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Tämä tietolehtinen sisältää perheille ja hoitajille tarkoitettua tietoa dementiaa
sairastavan kanssa matkustamisesta. Siinä neuvotaan huomioimaan
varoitusmerkkejä, jotka saattavat osoittaa, että matkustaminen ei ole suositeltavaa
ja antaa hyödyllisiä neuvoja matkan suunnittelua ja matkustamista varten.

Dementiaa sairastavan kanssa
matkustaminen
Monet perheet ovat viettäneet onnellista ja antoisaa
aikaa dementiaa sairastavan kanssa matkustaen.
Matkat ovat suuntautuneet muihin osavaltioihin tai
ulkomaille, ja matkan syitä ovat saattaneet olla
tutuissa paikoissa käynti, perhekokoukset,
kiertomatkat tai uuden hoitotilanteen tuoma muutto.
Dementiaa sairastavan kanssa matkustaminen tuo
mukanaan kuitenkin muutamia vaaroja ja haasteita.
Usein on parempi matkustaa sairauden alkuvaiheessa,
sillä sairauden edetessä potilaan paikantaju voi
heikentyä, ja hän voi hermostua ja hätääntyä helposti.
Vaikkakin dementiaa sairastava yleensä viihtyy
parhaiten hyvin järjestetyssä, tutussa ja turvallisessa
ympäristössä, oikeissa olosuhteissa matkustaminen
voi sujua hyvin, mikäli potilas otetaan huomioon
matkan suunnittelussa.

Varoitusmerkkejä siitä, että matkustaminen ei ole suositeltavaa
• J atkuva sekavuus paikasta, hermostuneisuus
tutussa ympäristössä
• P
 otilas haluaa palata kotiin lyhyilläkin vierailuilla
kodin ulkopuolelle
• H
 ourailu, vainoharhaisuus, agressiivinen tai estoton
käytös
• Vaikeus hallita pidätyskykyä
• Itkuinen, ahdistunut tai syrjäänvetäytyvä käytös
ruuhkaisessa ja meluisassa ympäristössä
• Hermostunut käytös ja kuljeskelu
Jos yksikin näistä oireista ilmenee, dementiaa
sairastavan voi olla paras olla matkustamatta. Jos
matkustaminen on välttämätöntä, on hyvä ottaa
yhteyttä erikoislääkäriin ja selvittää, voidaanko
potilaan tilaa rauhoittaa lääkityksen avulla. Tutun ja
tukea antavan matkakumppanin löytäminen on
ensiarvoisen tärkeää.

National Dementia Helpline 1800 100 500
Australian valtio on rahoittanut tämän tietolehtisen

Vaikka mitään yllä mainituista oireistä ei olisikaan
havaittavissa, voi silti olla hyvä tehdä lyhyt
harjoitusmatka käyttäen samaa kulkuvälinettä kuin
suunnitellulla pidemmällä matkalla. Tämän avulla
voidaan arvioida potilaan matkustuskunto. Koematka
antaa myös kuvan siitä, onko alkuperäinen
suunnitelma toteutettavissa vai ei.

Matkustaminen ilma- ja meriteitse
Kun suunnitellaan matkaa on hyvä kysyä neuvoa
erikoislääkäriltä hyvissä ajoin ennen matkalle lähtöä ja
miettiä etukäteen varasuunnitelmia odottamattomien
tapahtumien tai matkan peruuntumisen varalle.
Hyvä ottaa huomioon
• Lisää joustavuutta ja varaa aikaa välilaskuille tai
pysähdyksille, jotta dementiaa sairastava ehtii
mukautua aikaeroon vähitellen.
• Pyydä erityisapua: Ilmoita, että tarvitset erityisapua
varatessasi lentoja tai risteilyjä. Näin tehdessäsi
lentokoneeseen siirtymisen ja maastapoistumisen
kaikki vaiheet sujuvat helpommin.
• Musiikkisoitin ja vastamelukuulokkeet voivat olla
hyvä keino vaimentaa liika melu. Välipalojen
tuominen matkalle saattaa rauhoittaa dementiaa
sairastavaa, jos hänellä on taipumusta
levottomuuteen.
• Henkilöllisyystodistus: Kehota dementiaa
sairastavaa pitämään tunnisteranneketta koko ajan.
Jos dementiaa sairastavan rannekkeeseen tai
rahapussiin/käsilaukkuun on merkitty yhteystiedot,
se auttaa teitä löytämään toisenne, jos joudutte
erilleen.
• Varaa runsaasti aikaa tilanteeseesi parhaiten
sopivan matkavakuutuksen löytämiseksi.

dementia.org.au
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Automatkailu
Hyvä ottaa huomioon
• Mukavuus: tarkista, että henkilöllä on mukava olo
istuinpaikallaan. Varmista, ettei turvavyö ole liian
tiukka tai rajoittava.
• T
 urvallisuus: Lukitse turvalukko aina kun
mahdollista estääksesi auton oven avaamisen
vahingossa. Huolehdi turvallisuudesta autosta
poistuttaessa, etenkin, jos auto on pysäköity lähelle
vilkasta liikennettä.
• Ä
 lä mene autoon, jos olet huolissasi siitä, että
dementiaa sairastavan henkilön sen hetkinen
stressi- ja levottomuustaso voi vaikuttaa kykyysi
ajaa hyvin ja turvallisesti.

Ohjeita dementiaa sairastavan kanssa
matkustaville perheille ja hoitajille
• V
 almistaudu siihen, että joudut tekemään kaiken
teidän molempien puolesta. Se voi olla raskasta,
joten lepää hyvin ennen matkaa.
• K
 ehota dementiaa sairastavaa käyttämään aina
tunnisteranneketta. Varmista myös, että hänen
lompakostaan tai käsilaukustaan löytyy hänen
nimensä, lomakohteenne osoite ja puhelinnumero,
sekä kaikkien välipysähdyspaikkojenne
yhteystiedot. Nimikoi hänen vaatteensa.
• P
 idä hallussasi kaikki tärkeä omaisuus, kuten
passit, rahat, aikataulut ja liput.
• O
 ta mukaan tärkeiden henkilöiden, kuten lääkärin ja
perheenjäsenten, yhteystiedot.
• M
 uista ottaa mukaan koko matkan aikana
tarvittavat lääkkeet ja niiden reseptit.
• T
 ee lista aiemmin ja tällä hetkellä käytetyistä
lääkkeistä siltä varalta, että dementiapotilas
sairastuu matkan aikana.

ABOUT
DEMENTIA
• Pyydä matkustamohenkilökunnalta mahdollista
apua vessakäyntien yhteydessä. Voit välttää
kävelemistä pyytämällä istuinpaikan vessan läheltä.
• Käytäväpaikan pyytäminen saattaa helpottaa
matkaa.
• Mikäli mahdollista, lähtöselvitä matkatavarat
samalla kertaa määränpäähän asti. Pyörillä liikkuva
tai kevytrakenteinen matkalaukku on helpompi
kuljettaa.
• Pakkaa mukaan mahdollisimman vähän vaatteita,
mutta muista ottaa vaihtovaatteet mukaan
koneeseen.
• Jos yövytte hotellissa, ja dementiaa sairastavalla
on taipumus kuljeskella, lukitse oven turvalukko.
Voit myös hankkia kannettavan ovihälyttimen, joka
hälyttää, kun ovi avataan.
• Jätä kylpyhuoneen valo päälle yöksi.
• Tavallisuudesta poikkeavat hanat ja nupit voivat
hämmentää dementiaa sairastavaa. Auta aina
suihkun päällepanemisessa ja veden lämpötilan
säätämisessä.
• Säilytä huumorintajusi, ja muista nauraa hauskoille
sattumuksille matkan aikana.
• Varaa kaikkeen runsaasti aikaa.
Mukautettu teoksesta Alberta Perspective–October
1991

Lisätietoja
Lisätietoja matkustamisesta on saatavilla Dementia
Australia esitteestä “Travelling and Holidays with
dementia (Matkustaminen ja lomat dementiaa
sairastavan kanssa)” www.dementia.org.au/
Travelling-with-dementia.pdf

• P
 yydä aina apua. Muut eivät voi auttaa, jos he eivät
ymmärrä, että tarvitset apua.
• O
 le varuillasi yleisissä vessoissa, joissa on useampi
sisäänkäynti. Mikäli mahdollista käytä
liikuntaesteisille ja lapsiperheille tarkoitettuja
vessoja, joissa on enemmän tilaa ja joissa voitte
pysyä yhdessä.
• J os sinusta tuntuu, että siihen on tarvetta, ilmoita
lentoyhtiölle, että lennolla on dementiaa sairastava
matkustaja. Useimmat lentoyhtiöt ovat hyvin
avuliaita.

LISÄTIETOJA

Dementia Australia tarjoaa tukea, tietoa, koulutusta
ja neuvontaa. Soita koko maan kattavaan
dementianeuvontaan, puhelinnumerossa
1800 100 500 tai käy verkkosivuillamme osoitteessa
dementia.org.au
Jos tarvitset tulkin apua, soita käännös- ja
tulkkipalveluun (Translating and
Interpreting Service), puhelinnumerossa
131 450

Tämä tietolehtinen tarjoaa ainoastaan yleisen katsauksen aiheeseen. Ota yhteyttä
ammattiauttajaan tapauskohtaista erityisneuvontaa varten. Dementia Australia ei
ole vastuussa tässä tietolehtisessä esiintyvistä virheistä tai puutteista.
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Travelling
This Help Sheet provides information for families and carers
about travelling with someone with dementia. It lists some
warning signs for when travel may be inappropriate and some
helpful suggestions for planning a trip and for travelling.

Travelling with a person who
has dementia
Many families and carers have happy and fulfilling
times travelling with a person with dementia. Trips
can include overseas and interstate travel and can be
for reminiscence, family gatherings, sightseeing, or
relocation to a different care situation.
However travelling with a person who has dementia
can present a number of hazards and challenges. It is
usually better to travel in the early stages of the
illness, as further down the track the person may
become too disoriented, agitated or distressed.
Although people with dementia generally do best in
well-ordered, familiar and stable settings, travel can
be successful given the right conditions and some
thoughtful planning.

Warning signs against travel
•C
 onsistent disorientation, agitation in
familiar settings
•W
 anting to go home when away from home
on short visits
•D
 elusional, paranoid, aggressive or
dis-inhibited behaviour
• Problems managing continence
•T
 eary, anxious or withdrawn in crowded,
noisy settings
• Agitated or wandering behaviour
If any of these signs are present it may mean that
travel is not a good idea. If the travel is unavoidable it
would be advisable to consult a specialist to explore
whether medication may be useful to settle the
person. Providing a familiar and reassuring
companion is the first consideration.

National Dementia Helpline 1800 100 500
This help sheet is funded by the Australian Government

If none of the signs are present, it may still be useful
to undertake a trial by taking a short trip using the
type of transport that is planned for the longer trip.
This will help establish the person’s travel capacity. It
will also give a good idea of whether to pursue the
original plan or not.

Travelling by air or sea
When planning a trip it is important to seek specialist
advice well in advance of departure and to develop
contingency plans for unexpected diversions or
cancellation of your trip.
Considerations
• Build in flexibility and stopovers to enable the person
with dementia to adjust gradually to time differences
•A
 sk for help: Request assistance when booking
flights or cruises. Doing so can provide easy passage
through all phases of boarding and emigration.
•A
 music player and noise cancelling headphones
may be a good way of tuning out extra noise.
Packing snacks may provide a diversion if the person
with dementia is prone to agitation.
• Identification: Encourage the person with dementia
to wear an identification bracelet at all times.
Recording contact information on the bracelet or in
their wallet/purse can help the person with dementia
be reunited with you if they separate.
•A
 llow plenty of time to investigate the best travel
insurance policy for the situation

Travelling by car
Considerations
• Comfort: check that the person is comfortable in the
seat. Make sure the seatbelt is not too tight or
restrictive.

dementia.org.au
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•S
 afety: Where possible, engage the safety lock to
prevent accidental opening of the car door. Be
aware of their safety when getting out of the car,
especially when parking near traffic.

• If necessary, ask for assistance from cabin staff
when the person needs to use the toilet. Requesting
seating close to the toilet can help to avoid long
walks

•D
 o not get in the car if you are worried that the
current stress and anxiety levels of the person living
with dementia may impact on your ability to drive
safely and effectively.

• Consider if requesting an aisle seat may be helpful

Tips for families and carers when
travelling with someone with dementia
•B
 e prepared to do everything for two. This can be
taxing, so try to get plenty of rest before the trip
•E
 ncourage the person with dementia to wear an
identification bracelet at all times. Also make sure
that the following information is in their wallet or
purse: name, address and phone number of your
holiday address as well as any stopovers. Mark all
clothing with their name
•Y
 ou need to hold all important possessions such as
passports, money, schedules and tickets
•T
 ake a list of important contacts such as doctors and
family

• If possible, check the luggage all the way through to
your final destination. Luggage with wheels is
helpful, or invest in a lightweight suitcase
•T
 ake a minimum of clothing. But remember to take a
change of clothes on the plane
• If staying in a hotel and wandering is a problem, lock
the door to the room with the safety latch. Consider
a portable door alarm that goes off if disturbed
• Leave the bathroom light on all night
•U
 nfamiliar taps and knobs can be very confusing for
a person with dementia. Make sure that you turn the
shower on and adjust the water temperature
•K
 eep a sense of humour and laugh at the funny
things that happen along the way
• Allow plenty of time for everything

•R
 emember to take enough medications to cover the
period of travel as well as prescriptions

Adapted from Alberta Perspective–October 1991

•T
 ake a list of recent and current medications, which
may be helpful if the person with dementia
becomes unwell

For further information on travelling, please see the
Dementia Australia booklet ‘Travelling and Holidays
with dementia’
dementia.org.au/Travelling-with-dementia.pdf

•A
 lways ask for assistance. People cannot help if
they don’t know there is a problem

Further information

•B
 e aware of large toilet blocks that have more than
one entry or exit point. Consider where possible
using disabled or family toilets where there is more
space and you can remain together
• If you feel it is appropriate, notify the airline that
someone with dementia will be flying with them.
Most airlines will be very helpful

FURTHER INFORMATION

Dementia Australia offers support, information,
education and counselling. Contact the National
Dementia Helpline on 1800 100 500, or visit our
website at dementia.org.au
For language assistance phone the
Translating and Interpreting Service on
131 450

This publication provides a general summary only of the subject matter
covered. People should seek professional advice about their specific case.
Dementia Australia is not liable for any error or omission in this publication.
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