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Få råd og 
vejledning 
til livet med 
demens

ALZHEIMERFORENINGEN

VÆR MED
Som medlem:
•  Modtager du Magasinet Livet med demens 4 gange om året

•  Får du nyhedsbreve med vigtig information, nyheder og               
tilbud ca. en gang om måneden

•  Kan du møde andre i samme situation bl.a. gennem 
 pårørendegrupper, aktiviteter for mennesker med demens i 
vores lokale centre og lokalforeninger

•  Kan du deltage i alle Alzheimerforeningens kurser og 
 arrangementer

•  Støtter du forskning

•  Er du automatisk Demensven, og modtager gratis vores         
hjertepin og miniguide. Læs mere på www.demensven.dk

Sådan gør du:
Tilmeld dig på Alzheimerforeningens hjemmeside: 
alzheimer.dk/medlem
Eller ring til Alzheimerforeningen på 39 40 04 88



•   som har Alzheimers sygdom, Lewy body demens,  frontotemporal 
demens eller en anden demenssygdom

•   som er pårørende til en person med en demenssygdom

•   som arbejder med mennesker med en demenssygdom

•   som vil støtte de 500.000 danskere, der kender livet med demens 
fra hverdagen

•   som gerne vil støtte forskning i demens

er for dig ... tilbyder ...
Rådgivning – Alzheimerforeningen har Danmarks 
eneste uafhængige og landsdækkende rådgivning om 
demens www.demenslinien.dk og tlf. 58 50 58 50

Støtte – Alzheimerforeningen har pårørende- og 
netværksgrupper, højskoleophold og andre aktiviteter 
for mennesker med demens, arrangerer feriekurser og 
unge- og familiecamps

Oplysning – Alzheimerforeningen oplyser og informerer 
om livet med demens via medlemsbladet, informations-
møder, og sociale medier samt på  www.alzheimer.dk

Påvirkning – Alzheimerforeningen sætter demens-
sagen på dagsordenen via kampagner og målrettet 
interessevaretagelse

Forskning – Alzheimerforeningen samarbejder med 
Alzheimer-Forskningsfonden om støtte til forskning i 
demenssygdomme

ALZHEIMERFORENINGEN ALZHEIMERFORENINGEN

Ny med en demensdiagnose?
Kontakt Demenslinien: Vi rådgiver, lytter, informerer og 
hjælper dig med at se nye muligheder. Du kan ringe til os, 
bestille tid til en videosamtale eller skrive til os i brevkassen. 
Du kan tale med os om blandt andet:

• Demenssygdomme
• Svære situationer i hverdagen
• Jura og rettigheder 

Demenslinien er åben for alle 
- ring til os på 5850 5850 
eller se mere på demenslinien.dk


