteret.no/hjem


