
 
Hukommelsesteamets funksjon: 
 

• Være tilgjengelig for pasient og pårørende. 
• Bindeledd mellom pasient, pårørende og 

hjelpeapparat. 
• Bistå legen i utredning av 

hukommelsesproblemer. 
• Anbefale tiltak. 
• Sørge for veiledning av pårørende. 
• Formidle kunnskap. 

 
Ta gjerne kontakt med hukommelsesteamet 
dersom du har spørsmål eller ønsker kontakt. 
 
Teamet består av: 
 
Mai Ann Nilssen, sykepleier ved hjemmesykepleien  
i Korgen Tlf: 75 16 39 40 
 
Ingeborg Elvebakk, hjelpepleier ved avd Nystua i 
Korgen Tlf.: 75 19 16 52 
 
Astrid  Jonassen ,hjelpepleier ved sykehjemmet på 
Hemnesberget. Tlf: 75 19 74 46 
  
 
Ragne Præsteng, sykepleier ved hjemmesykepleien 
på Hemnesberget. Tlf: 75 19 74 52 
   

 

 
 

              
Hukommelsesteamet i Hemnes 

 

 
 

 
En ressursgruppe i kommunen med tilbud 
til deg som har hukommelsesproblemer 
eller er familie eller pårørende til en 
person med disse problemene. 
 



Hovedårsaken til hukommelsesproblemer er ofte 
demens. 
 
Hva er demens? 
 
Demens er en kronisk hjernesykdom og ikke noe 
som normalt følger med høy alder.  
 
Sykdommen medfører snikende symptomer som 
nedsatt hukommelse, sviktende språkfunksjon og 
personlighetsendringer. 
 
 
 
 
 
Tidlig utredning. 
 
Demenssykdom er en stor belastning for den 
personen som rammes og de pårørende. 
 
Det er viktig å få gjort en utredning så tidlig som 
mulig. Dette for å kunne gi den rette støtte og 
oppfølging, både til personen selv, og for de 
pårørende. 
 
Det er også viktig med utredning for å kunne 
utelukke andre tilstander som kan behandles. 
 
 

 
Noen symptomer på demens: 
 

• Husker ikke beskjeder eller avtaler. 
 

• Tar opp de samme spørsmålene. 
 

• Tiltaksløs, tilbaketrekking. 
 

• Vanskelig for å lære nye ting. 
 

• Blir likegyldig med personlig hygiene og 
          påkledning. 

• Lager seg ikke mat/ spiser ikke. 
 

• Handler mye man ikke har bruk for. 
 

• Kjøleskap blir fullt av gammel mat. 
 

• Roter seg bort på kjente steder. 
•  
• Snur døgnet. 

 
• Språkproblemer. 

 
• Finner ikke ting og kan beskylde andre for å 

ha stjålet det. 
• Atferdsforandring, mistenksom, irritert. 

 
• Kjenner ikke igjen familiemedlemmer. 



 


