
Behöver jag oroa mig för 
mitt minne?



Minnet är…

 En händelseserie: återkallar till minnet och lär oss nytt

 En del av personligheten, jagbilden och identiteten

 Minnesbilder och minnen

 Livshistoria 

 Individuellt 



Att glömma

 Alla gör vi små ”minnestabbar”

 När man måste koncentrera sig på två eller flera saker, glömmer man 

lätt någon av dem

 Om saken upprepar sig sällan  minnet bleknar och faller i glömska 

småningom

 När man blir äldre förekommer det sk. godartad glömska  man 

glömmer saken för en stund, men kommer ihåg den igen om en tid

 Glömskan är en hjälpreda som sätter sakerna i viktighetsordning

Till ett normalt minne hör glömska



När blir man orolig?

 Egen eller en näras oro fö minnet

 Minnesproblem som stör jobbet eller vardagen

 Man glömmer bestämda träffar, man går till vårdcentralen med olika 

problem som man inte kan beskriva, svårt att följa instruktioner

 Svårt att hitta ord eller använder opassande/fel ord

 Svårt att bestämma sig, svårt att lösa problem, att förstå klockan

 Svårt att sköta ekonomin

 Tappar lätt bort saker, glömmer hur saker används

 Personlighetsförändringar, desorienterad, misstänksamhet, rädsla

 Initiativförmågan försämras och man drar sig undan



BEHÖVER JAG BEKYMRA MIG 
OM JAG GLÖMMER?

 Största delen av vardagsglömska beror på dålig koncentration och det är 

inte allvarligt 

 Om minnesproblemen ökar klart från tidigare och det försvårar  vardagen, är 

det skäl att söka sig till minnesskötaren. 

 Minnet försvagas aldrig utan orsak, inte ens då man blir äldre

 Det är inte alltid fråga om en minnessjukdom när minnet försämras, men det 

är viktigt att klargöra orsaken så att man kan sköta den



Minnessjukdomar

 I Finland finns det ca 193 000 personer som är diagnostiserade med minnessjukdom

 Årligen insjuknar ca 14 500 personer 

 I Finland är undersökning och vård högklassiga

 En minnessjuk person kan man vårda och rehabilitera

 Tidig diagnostisering har betydelse

 Framskridande minnessjukdomar:

 Alzheimers sjukdom (60-70%)

 Blodkärlsrelaterad minnessjukdom (15-20%)

 Kombination av de två ovannämnda

 Lewy body sjukdom (10-15%)

 Degeneration i pann- och tinningsloben (5-10%)

 Parkinsons sjukdom, som man kan räkna till de framskridande minnessjukdomarna pga 

svårigheter att behandla information pga sjukdomen



Raseborg
(SUMU=Suomen muistiasiantuntijat/Finlands minnesspecialister)

Åldersgrupper
Åldersgruppens 
storlek

Insjuknade med 
minst medelsvår 
minnessjukdom

30–64 12528 33

65–74 3958 166

75–84 2225 238

85– 944 330

Yhteensä 19655 767



VÅRDA DITT MINNE

 Upp och rör på dig – regelbunden motion som höjer 

pulsen minskar risken att insjukna i minnessjukdomar

 Skydda hjärnan – hjälm, säkerhetsbälte, minimera 

risken att falla hemma

 Sluta röka

 Håll dej social, vänner 



VÅRDA DITT MINNE

 Ge hjärnan passligt med utmaningar

 Sov tillräckligt

 Vårda  ditt hjärta       

 Var positiv

 Ät mångsidigt och hälsosamt

 Minneshjälp är tillåtet



AKTIVERA HJÄRNAN

   Lär dej utantill

   Läs böcker

   Lös korsord, sudoku…

   Spela spel

   Lyssna på musik

   Lär dej nya saker, gå på kurser

   Gör saker på ett nytt sätt

   Handarbeta 

   All kultur aktiverar hjärnan



MINNESSTRATEGIER

 Yttre minnesstrategier

 Kalender, minneslappar

 Inre minnesstrategier

 Visuella bilder, tidslinje

 Fantasikartor, ordlekar, ramsor

 Dofter, smaker, känslor

 Repetition 



HJÄRNVÄNLIG KOST

 Hjärtvänlig kost = hjärnvänlig!

 Mångsidighet 

 Regelbundenhet

 Kost och motion i lämpligt förhållande



     HJÄRNVÄNLIG KOST

 Fet fisk minst 2-4ggr/vecka (omega 3-fettsyror)

 Rikligt med grönsaker frukt och bär (gärna inhemska)

 Växtbaserade fetter får man från rypsolja, linfrön, nötter och 

avokado



HJÄRNVÄNLIG KOST

 Fiberrika fullkornsprodukter

 Måttligt med kaffe är nyttigt  3-5kkp/dag

 D-vitamin till alla året om, över 75år 20microgram/dag, under 75år 

10microgram/dag

 Salt med måtta (5mg/dag)

 Tallriksmodellen är ett bra stöd



Statens näringsdelegation



MAT GER HÄLSA



MOTION

 Ökar konditionen

 Ger hälsa och välmående

 Förbättrar funktionsförmågan

 Bättre sömnkvalitet

 Minskar depression och ångestkänslor

 Förbättrar blodcirkulationen i hjärnan

 man minns bättre



MOTION

 Fysisk aktivitet är för hjärnan 

lika stimulerande som tex 

korsord, social samvaro och 

musik

 Att motionera tillsammans 

med en vän är dubbelt så 

roligt



MOTION

 Svettas och bli andfådd ca 3ggr/vecka, ½h/gång

 Springa, gå, skida, simma, konditionssal…

 Minnet arbetar bättre, blodcirkulationen i hjärnan 

förbättras och blodkärlen blir renare från förkalkningar



MOTION

 Gör motionen till en del av vardagen

 Hitta en regelbundenhet

 Sök och prova dej till den gren som du tycker om och som passar dej

 Promenad, dans, trädgårdsskötsel

 Sköt om kroppen- värm upp och tänj

 Måtta med allt – kom ihåg vilan

 Motionera inte då du är sjuk

 Kom ihåg vatten och mellanmål

Det är aldrig för sent at börja motionera, men alltid för 

tidigt at sluta!



MOTION

 Vardagsmotion! 

 Trappor istället för hiss

 Cykla eller promenera istället för att ta bil

 Delad glädje är dubbel glädje – vänner

 Promenad

 Säkert, bekant, naturligt

 Välj miljö enligt humör och intresse

 Utvecklar uthållighet

 Ökar muskelstyrkan

 Uppehåller stöd- och rörelseförmågan

 Förebygger och vårdar högt blodtryck



SÖMN - VILA

 Var mån om sömnen, den är livsviktig! Sov 7-8 timmar om natten. En 

tupplur på dagen gör gott om nattsömnen blivit kort.

 För lite sömn tär på minnet, försämrar koncentrationen, förkortar 

”stubinen” och krafterna.



NATUR

 Hjärnan behöver naturen för att kunna slappna av. 

 Att titta på ett naturlandskap kopplar av hjärnan, hjärtat och muskler 

redan efter 5-7 minuter.

 Att röra sej i naturen kan t.o.m bota eller lindra medelsvår och lindrig 

depression lika bra som medicin



AVKOPPLING

 Avslappningsövningar

 Lev i nuet

 Musik

 Natur

 Vänner

 Humor 



LIVET ÄR HÄRLIGT

 Gör saker som du tycker om

 Njut av livet

 Glöm bort onödig oro/stress

 Positiv livsattityd

 Motion

 Hjärn- och hjärtvänlig kost

 Sömn och vila



TACK!

Susanna Öster

minneskoordinator

Felix Froms gatan 6

10300 Karis

019 289 2226

susanna.oster@raseborg.fi 

senior@raseborg.fi 

Seniorlinjen: 019 289 3133

Seniorrådgivningen finns även på 
facebook
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