
Fra toppen av pyramiden
føres han sakte ned

trinn for trinn
gradvis retrett mot
tåkedis og ensomhet
i en lukket verden

der slekt og venner
blir fremmede elementer
mellom diffuse minner

fra barndommen

                  Alzheimer, av Tor M. Solvang, 2008  

Alzheimers sykdom er så vanlig
at de fleste av oss kjenner en nær
person som har sykdommen...
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Alzheimers sykdom - den snikende sykdommen
vi håper du kan bidra til økt forskning ved å gi en 

donasjon til fondet på konto: 1105 09 56514
eller Vipps:

Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom nr 507458

Fondet er registrert i Brønnøysundregistret og godkjent av norske myndigheter.



Civitan Norges Forskingsfond 
for Alzheimers sykdom 
                 
Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom ble stiftet i 1999 
som et resultat av Civitan Norges innsamlingsaksjon.
Fondets formål er å støtte norsk forskning for å finne årsak til Alzheimer, 
samt tiltak som lindrer plager og handikap hos dem blir rammet av 
sykdommen.
Gjennom disse årene har fondet delfinansiert lønnsmidler til stipendiater 
som har tatt sin PhD på Alzheimers sykdom, og gitt ut stipendiemidler til 
Norges fremste forskere på Alzheimer sykdom.   
Fondets styre har i alle år hatt med seg Norges fremste nevrologer/forskere 
som fagpersoner i forskningsfondet styre. 

Forskningen er en langvarig prosess, men det nytter!

Alzheimers sykdom – den snikende sykdommen -  vi håper du kan bidra til 
økt forskning ved å gi en donasjon til fondet på konto: 1105 09 56514
eller Vipps: Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom
nr 507458

Fondet er registrert i Brønnøysundregistret og godkjent av norske myndigheter.

Hva er Alzheimers sykdom? 
                 
Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens. Sykdommen fører 
til skade og tap av hjerneceller og utvikler seg som regel over mange år. 
Sykdommen er så vanlig at nesten alle mennesker kjenner noen som har 
eller har hatt sykdommen – mange i egen familie. Man regner med at 
ca 75 000 er rammet av demens i Norge og ca 45 000 av dem har 
Alzheimers sykdom.

De første symptomene på Alzheimers sykdom er vanligvis problemer med 
hukommelse, språk, og evne til å orientere seg. Dagliglivets gjøremål blir 
vanskeligere, men med god støtte, fra omgivelsene og helse- og omsorgs-
tjenestene er det mulig å ha et godt liv.

Sykdomsforløpet ved Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer 
varierer fra person til person, fra noen få år og opp til 20 år. 

Det finnes ennå ingen kur for Alzheimers sykdom, men noen kan ha nytte 
av medisiner som er utviklet for å bremse eller utsette symptomene. 
For å prøve disse medisinene må man ha vært gjennom en del under-
søkelser og fått en diagnose. 

                 
Det forskes også på hvordan hver enkelt av oss kan gjøre vårt for å forbygge 
utviklingen av sykdommen og hjelpetiltak for de som har fått sykdommen.

Forskere over hele verden jobber derfor på spreng for å øke kunnskapen om 
Alzheimers sykdom og for å finne effektive medisiner som kan stanse det 
nådeløse sykdomsforløpet.

Vårt håp 
er at vi en dag 
skal nå målet 
med å løse 
Alzheimergåten. 
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