
Hukommelses- 
teamet

Hukommelsesteamet i Indre Fosen kommune 
er ei tverrfaglig gruppe for personer med  
mistanke om demens, personer med demens 
og deres pårørende.

Ta gjerne kontakt med oss i Hukommelsesteamet:

Via e-post
hukommelsesteam@indrefosen.kommune.no

Adressen vår er
Rissa helsetun

v/Hukommelseseamet
Årnsetflata 28

7100 Rissa

Ikke send helseopplysninger eller annen sensitiv 
informasjon per e-post. Send oss kun en enkel  
forespørsel om at du ønsker å snakke med oss, så 
tar vi kontakt med deg.

Via telefon
til kommunens tjenestekontor, tlf 417 02 450.

De vil henvise videre til oss i Hukommelsesteamet.

Hukommelsesteamet har møtedag en gang i uka, og 
vil ta kontakt med deg så raskt som mulig.



Hva er demens?  
Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjerne- 
sykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder og som  
medfører ulike symptomer. Tegn på demens kan være at 
personen:

• ikke husker beskjeder eller avtaler
• gjentar spørsmål og historier
• har vansker med å lære nye ting
• er likegyldig med personlig hygiene og påkledning
• ikke lager seg mat, og ikke spiser
• handler mye som han ikke har bruk for, og 
  har et overfylt kjøleskap
• roter seg bort på kjente steder
• snur døgnet, og er desorientert for tid og sted
• har språkproblemer
• er mistenksom og irritabel
• er rastløs
• har mindre initiativ enn tidligere 
• endrer personlighet og adferd 
• har depresjon og angst 
• har problemer med å håndtere egen økonomi

Utredning og diagnose vil bidra til å:
• skille demens fra normal aldring, somatisk og 
  psykisk sykdom
• sikre riktig behandling
• iverksette riktig tiltak til rett tid
• gi god oppfølging av personer med demens og  
  deres pårørende
• gi personer med demens mulighet til å ta viktige avgjørelser            
  for livet sitt mens de ennå har samtykkekompetanse

Hukommelsesteameteamet
Hukommelsesteamet i kommunen kan tilby:
• utredning i samarbeid med fastlegen ved mistanke om 
  demensutvikling
• kartlegging av hjelpebehov
• oppfølging og koordinering
• informasjon og veiledning for personer med demens  
   og deres pårørende.
• pårørendeskole

Ta kontakt med fastlegen din eller Hukommelsesteamet for å starte  
prosessen. Du finner kontaktinformasjon til Hukommelsesteamet på  
baksiden av denne brosjyren.


