
Demensvenner i 
seniorklubber og foreninger

KOM 
MED

OPSPORING OG OMHU I SENIORNETVÆRKET



Demens er en sygdom, der kommer os alle ved. 

Vi møder den blandt de mennesker vi omgiver os med 
i hverdagen -  90.000 lever med en demenssygdom og 
400.000 er pårørende til en person med demens.

Risikoen for at udvikle demens øges i takt med vi bliver 
ældre. Demens kan derfor i særlig grad blive synlig og 
nærværende i seniorklubberne. I klubberne er der et 
fællesskab, der gør det muligt at skabe åbenhed og gi´ 
en hjælpende hånd til personer med demens. 

Denne bog er tænkt som en inspiration til at sætte 
demens på dagsordenen i seniorklubberne samt at 
give viden til hver især om demens.



- det er den overordnede vision for det arbejde 
FOA deltager i i Demensalliancen. 

Der skal mange indsatser og aktiviteter til for 
at borgere med en demenssygdom og deres 

pårørende ikke er alene med demens. 

Én indsats kan ske i seniorklubben, hvor I kan 
tale om demens og tage hånd om hinanden.

Karen Stæhr

“ALDRIG ALENE MED DEMENS”



Demens skyldes en sygdom i hjernen, hvor de 
mentale dele bliver ramt. Der er mere end 200 
forskellige sygdomme, der medfører demens. 
Kun få af  sygdommene kan helbredes, men flere af  
sygdommene kan behandles i større eller mindre grad. 

Hvordan sygdommen udvikler sig afhænger af  
sygdommen, der giver anledning til demens. 
Sygdommen kan vare fra få år til flere årtier.

Glemsomhed kan være det første symptom på demens. 
Men det er ikke kun hukommelsen, der bliver ramt. 
Også evnen til at finde ord og benævne ting påvirkes.

HVAD ER DEMENS?



Man kan miste initiativet og evnen til at finde vej. 
Det bliver også sværere at regne og bevare overblikket.

Og følelseslivet og samværet med andre kan blive 
anderledes ved en demenssygdom. Det bliver svært 
at sætte sig ind i, hvad andre tænker. 

Mennesker med demens har brug for en hjælpende hånd 
til at leve et godt liv, selvom de har en demenssygdom. 

?



DEMENSVENNER I 
SENIORKLUBBERNE 
Seniorklubberne er vigtige i indsatsen for at gøre Danmark 
til et demensvenligt samfund.  Et samfund hvor den 
demente kan færdes trygt og ikke er alene. Et samfund hvor 
medborgere er opmærksomme på demens og er parat til 
gi´ en hjælpende hånd, når livet bliver lidt indviklet 
for den demente.

Første skridt er at få viden og skabe åbenhed om demens. 
En demenskonsulent fra kommunen og en demensinstruktør 
fra Alzheimerforeningen kan fortælle om demenssygdomme, 
symptomer og behandlingsmuligheder.  De kan også fortælle, 
hvordan man bedst kan hjælpe den demente, når han 
eller hun bliver forvirret.

Når der er åbenhed og opmærksomhed kan medlemmer, 
der udvikler demens fortsætte med at være en del af  senior-
klubben, indtil sygdommen forværres.  

For selvom man har en begyndende 
demenssygdom, kan man godt blive ved 
med at deltage i aktiviteterne i klubben. 
For den demente er det vigtigt 
at holde sig socialt aktiv.



‟Vær opmærksom på om der er nogen, 
der udebliver. Måske er der brug for at 
gi´ et lift og huske på, at der er klubmøde. 

Skab en fælles forståelse af  at hjælpe 
til med tegn og lignende, når det kan være 
svært at finde ordene.

Sæt nogle aktiviteter på dagsordenen som 
alle kan deltage i fx oplevelser i naturen, 
dans, sang og musik.”



KAN MAN GØRE NOGET 
FOR AT FOREBYGGE 
DEMENS? 
Demenssygdomme har mange årsager. Alder, miljø og 
livsstil spiller sammen i risikoen for at udvikle demens.  

En sund livsstil kan være med til at 
forebygge nogle typer demenssygdomme. 

Klubben kan være med til at 
forebygge risikoen for 
demens ved at beskæftige 
sig med sund livsstil.

‟Lav aftaler med hinanden om en regelmæssig 
gåtur på en lille times tid nogle gange om ugen.

Inviter en diætist til at fortælle om sund 
og varieret kost med mange grøntsager, 
fisk og planteolier. 

Udfordr hinanden og jer selv med fortsat 
at træne hjernen med fx sudoko, kortspil, 
puslespil.

Opfordr hinanden til frivilligt arbejde 
og til at fortsætte i klublivet.”



AT VÆRE PÅRØRENDE 
TIL DEMENTE 
Mange har måske en ægtefælle eller en god ven/veninde, 
der har fået en demenssygdom. For jer er det vigtigt at vide, 
at det er muligt at leve et godt liv med demens - men den 
demente har brug for menneskerne omkring sig. 

Den demente kan få et godt liv ved at fortsætte med de 
aktiviteter, som stadig giver glæde. Og finde nye aktiviteter 
der er lettere at rumme som fx at male, synge, danse m.m.

Det kan også have betydning at være sammen med andre i 
samme situation fx på en af  de mange demenscafeer. 



Vigtigst for den demente er det at fortsætte med 
et aktivt liv – at blive ved med at dyrke motion, snakke 
med nogen, høre musik, gå tur, strikke, save og male osv.

I takt med at sygdommen skrider frem vil en dement få 
mere og mere brug for familie, venner og naboer 
sammen med hjælpemidler i hverdagen.

Også i familien og blandt venner er åbenhed om 
sygdommen vigtig. Det gør det lettere for familie og 
venner at tilbyde deres støtte. Åbenhed gør det også 
lettere at tage imod gode råd og hjælp.



DEMENSVENLIGT SAMFUND
Der sker meget på demensområdet lige nu. 
Regeringen er på vej med en national handlingsplan 
- den kommer i efteråret 2016. 

Demensalliancen samarbejder med en række 
kommuner om at udvikle kommunerne til at 
blive demensvenlige.

Ses mere på 
www.demensalliancen.dk

100.000 DEMENSVENNER 
I DANMARK
Alzheimerforeningen har taget initiativ til finde 100.000 
demensvenner. En demensven er en person, der rækker 
hånden frem, når han eller hun møder et menneske med 
demens – for eksempel derhjemme, i opgangen, på villavejen, 
i butikken, i seniorklubben eller der, hvor personen med 
demens måske er kommet på afveje eller har brug for hjælp. 
At være Demensven handler om, hvordan man kan 
gøre livet lidt lettere for mennesker med demens.

Alle kan blive Demensven 
- det er gratis og kræver ikke 
ret meget. Man kan tilmelde 
sig på www.demensven.dk.



HVOR FINDER VI MERE 
VIDEN OM DEMENS? 
Demenslinjen tlf. 58505850 – Alzheimerforeningens 
gratis telefonrådgivning. 

FOA, www.foa.dk/Forbund/Temaer/A-I/Demens hvor 
du finder viden om demens, og pleje af  demente mm.

www.demensnet.dk 
– Alzheimerforeningens forum hvor du kan komme i 
dialog med andre og få råd om demens.

www.videncenterfordemens.dk 
– Nationalt videncenter for demens.

www.sum.dk/aeldre/demens-i-DK.aspx 
- Sundheds- og ældreministeriets hjemmeside med 
tema om demens.

Lokalt – hver kommune har en demenskoordinator 
– kontakt kommunen for nærmere information.

Bøger og film – der findes mange bøger og film om demens.

www.demensalliancen.dk – aldrig alene med demens. 

www.ældresagen.dk



”KOM MED – opsporing og 
omhu i seniornetværket” 

er gennemført i 
samarbejde med FOA, 
Alzheimerforeningen 
og Faglige Seniorer

CASA – Center for Alternativ samfundsanalyse


