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LITTERATUR OCH  ANNAN KUNSKAPSÖVERSIKT KRING 

UTVECKLINGSSTÖRNING OCH ÅLDRANDE 

 

OBS! På FUB:S webbsida http://www.fub.se/utvecklings-storning/aldrande 

finns länkar till filmer och pdf-material som är gratis samt information 

och lästips. Sidan uppdateras kontinuerligt när det kommer nytt material 

så titta ofta! 
 

FUB:s material på lättläst 

kan beställas i vår webbshop, http://www.fub.se/node/2175: 

Hälftena kostar 20 kr styck. Beställer du alla 6 på en gång får du rabatt och betalar endast 100 

kr. 

Att bli äldre 

Hur märker du att du blir äldre? Hur vill du ha det när du blir äldre? I häftet finns många olika 

frågor att fundera över. 

Ett aktivt liv 

I häftet finns många förslag på vad man kan göra när man blir äldre. Det finns också exempel 

på roliga aktiviteter som gör att du mår bra. 

Håll dig frisk med bra mat och träning 

Ett häfte för dig som vill hålla dig i form. Du får många tips på olika sätt att träna. Du får lära 

dig en del hur du kan välja bra mat. Det finns flera lättlagade recept. 

Åldras och må bra 

Här kan du läsa om vad som händer i kroppen när du blir äldre. Du får veta vad du kan göra 

för att må bra och vilka hjälpmedel som finns. 

Demens 

När man blir äldre kan man bli dement. Det betyder bland annat att man blir glömsk. Här får 

du lära dig lite om hur man kan hjälpa personer som har demens. 

När någon är död  

Häftet är skrivet för dig som har förlorat någon som har varit viktig för dig eller som du tyckt 

mycket om. Du får veta lite om begravningen går till och hur det kan vara att sörja någon som 

är död. 

_________________________________________________________________________ 

 

Faktasammanställning om utvecklingsstörning, åldrande och demens,  

skrivet av Barry Karlsson mfl. På bara 10 sidor får de med många olika aspekter av 

utvecklingsstörning och åldrande och hur man kan tänka, planera och stödja på ett 

hälsobefrämjande sätt. Finns att ladda ner som gratis pdf, se länk nedan. 

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/fakta_demens_och_utvecklingsstorning.pdf 
 

Att vara äldre är att vara som andra. Inspelad föreläsning av Ida Kåhlin. 
Allt fler personer med utvecklingsstörning blir äldre. Ida Kåhlin, äldreforskare, föreläser om hur dessa 

personer har upplevt övergrepp och utanförskap, men även integrering och normalisering. Hur 

upplever de att vara och bli äldre och skiljer de sig från äldre allmänhet? 
http://www.ur.se/Produkter/180605-UR-Samtiden-Institutionsvard-och-omsorg-Att-vara-

aldre-ar-att-vara-som-andra 
 

FOU-rapport  "Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar - en 

litteraturöversikt" 

http://www.fub.se/utvecklings-storning/aldrande
http://www.fub.se/node/2175
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/fakta_demens_och_utvecklingsstorning.pdf
http://www.ur.se/Produkter/180605-UR-Samtiden-Institutionsvard-och-omsorg-Att-vara-aldre-ar-att-vara-som-andra
http://www.ur.se/Produkter/180605-UR-Samtiden-Institutionsvard-och-omsorg-Att-vara-aldre-ar-att-vara-som-andra
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Rapporten ger en övergripande bild av tidigare forskning om att åldras med 

utvecklingsstörning. Den ger också förslag på vilken forskning som behövs nu. Gratis pdf 

finns att ladda ner på länken: 

http://www.malmo.se/download/18.7acdbda51446ef6eb0ea4b/1393574345079/2014_1_Aldra

nde_funktionsnedsattningar.pdf 
 

Anders Magnusson, När brustna hjärtan läker, Svenska Institutet för sorgbearbetning. 

En introduktion till sorg och sorgbearbetning. Kan laddas ner gratis som pdf. 

https://www.sorg.se/fakta-om-sorg/nar-brustna-hjartan-laker/ 

 

Elisabeth Kübler-Ross har skrivit flera böcker om döendet och döden. Bl a ”Döden är 

livsviktig: Om livet, döden och livet efter döden.”  
Detta är Elisabeth Kübler-Ross mest personliga bok. Hon berättar här om några av de 

nyckelepisoder i sitt liv som gjort henne till pionjär inom vården av döende och ger inblickar i 

sitt arbete med döende barn genom gripande och numera klassiska fallbeskrivningar. 

  

Lena Söderman, Sivert Antonsson, Nya omsorgsboken en bok om människor med 

begåvningsmässiga funktionshinder.  
Här finns ett kapitel av Barry Karlsson om utvecklingsstörning och demens.  

 

Margareta Lunde – Martinsson, Personer med utvecklingsstörning känner smärta men 

visar det annorlunda!  
Ett hjälpmedel för analys av smärta och obehag hos personer med utvecklingsstörning 

http://www.dagensmedicin.se/Global/Dagens_medicin/nyheter/seminarium/smartdag201

1/presentationer/Margareta-Lunde-Martinson.pdf  

   

Ulla Söderström, Livets sista tid, Gothia förlag  
Beskriver vad som händer med kroppen och försöker förklara något av det som händer i 

sinnet när man får insikt om att slutet närmar sig. 

  

Ulla Söderström, Tankar om sorg, Gothia förlag  
Skildrar sorgens många utryck och faser på ett inkännande och lättillgängligt sätt 

 

Sonja Svensson Höstfält, Lena Söderman, Ohälsa hos personer med utvecklingsstörning,  
Personer med utvecklingsstörning som åldras och drabbas av olika fysiska och psykiska 

ohälsotillstånd kan ha svårt att förstå och kommunicera vad de upplever och vilken slags hjälp 

de behöver. Boken har många konkreta exempel och ger också konkreta förslag på vad man 

behöver vara uppmärksam på och på lösningar. 

 

 Tidiga tecken  
Ett kartläggningsinstrument utvecklat av det nationella norska kompetenscentret för åldrande 

och hälsa och sedan anpassat till svenska förhållanden av neuropsykolog Barry Karlsson och 

överläkare Monica Björkman. Ska börja användas när personen är mellan 35 och 50 

(beroende på grad av utvecklingsstörning och syndrom). Tar ca 1 tim/år. Ska fyllas i av 

boendepersonal. Ska ses som en del av andra viktiga rutiner och viktig dokumentation, ex 

individuell plan mm. OBS! Regler för samtycke, förvaring mm ska följas.  

Tidiga tecken kan laddas ner som pdf. 
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