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I Rødovre er der hjælp at hente 
Cirka 600 borgere i Rødovre har demens. Og der er mange, som har sygdommen uden at vide det. Hvis du har symptomer på demens, 
eller er pårørende til en person med demens, er der hjælp at hente i Rødovre Kommune. 
 
En person med demens mister gradvist evnen til at tage vare på sig selv og bliver efterhånden afhængig af hjælp. Tit bliver hjælpen ydet 
af de nærmeste pårørende, hvilket er en opgave, der både fysisk og psykisk er belastende. Det er derfor nødvendigt, at der er hjælp til 
rådighed både for personen med demens og for pårørende. 
 
Det kan du læse mere om i denne pjece. 
 

Søg læge 
Det er vigtigt at søge læge ved tegn på demenssygdom. Symptomerne kan skyldes en anden sygdom, stress eller depression. 
 
Der er mere end 200 forskellige sygdomme, der medfører demenssymptomer. Derfor er det vigtigt at blive udredt og få stillet en 
diagnose. 
 
Det er egen læge, der udfører de første undersøgelser og derefter henviser til særlige udredningsenheder, som stiller den konkrete 
demensdiagnose. Udredningsenhederne samarbejder med kommunerne og med de praktiserende læger om at sikre jer et trygt forløb. 
 
Hvad er demens? 
Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket af 
sygdom. Risikoen for at få en demenssygdom stiger med alderen. Men det er en myte, at 
demens er en naturlig følge af alderdom. Demens kan opstå hos voksne i alle aldre, men 
ses oftest hos ældre. 
 
Demens udvikles ofte langsomt, og derfor kan der gå lang tid, før man bliver opmærksom 
på, at der er noget galt. Sygdommen påvirker mennesker forskelligt, og ikke to 
sygdomsforløb er ens. Sommetider kan symptomerne veksle fra dag til dag, og der kan 
være dage, hvor alt synes normalt. 
 
Symptomerne er blandt andet, at mange bliver glemsomme eller har problemer med at finde 
ord. Andre symptomer kan være mangel på initiativ, besvær med at udføre velkendte 
opgaver eller at blive forvirret over tid og sted. Der kan også være ændringer i personligheden og evnen til at være sammen med andre. 
 



 

De fleste demenssygdomme er fremadskridende, og der er endnu ikke nogen muligheder for at blive helbredt. Der er dog medicin, som i 
nogle tilfælde kan sinke sygdomsprocessen. Mange demens- sygdomme kan behandles, så symptomerne mindskes. Alle 
demenssygdomme kræver med tiden pleje og omsorg. 
 
10 advarselstegn ved demens 
Hvis du eller dine pårørende oplever, at disse tegn optræder ofte eller tydeligvis bliver værre, er det godt at søge læge. 
 

1. Glemsomhed 
Det er normalt at have brug for huskesedler eller glemme en aftale for senere komme i tanke om det. Det er ikke normalt at spørge om 
det samme flere gange eller at glemme noget, man har lært for kort tid siden. 
 

2. Besvær med at udføre velkendte opgaver 
Det er normalt at skulle have hjælp til at indstille fjernsynet. Det er ikke normalt at have problemer med at følge en opskrift, man har brugt 
mange gange tidligere. 
 

3. Problemer med at finde ord 
Det er normalt ikke at kunne finde det rette ord ind imellem. Det er ikke normalt at gå i stå midt i en samtale uden at ane, hvordan man 
kommer videre eller at kalde tingene noget helt forkert (f.eks. at sige 'viserklokke' i stedet for 'ur'). 
 

4. Forvirring vedrørende tid og sted 
Det er normalt at komme i tvivl om, hvilken ugedag det er. Det er ikke normalt ikke at vide, om det er forår eller efterår eller at glemme, 
hvor man er, og hvordan man kom derhen. 
 

5. Svigtende dømmekraft 
Det er normalt at træffe en dårlig beslutning af og til. Det er ikke normalt, at tage sandaler på om vinteren eller gentagne gange lade sig 
overtale til at købe ting, man åbenlyst ikke har brug for eller råd til. 
 
 

6. Problemer med at tænke abstrakt 
Det er normalt at have lidt svært ved at forstå en talemåde eller ordsprog som f.eks. "det er som at slå i en dyne". Det er ikke normalt at 
tro, at musene bogstaveligt talt danser på bordet, når katten er ude. 



 

7. Vanskeligheder med at finde ting 
Det er normalt at glemme, hvor man har lagt fjernbetjeningen. Det er ikke normalt at lægge brillerne i køleskabet eller anklage andre for 
at stjæle de ting, man ikke kan finde. 
 

8. Forandringer i humør og adfærd 
Det er normalt at have en dårlig dag eller blive irriteret, når ens vaner bliver brudt. Det er ikke normalt at tabe fatningen, blive 
mistænksom, bange, vred eller forvirret uden nogen oplagt grund. 
 

9. Ændringer i personlighed 
Det er normalt at ændre holdning over tid og kunne sige undskyld, hvis man er gået over 
stregen. Det er ikke normalt at sige alt, hvad man tænker, uden at tage hensyn til andres 
følelser. 
 

10. Mangel på initiativ 
Det er normalt, at man nogle gange ikke orker arbejdet, familien og sociale forpligtelser. Det 
er ikke normalt ofte at trække sig fra fritidsaktiviteter, sociale sammenkomster eller sport, 
som man ellers plejer at gå op i. 
 

Rødovre Kommunes tilbud 

Demenskoordinator 
Du har mulighed for at ringe til demenskoordinatoren, hvis du har behov for information, råd og vejledning, ønsker at deltage i en 
pårørendegruppe eller har brug for kontakt til en faglig ressourceperson på tlf. 3637 7494. 
 
Undervisning til pårørende - kontakt tlf. 36377494. 
Som pårørende er det muligt at deltage i en mindre gruppe sammen med andre pårørende. Her får I vejledning og orientering om emner, 
der vedrører demens. Samtidig er der lejlighed til at tale med andre pårørende i samme situation. Der starter grupper 2-3 gange om året. 
 
Faglige ressourcepersoner 
Der er medarbejdere med særlig interesse og viden om de- mens, som er ansat i hjemmeplejen, dagcenter, træningscenter og på 
plejehjemmene. Medarbejderne kommer, når der er behov for vejledning til familien eller de øvrige medarbejdere med kontakt til 
borgeren. 
 



 

Forebyggende hjemmebesøg 
Alle borgere over 75 år får tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Hvis der bliver behov for hjælp i hjemmet, kontaktes Visitationen på 
tlf. 3637 7400 kl. 8.30-9.30. 
 
Hjemmehjælp 
For at få hjælp til rengøring, indkøb, tøjvask, madservice og personlig pleje skal man visiteres. En visitator kommer på besøg i hjemmet 
for at vurdere sammen med borger og pårørende, hvilken hjælp der er behov for. For tildeling og ændring af hjemmehjælp kan 
Visitationen kontaktes på tlf. 3637 7400 kl. 8.30-9.30. 
 
Demenssygeplejersker 
Kontaktpersoner for borgere med demens, der modtager hjemmehjælp. Kontaktes på tlf. 3637 7504 eller 3637 7570. 
 
Hjemmesygepleje 
En hjemmesygeplejerske kommer på besøg i hjemmet og hjælper med den sygepleje, der er behov for. Eksempelvis medicinhåndtering, 
sårpleje og andre sygeplejeopgaver. Tlf. 3637 7513 kl. 7.30-15.00. 
 
Dagtilbud 
I Dagcenteret er der specielle samværsgrupper for borgere med demens, som har brug for 
genkendelighed og overskuelige rammer. Visitation til Dagcenterets tilbud sker ved, at en 
medarbejder fra Dagcenteret kommer på besøg i hjemmet og vurderer sammen med borger og 
pårørende, hvilket tilbud der er bedst egnet.  
Visitationen kontaktes på tlf. 3637 7400 (kl. 8.30-9.30) og Dagcenter på tlf. 3637 7880. 
 
Midlertidigt døgnophold 
Hvis borgeren med demens ikke er i stand til at være alene hjemme, mens ægtefællen f.eks. 
skal på hospitalet eller på ferie, kan kommunen tilbyde døgnophold. Her er egenbetaling. 
Visitationen skal kontaktes i god tid for ophold, da der er begrænsede antal pladser.  
Tlf. 3637 7400 kl. 8.30-9.30. 
 
Plejeboliger 
Hvis behovet for pleje og omsorg ikke længere kan imødekommes af hjemmeplejen, kan kommunen tilbyde borgeren med demens en 
bolig på et af kommunens fire plejehjem. Det er Visitationsudvalget, som godkender ansøgning om plejebolig. Boligen tilbydes efter 
vurdering af behov. 
 
 
 



 

Her kan du søge mere hjælp og information 

Alzheimerforeningen 
Medlemsorganisation med rådgivning og information om demens.  
www.alzheimer.dk 
 
Advokatbistand 
Gratis advokatbistand på Rødovre Hovedbibliotek torsdage i lige uger kl. 17-18. 
 
Demenslinien 
Gratis rådgivning på tlf. 5850 5850 alle hverdage kl. 9.00-15.00. 
 
Plejehjemsoversigten 
Information om plejehjem i Danmark.  
www.plejehjemsoversigten.dk 
 
Region Hovedstaden 
Information om forløbsprogram for demens.  
www.regionh.dk/forløbsprogrammer 
 
Sundhed.dk 
Viden om demenssygdomme, sundhedsdata, sundhedstilbud, m.m.  
www.sundhed.dk 
 
Videnscenter for Demens 
Viden og fakta om demens til patienter og pårørende.  
www.videnscenterfordemens.dk 
 
Ældresagen 
Stil spørgsmål til Ældresagens Rådgivning på tlf. 8030 1527.  
www.aeldresagen.dk 
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