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Demens er noget vi taler 

om i Hedensted Kommune 

Ingen er 
alene med 

demens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Tilbud fra Hedensted Kommune til: 

Dig med en demenssygdom 

Dig som familie eller nærtstående 

Dig som ønsker at vide mere om demens 



Hvad er demens? 
Demens er betegnelsen på den tilstand, man kommer i, når de 

mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. Den hyppigste 

årsag til demens er Alzheimers sygdom, som mindst halvdelen af 

alle mennesker med demens lider af. Der er dog mere end 200 

forskellige sygdomme, som kan medføre demens. 
 

Demens skyldes sygdom – ikke alderdom 
Risikoen for demens stiger med alderen, og demens skyldes altid 

sygdom. Det er en myte, at demens er en naturlig følge af at blive 

ældre. Kun få af de sygdomme, der giver symptomer på demens, 

kan helbredes. Men flere af sygdommene kan behandles i større 

eller mindre grad. Derfor er det vigtigt at få afklaret præcist, 

hvilken sygdom, der har udløst demensen, og få lagt en plan for 

behandlingen. 
 

Symptomer 
De fleste personer med demens får hukommelsesbesvær, 

men også andre mentale færdigheder rammes. Det kan være: 

• initiativ og handlekraft 

• evnen til at finde ord og benævne ting 

• evnen til at finde vej (stedsans) 

• regnefærdighed og koncentration 

• overblik og problemløsning 

• evnen til at huske personnavne og navneord 
 

Tænk på fremtiden 
Jo mere man ved om den demenssygdom, man har, jo bedre 

forudsætninger har man for at træffe beslutninger for fremtiden. 

Det kan eksempelvis blive nødvendigt at flytte til en anden bolig, og 

der kan             også opstå ønske om at skrive testamente. Hvis der bliver 

brug for støtteforanstaltninger eller hjælpemidler, kan det være 

en god idé  at introducere dem tidligt i forløbet, så det bliver kendt 

og trygt. 



 
 

 

Hedensted Kommune har demenskonsulenter, en hjemme 

aflaster og en demenskoordinator, der kan rådgive om 

mulighederne. 

 

Du er ikke alene med demens… 

 
Demensteamet tilbyder: 

• Hjemmebesøg hvor vi sammen kan afklare behovet for 

hjælp 

og støtte gennem forløbet 

• Hjælp og oplysning i forhold til et eventuelt udredningsforløb 

• Information om individuelt tilpassede tilbud 

• At give råd og vejledning om hjælpemidler/teknologi 

• Tilbyde information og oplysning om demens, til dig som 

demensramt, til familien og nærtstående 

• Hjælpe med ansøgning om anden bolig 

• Rådgivning om værgemål og fremtidsfuldmagter 

• Tilbyde hjemmeaflasning i aften og weekendtimer 

 
Der er altid mulighed for en uforpligtende snak med en 

demenskonsulent. 
 
 



Åben rådgivning hos 

kommunes demensteam 
 

 

Fredage mellem kl. 9.00 – 13.00 
Demenskontoret, Ndr. Fabriksvej 2B, 8722 Hedensted 

 

 
Åben rådgivning henvender sig til ALLE, og man må komme 

uanmeldt. Vi kan råde og vejlede i emner som: 
 

• Demens og demenssygdomme 

• Hvor du kan få hjælp 

• Undersøgelser og behandlings 

muligheder 

• Støttemuligheder og familie 

samtaler 

• Aflastning 

• Pleje og omsorg 

• Svære situationer i 

hverdagen 

• Sorg, skyld og andre følelser 

• Kommunikation 

• Indflytning i plejebolig 

• Den sociale lovgivning 

• Litteratur 



 
 

Hold Gnisten 
Et aktivt holdtilbud til dig der er ny diagnosticeret, er yngre med 

demens og gerne vil være aktiv med ligestillede. Du henvises til 

tilbuddet via kommunens demensteam, som vil tage en dialog om 

det, er det rette tilbud til dig. 

 
Holdet mødes 2 gange i ugen gennem 7 uger. 

Mødestedet er Gæstehuset på Møllebo, i Raskmølle. 

Der er transport til rådighed med bus til og fra din bopæl. 

 
Vi tror på, at hjernetræning, motion og sociale aktiviteter kan brem 

se udviklingen af demens for en stund, samt øge livskvaliteten. 

 
Derfor vil dagene bestå af følgende: 

• Kognitiv stimulationsterapi gennem samtaler i gruppen 

(Hjernetræning) 

• Fysisk aktivitet og konditionstræning tilpasset dit formåen 

• Hyggelige aktiviteter (små projekter, spil, sang, madlavning 

og musik) 

• Plads til dine / gruppens ønsker om aktivitet 

 
Max. 8 deltagere pr. hold 

Du og en pårørende inviteres til informationsaften sammen inden 

opstart. 

 
For mere information, kontakt gerne demensteamet. 

 
 
 



Pårørendegrupper 
Som pårørende til et menneske med demens, kan det være 

givende at tale med andre i samme situation som dig. Dette 

har du mulighed for, hvis du deltager i en pårørendegruppe. 

 
En pårørendegruppe består af 6–8 personer. I gruppen deltager 

en fra demensteamet, som kan formidle information, oplysning og 

viden om demens. Efter ca. 8 gange kan gruppen fortsætte selv 

stændigt, hvis deltagerne ønsker det. Pårørendegruppen mødes 

2 timer hver anden uge. Vi annoncerer i aviser, på kommunens 

inforskærme i lokalområder med mere. Der oprettes nye grupper 

hvert  forår og efterår. 

 
Det får du ud af at deltage: 

• Deltagerne deler sorger og glæder med ligestillede 

• Du får ny viden og forståelse for sygdommen og dens 

konsekvenser 

• Deltagerne hjælper hinanden med at takle hverdagen 

• Gennem samtalerne i gruppen kan deltagerne bearbejde 

følelser og psykiske belastninger 

• Vi sætter også fokus på stjernestunder 

• Der er mulighed for at tage emner op efter deltagernes behov 

 
Hvis du har lyst til at deltage i en pårørendegruppe, kan du kontakte én 

af kommunens demenskonsulenter. 



 
 

Aktivitet og samværstilbud 
Hvis du har en demenssygdom, kan du visiteres til tilbud om at 

komme på et af kommunenes aktivitetstilbud i dagtimerne på hver 

dage. Vi tilbyder aktiviteter, hyggestunder og socialt samvær med 

ligestillede. Der er mulighed for, at du kan få dagen tilpasset efter 

dine behov. Du skal visiteres til tilbuddet og der vil være egenbeta 

ling for mad og drikke. Spørg gerne en demenskonsulent til råds. 

 
I Hedensted Kommune har vi flg. steder: 

Klubben: Uldum 

Stjernen: Løsning  

Regnbuen: Juelsminde 

 
Aktivt liv 

Ved at deltage i fysiske eller sociale aktiviteter, vil du kunne fast 

holde dit funktionsniveau længere tid. Du vil også blive en del af et 

socialt fællesskab, hvor livskvalitet og samvær vægtes højt. Er du 

ny diagnosticeret eller er under udredning for demens, herunder 

også yngre med demens, kan du profitere af tilbuddet. Du visiteres 

til 1 forløb af gangen via din demenskonsulent. Et forløb strækker 

sig over 7 uger, 2 gange ugentligt. Når du får tildelt en plads medføl 

ger kørsel ud og hjem igen. Egenbetaling for dagenes forplejning. 

Tilbuddet varetages af en fast tilknyttet demenskonsulent. 

Sted: Møllebo, Jasminvej 23, 8763 Raskmølle 

Der afholdes en informationsdag, hvor pårørende inviteres og din        

kendte demenskonsulent deltager og en afsluttende dag hvor vi         

evaluere i  fællesskab. 

• Hjernetræning 

(Kognitiv stimulations terapi) 

• Fysisk træning af kroppen 

• Turdage 

• Samtaler i grupper 

• Lave god mad 

• Spil og hygge 

• Plads til deltagernes kreative 

forslag 

Er du interesseret er du meget velkommen til at kontakte demensteamet 

eller henvende dig i åben rådgivning. 



Demensskole 

Demensteamet i Hedensted Kommune tilbyder et kursusforløb 

over tre aftener henvendt til pårørende eller nærtstående til 

mennesker med demens. Som pårørende kan du have behov for 

at få større viden om demens, og hvordan du bedst håndterer 

den ændrede livssituation, I nu står i. 

 
Kurset er gratis og afholdes: 

 
Sundhedshuset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning. 

 

1. kursusaften 

• Rundt om demens 

2. kursusaften 

• Den nye hverdag og de juridiske råd 

3. kursusaften 

• Brobygning til plejehjem 

 
Kursusdatoerne annonceres i aviser, på kommunes Facebook 

side og på infoskærmene i lokalområder med mere. Der oprettes 

nye                hold hvert forår og efterår. 

 
OBS. Du skal altid tilmelde dig kurset af hensyn til pladser. 

Dette gøres til kommunens demenskoordinator. 

 
Det vil være en fordel at følge hele kurset, men det er ikke et krav. 

Hvis du vil deltage i kurset eller har spørgsmål, kan du kontakte 

en af kommunens demenskonsulenter. Hjemmeaflaster vil være 

til rådighed på stedet under kurset, hvis der skulle være behov 

for at tage sin demensramte pårørende med. Giv besked ved 

tilmelding. 



Demensvenlighed 

I Hedensted kkommune ønsker vi at bidrage til, at demens ikke er en 

hindring for deltagelse i de frivillige fællesskaber. 

 
Derfor har vi startet en frivillig demensambassadøruddannelse, 

hvor frivillige får viden om, hvordan man kan inkludere mennesker 

med demens i frivillige fællesskaber. 

 
Ingen skal stå alene med demens. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Danmarks demenssymbol 

Symbolet bæres af et menneske ramt af demens. 

 
Når du ser demenssymbolet, kan du hjælpe ved at følge tre 

simple råd 

• Tag kontakt – smil og vær imødekommende. 

• Tal tydeligt – stil ét spørgsmål ad gangen. 

• Vær tålmodig – sæt tempoet ned og hjælp gerne på vej. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Gode Links: Nationalcenterfordemens.dk 

Alzheimerforeningen.dk 

Aeldresagen.dk 

Demensnet.dk 

Hedensted.dk ”Demens” 

Demensven.dk 
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Demenskonsulent - Vest/Midt: 

Marianne Ankersen  tlf: 24 90 18 26 

marianne.ankersen@hedensted.dk 

Ndr. Fabriksvej 2B, 8722 Hedensted 

 
Demenskonsulent - Øst/Midt: 

Cathrine Sarang Leth  Tlf. 51 26 37 58 

cathrine.sarang.leth@hedensted.dk 

Ndr. Fabriksvej 2B, 8722 Hedensted 

 
Demenskonsulent: 

Marie V. Madsen  Tlf. 24 66 54 73 

marie.v.madsen@hedensted.dk 

Ndr. Fabriksvej 2B, 8722 Hedensted 

 
Demenskoordinator 

Marianne Røjgaard  tlf: 40 46 72 77 

marianne.rojgaard@hedensted.dk 

Sundhedshuset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning 

 
Demensansvarlig, leder Katrine Grunnet: tlf. 2910 9988 
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