Alzheimerforeningen er en forening, der hjælper mennesker med en demenssygdom og
deres pårørende. Vi er afhængige af bidrag fra enkeltpersoner, fonde og virksomheder.
Du kan vise din støtte ved at give os et bidrag eller blive medlem på www.alzheimer.dk

Ny Kongensgade 20, st. th., 1557 København K
Telefon 3940 0488, e-mail post@alzheimer.dk, www.alzheimer.dk
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STØT ALZHEIMERFORENINGEN

“ Jeg elsker at tale med dig,
men kan ikke huske,
hvad vi plejer at tale om”

7 gode råd
til, hvordan du hjælper et menneske med demens.

7 gode råd
1

4

TAL ÅBENT OM DEMENS

5

HUSK OGSÅ DIT EGET LIV

6

UNDGÅ AT IRETTESÆTTE

7

SØG VIDEN OM DEMENS

SE MENNESKET BAG SYGDOMMEN
Mennesker med demens er lige så forskellige som alle andre og
fortjener den samme respekt og opmærksomhed, du møder andre
mennesker med. Fokuser derfor på alt det, personen stadig er.

2

BEVAR KONTAKTEN

3

VÆR TIL STEDE I NUET

Socialt samvær med andre har en positiv effekt på, hvordan mennesker med demens lever med sygdommen. Forsøg at bevare kontakten
også selvom I ikke kan være sammen på helt samme måde som før.

En demenssygdom gør det svært at huske, og fremtiden kan være
svær at overskue. Nuet bliver derfor afgørende. At være til stede
i nuet giver dig mulighed for at lytte og være opmærksom.
Samværet bliver på den måde meningsfuldt for jer begge.

Læs mere på alzheimer.dk

Vær åben om sygdommen. Det skaber større forståelse hos familie,
venner og kollegaer. Åbenhed gør det også lettere at tage imod den
hjælp og støtte, omgivelserne kan give.

Når du er tæt på et menneske med demens, kræver det energi. For
at bevare energien, er det vigtigt med et frirum med tid til dig selv.

Irettesættelser skaber ofte konflikter og frustrationer. Prøv i stedet at
fremhæve de ting, der stadig lykkes, og det som personen har præsteret
gennem livet. Det er den raske, der må flytte sig – den demente kan ikke.

Jo mere du ved om demens, desto bedre vil du være i stand til at hjælpe
et menneske med en demenssygdom. Gør derfor demente og dig selv
en tjeneste og bliv klogere på demens. Søg mere viden på alzheimer.dk
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