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Detta är en bok för alla som vill veta mer om Alzheimer, synnerligen för de som vistas närma den sjuke,
såsom vårdpersonal eller anhöriga.
Nästan varannan person i åldern 85 till 95 drabbas av den demenssjukdom som kallas Alzheimers sjukdom.
Men den är ovanlig bland dem som är yngre än 65 år.
I alla tider har människor i hög ålder blivit dementa, gradvis förlorat sina klara sinnen. I vår tid lever fler
människor länge och fler drabbas därmed av dessa förändringar.
Den här bokens författare är forskare som ägnar sig åt att försöka förstå denna sjukdom vad händer i hjärnan
hos den som är sjuk, vilka riskfaktorer som leder till att Alzheimer bryter ut, vad som gör att vi ärver
sjukdomen.
Och är det möjligt att förebygga den?
Också forskningen kring hur vi bäst tar hand om dem som fått Alzheimer är viktig, den visar i hur hög grad
detta är en sjukdom som även drabbar de anhöriga.
Denna bok är reviderad med de senaste forskningsrönen samt ett helt nytt kapitel om huruvida man kan
förebygga Alzheimers.
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Alzheimers sykdom, hjernesykdom som er en av de vanligste årsakene til demens.
Sykdommen har fått navn etter den tyske nevrologen Alois Alzheimer (1864–1915. Alzheimer’s Disease
Education and Referral (ADEAR) Center. forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss
retten til å fjerne innlegg. Alle artikler og legesvar om alzheimer. Her har vi samlet alt innhold om alzheimer
for deg. Sist publiserte: Hukommelsesproblemer, men heldigvis ikke demens De første symptomene på
Alzheimer er vanligvis problemer med hukommelse, språk og evne til å orientere seg. Dagliglivets gjøremål
blir vanskeligere, men med god. Demens er en fellesbetegnelse på sykelige tilstander i hjernen med gradvis
forverring av intellektuelle funksjoner. Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens. Hjerne og
nerver Alzheimer. Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens. Ved Alzheimers sykdom
ødelegges nervecellene i hjernen og det første symptomet. Her finner du mer informasjon om hva demens er,
symptomer, forebygging, sorg- og depresjonsreaksjoner, rettigheter og hvordan man kan leve med demens.
Forskjellene i omsorgstilbud varierer sterkt i norske kommuner.
Særlig stort er spriket når det gjelder dagaktivitet for demente og rehabilitering.
Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en
kognitiv svikt.
Det finnes ingen test som kan «bevise» Alzheimer sykdommen, men det finnes en rekke tester som hjelper
legen til å kartlegge hukommelsen og andre symptomer som kan.

