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Søger du viden om demens - så se her 
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 Ved du at: 

 En tidligt stillet demensdiagnose  

 og en tidlig indsats med rette  

 behandling medvirker til at 

 udskyde forværring af  
 sygdommen? 
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Fanø Kommune vil være demensvenlig  

Det betyder at vi understøtter mennesker med demens, så de 

kan leve et trygt og værdigt liv.  

Har du brug for viden eller hjælp i forhold til en demenssygdom,    

så har Fanø Kommune forskellige tilbud til dig - herunder  

rådgivning og oplysning.  

 

Rådgivning og oplysning på demensområdet - er med til at 

sikre mulighed for en tidlig opsporing og udredning for demens.  

 

En demensdiagnose, som er stillet tidligt i et sygdomsforløb,  

giver borgeren mulighed for at få den rette behandling, og gør 

Fanø Kommune i stand til at sætte ind med de rette tilbud og 

støtte tidligt i forløbet. En tidlig indsats er medvirkende til at 

udskyde forværring af sygdommen.  

 

Er du pårørende til et menneske med demens, kan du have   

behov for løbende rådgivning og støtte.  

Fanø Kommune vil hjælpe pårørende og demensramte og 

tilbyder rådgivning og oplysning.  
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1O TEGN PÅ DEMENS 
1. Glemsomhed 
Det er normalt at have brug for huskesedler eller glemme en aftale for 
senere at 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. 
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Har du brug for rådgivning og/eller oplysning så kontakt: 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du kan også finde oplysninger om demens ved at følge 

nedenestående links: 

 

Fanø kommunes hjemmeside:  

https://www.fanoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/demens   

 

Fanø Kommunes demensstrategi og handlingsplan: 

https://www.fanoe.dk/politik/politikker-planer-og-

strategier/politikker 

 

Alzheimerforeningen: https://www.alzheimer.dk/  

 

Videnscenter for demens: 

http://www.videnscenterfordemens.dk/  

 

Visitationen  

Hverdage ml. 8-10  

tlf.nr. 76 66 08 66. 
 

Demenskontaktperson             

Laila Matras    

tlf. 29 40 44 17 
 

Egen læge - Hvis du eller pårørende oplever, at de  

”10 tegn på Demens” optræder ofte eller bliver værre,  

er det en god idé at bestille tid hos lægen. 
 

https://www.fanoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/demens
https://www.fanoe.dk/politik/politikker-planer-og-strategier/politikker
https://www.fanoe.dk/politik/politikker-planer-og-strategier/politikker
https://www.alzheimer.dk/
http://www.videnscenterfordemens.dk/

