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PRESSMEDDELANDE Stockholm 12 oktober 2015 

Ny handbok om demens och kognitiv svikt 
 

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt heter en ny bok som ger konkret 

vägledning i hur vårdpersonal och anhöriga kan stödja de som drabbats av kognitiv 

svikt och hur deras livskvalitet kan förbättras. 

 

När någon drabbas av demenssjukdom eller andra tillstånd som påverkar hjärnan till 

exempel stroke, Parkinsons sjukdom, MS eller hjärnskada, medför det kognitiv svikt 

som försvårar ett självständigt liv. Vanliga symtom vid kognitiv svikt är till exempel 

nedsatt uppmärksamhet, minne och rumsorientering samt språksvårigheter. 

 

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt är den fjärde och helt omarbetade 

upplagan av Samvaro med människor med demenssjukdom – råd till anhöriga och 

personal om bemötande. Denna utgåva har några helt nya avsnitt om kognitiv svikt 

och Beata Terzis är ny som medförfattare. Två studieplaner med diskussionsfrågor, en 

för vårdpersonal och en för anhöriga, gör att boken passar utmärkt för studiecirklar. 
 

Fakta om boken 

Titel: Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt – en handbok i bemötande 

Författare: Jane Cars och Beata Terzis 

ISBN: 978-91-8809-925-9 

Utgivning: 7 oktober 2015 

Omfång: 144 sidor 

Cirkapris: 220 kr exkl. moms 

Boken kan köpas i webbutiken på www.gothiafortbildning.se.  

 
Fakta om författarna 

Jane Cars är geropsykolog och före detta chefpsykolog på Rosenlunds geriatriska klinik 

i Stockholm. 

Beata Terzis är med dr och sakkunnig inom demens och kognition vid Frösunda 

Omsorg. Hon har tidigare varit chefpsykolog och enhetschef vid Minnesmottagningen, 

Dalens sjukhus, Stockholm. 
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Fakta om Gothia Fortbildning 

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, 

vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, 

konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. Besök 

www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter. 

 


