
Hvad er demens?

Hvordan forstår og støtter vi et menneske med demens?

Hvordan hjælper vi til fortsat aktivitet og livsglæde?

Demenskonsulent Susie Dybing, Hillerød kommune

Livet skal leves – også med demens!



Undervisningens indhold

• Fakta om demens

• Hvad er demens? 

• Forstå hjernens funktioner og sygdommen

• Udredning for demens og behandling

• Gode råd til samtale og kommunikation

• Aktivitetsvenner



Forstå sygdommen



Demens i tal
▪ I Danmark lever 88.000 mennesker med en demenssygdom, tallet 

stiger til 94.255 i 2020. Ca. 3000 er under 65 år

▪ 400.000 personer i Danmark har en pårørende, der har en 
demenssygdom.

▪ Antal demente i Hillerød i 2018 - 732

▪ Antal demente i Hillerød i 2020 - ca. 820

▪ Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark og ca. 60% har 
ikke fået en diagnose



Demenssygdomme

Alzheimers sygdom

Vaskulær demens 

Blandet Alzheimers sygdom 

og vaskulær demens

Lewy body-demens og 

Parkinson demens

Frontotemporal demens

Andre demenssygdomme



Hvad er demens ?
En svækkelse af de kognitive funktioner dvs.  hukommelse, 
sprog, overblik og koncentration, rumlig orientering, 
synsopfattelse og abstrakt tænkning 

• og ændringer i adfærd og personlighed pga. sygdom i 
hjernen

• og som giver tydelige problemer i dagligdagen

• og som ikke skyldes forbigående uklarhed pga. anden 
sygdom



Billeder fra Alzheimers Associations hjemmeside: www.alz.org 

Motorisk hjernebark:

Styrer frivillige bevægelser

Sensorisk hjernebark: Tolker sanseoplevelser fra kroppen

Isselappen:

Skaber rumlig opfattelse 

og bearbejder synsindtryk

Nakkelappen:

Tolker synsindtryk

Tindingelappen:

Former og lagrer erindringer (hukommelse) 

Pandelappen:

Skaber tanker, løser problemer 

og laver planer. ”Personligheden”

Opdeling af storhjernens funktioner



Sygdommen rammer
▪ Hukommelsen 

▪ Hukommelse for episoder knyttet til tid og sted.

▪ Hukommelse knyttet til den indlærte viden – gennem 
hele livet

▪ Sproget

▪ Finde ord 

▪ Unuanceret sprog  

▪ Korte sætninger

▪ Udtale og forståelse af sproget

▪ Overblik og koncentration 

▪ Holde overblik

▪ At udføre flere opgaver samtidig

▪ Mentalt tempo

▪ Koncentrere sig i længere tid



Sygdommen rammer
▪ Rumlig orientering og synsopfattelse

▪ Kunne finde rundt

▪ Se perspektiver

▪ Se hvor ting er og række ud efter dem

▪ Fokusere korrekt med synet

▪ Abstrakt tænkning

▪ Forestille og forholde sig til ting, som ikke er aktuelt til 

stede her og nu

▪ Forstå billeder og penges værdi

▪ Forstå og benytte ord i overført betydning

▪ Systematisering af viden og oplevelser



Symptomer, der ligner demens

Depression

Defekte sanser 

Forvirringstilstand

Medicin Alkohol



Udredning for demens

1.  Lægeundersøgelse hos praktiserende læge:

• Sygehistorie (patient og pårørende hver for sig) 

• Testning for intellektuelle funktioner, 
stemningsleje, adfærd

• Blodprøver

• Henvisning til scanning af hjernen

2.  Henvisning til hukommelsesklinik og          

demenskoordinator

3.  Medicinsk behandling



Du kan gøre en forskel 

- se mennesket bag sygdommen



Kommunikation

7%

55%

38%

Kropssprog og mimik

Stemmeføring

Sprog

80%

16%
4%

Kropssprog og mimik

Stemmeføring

Sprog

Det raske menneske Mennesket med demens



Hvad kan en person der har demens?

▪ De har ofte intakt langtidshukommelse

▪ Kroppens hukommelse 

▪ De har følelsesmæssig evne til at opfatte 
andre menneskers følelser, adfærd og holdninger 

▪ Alt der er usædvanligt, farverigt, sjovt eller er fyldt med følelser 
lagres nemmere i langtidshukommelsen.

▪ Deres fysik er ofte god

▪ De lever i nuet



Gode råd før samtale

Præsenter dig selv



Gode råd til samtale og kommunikation

• Skab en god stemning - øjenkontakt

• Udtryk dig kort og konkret

• En besked af gangen

• Støt kommunikationen ved at vise….

• Beskeder skal gives i den konkrete situation

• Ved valgmuligheder – da vis de 2 ting

• Vis billeder og understøt hukommelse



Gode råd til samtale og kommunikation

• Vær tålmodig, koncentrer dig om samtalen

• Lyt og giv pauser – vent!

• Tal om det som optager personen

• Accepter gentagelser uden at påpege eller irettesætte

• Stil kun et spørgsmål af gangen og vent på svaret

• Vær positivt ledende og hjælp med tydelig struktur

• Undgå realitetskorrektion, hvem har patent på virkeligheden? 

”En person med demens glemmer måske, hvad du siger, men de vil 

aldrig glemme, hvordan du fik dem til at føle”



Vær opmærksom på de pårørende

▪ Pårørende er belastede

▪ Hele familien er ramt

▪ Vær opmærksom på at pårørendes reaktion kan være vanskelig at 

forstå

▪ Pårørende oplever manglende forståelse for deres situation

▪ Pårørende bliver ensomme og isolerede

▪ Mange pårørende får stress relaterede sygdomme



Brug kommunens tilbud
Demenskoordinatorernes tilbud

• Hjemmebesøg og vurdering

• Rådgivning og støtte inden udredning for demens

• Rådgivning og støtte efter udredning for demens

• Orientering om aktiviteter, socialt samvær og aflastning

• Vejledning om boligvalg

Øvrige tilbud

• Kurser

• Pårørendegrupper

• Café

• Tema arrangementer

• Åben rådgivning og teknologi bibliotek

• DGI samarbejde om motion

• Aktivitetsvenner fra Frivilligcentret



Hvis du vil vide mere!

Relevante links:

Nationalt Videnscenter for Demens: 

http://www.videnscenterfordemens.dk/

Alzheimer foreningen: https://www.alzheimer.dk/

Demenslinjen i Alzheimer foreningen tlf.: 5850 5850

Aktivitets - og Rådgivningscenter:

Åbent hver torsdag kl. 14-17.30

Skansevej 2 D, 2. sal (kommunikationscentret)

3400 Hillerød

http://www.videnscenterfordemens.dk/
https://www.alzheimer.dk/


Hillerød Kommune

Demenskonsulent Susie Dybing

Tlf.nr. 72 32 34 19

Mail: aeldreogsundhed@hillerod.dk

Att. Demenskonsulent Susie Dybing

mailto:aeldreogsundhed@hillerod.dk


Aktivitetsvenner

Hvad er Aktivitetsvenner?

▪ Et tilbud til personer med demens i Hillerød Kommune, der ønsker 
at fortsætte et aktivt liv. 

▪ En Aktivitetsven er en frivillig, der følges med og laver aktiviteter 
sammen med en person, der har demens, som de begge to kan lide 
at lave.

Hvordan fungerer Aktivitetsvenner?

▪ Aktivitetsvennen og personen med demens bliver matchet på 
baggrund af fælles interesser.

▪ De aftaler indbyrdes, hvad de ønsker at lave og hvor ofte. 

▪ Målet er, at det skal være givende og trygt for begge parter. 

Hvem står bag Aktivitetsvenner?

▪ Et samarbejde mellem Frivilligcenter Hillerød, Hillerød Kommune 
– Ældre og Sundhed og Alzheimer foreningen Hillerød. 



Aktivitetsvenner

Vil du være Aktivitetsven?

▪ Som Aktivitetsven laver du noget, du godt kan lide at lave, samtidig 
med at du hjælper en person med demens til at fortsætte et aktivt liv. 

▪ Du bliver klædt på til rollen gennem samtaler, vejledning og kursus.

Vil du – eller nogen, du kender – have en Aktivitetsven?

▪ Har du brug for støtte til at fortsætte med at dyrke idræt, dyrke en 
hobby, komme i din forening, tage til kulturoplevelser, så kunne en 
Aktivitetsven være noget for dig. 

Kontakt: 

Thilde S. Hansen, projektmedarbejder i Frivilligcenter Hillerød, på 48 
24 19 07 eller tsh@frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere på: www.frivilligcenter-hillerod.dk/aktivitetsvenner

mailto:tsh@frivilligcenter-hillerod.dk
http://www.frivilligcenter-hillerod.dk/aktivitetsvenner
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