
Versesko, her er de 14 billeder med stikord til oplæget 7/12 ’15 om at leve med demens …..

Jeg har udvidet det 8. billede med referencer til de 2 ekstra input, der kom på mødet. 
Om ”Ældre hjælper ældre” (husk at der også afdelinger i mange andre byer).  
Og om novellesamlingen ”Det værste til sidst”.  

Hvis der er noget, I undrer jer over blandt de andre stikord 
(fx hvorfor ”(Michael Bøss: Det demente samfund)” er streget over), 

er I meget velkomne til at spørge mig.
Og hvis der er noget, I vil fx diskutere, negere, differentiere eller perspektivere, er I også meget 
velkomne til dét.   

Jeg har oprettet en hjemmeside til formålet, bl a fordi jeg synes at både facebook, og endnu værre 
LinkedIn har nogle indbyggede dementiøse træk - tjenesterne har dårlig kortidshukommelse og 
ordenssans (indlæg forsvinder ned i en malstrøm af tilfældigt ordnede asoociationsløse fragmenter), 
og er fyldt med tjenesternes pludselige indskud om tilskyndelser, de gerne vil lokke deres brugere på. 

Denne hjemmeside her gør kun hvad den skal. Og indlæg bevares i den rækkefølge og form, de 
modtages. Med mindre jeg med vilje og overlæg ændrer noget. I er velkomne.  

https://sites.google.com/site/bjoernsnaturtjeneste/demensresiliens 
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Om at leve med demensudvikling i egen eller pårørendes hjerne

I 1950’erne gik gamle mennesker ”i barndom”. Senere blev de ”forkalkede”, eller man blev simpelthen ”senil”. Tidligere kunne oldinge være ”lallende” og 
”åndssvækkede” mm. 

I dag er udtrykket ”senil demens” uønsket, fordi høj alder ikke naturligt giver demenstilstande. Det kan forskellige fysiologiske tilstande i hjernen derimod gøre. 
Principielt uanset alder, men naturligvis vil der nå at blive ophobet flere demenssygdomsfremkaldende påvirkninger gennem et langt liv end gennem et kort. 
”Alzheimer” er kun én blandt flere demenssygdomme, selvom ordet i den offentlige samtale metonymisk har fået en lidt ikonagtig status som vittig betegnelse for dårlig 

I Foredraget drøftes forskellige aspekter af demenssygdomme ud fra eksempler på personligheder med demens, og vi vil sammen reflektere over kognition, emotion, 
eksistens, adfærd, normalitet, meningsfylde, formålsbestemmelse mm i lyset af nogle af de særlige udtryk, demente undertiden ….

Vi vil også reflektere over, hvordan vi relativt ikke-demente samlever med flere og flere relativt demente medmennesker. Både som pårørende, medborgere, enkelte 
plejepersoner; og som institutioner og vælgere. Både i den nærige virkelighed og i ideel teori. OG, hvis vi når det, over hvor relevant og hvorledes, det kan være at 
bruge demensdiagnosen som metafor for visse opløsningstendenser i samtidskulturen, samfundslivet og politikken.

Medicinske og fysiologiske aspekter kan godt blive inddraget lidt, men hovedvægten vil ligge på mere  fænomenologiske, personlige og humoristiske synsvinkler. 
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hvordan vi relativt ikke-
demente samlever 
med flere og flere relativt 
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Om at leve med demensudvikling i egen eller pårørendes hjerne
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fagter og kropssprog

Informeret samtykke 

Skærmning for indtryk

Anpassade museivisningar för dementa fortsätter 

Dansk Center for 
Reminiscens

Positionsmeldere og chips. 
Følge med???

Optiske bedrag på danske demensafsnit er i hastig vækst. 
Det vurderer både Ældresagen og Videnscenter for 
Demens. Plejehjemsleder i Vejle kalder det amoralsk at 
snyde de gamle og efterlyser ret til at låse de ældre inde. 

Marte meo

Al magtanvendelse, også ulovlig 
magtanvendelse, skal registreres og 
indberettes til kommunen.
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”De pårørendes sygdom”
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SOSU-linjen er et nyt tilbud 
til social- og sundhedspersonale, der arbejder 
med mennesker med demens.

Bliv gratis medlem af Alzheimerforeningen
Få et halvt års gratis prøvemedlemskab

Demenslinien er Alzheimerforeningens telefonådgivning.
Ring til Demenslinien på 5850 5850
Demenslinien hjælper med spørgsmål om alt inden for demens: 
Demenssygdomme, undersøgelse og behandling, personlige spørgsmål 
samt sociale og juridiske forhold.
Man kan være anonym, hvis man ønsker det og rådgiveren har 
tavshedspligt. Demensliniens rådgivere er kompetente fagpersoner med 
stor erfaring indenfor demensområdet.

FOA, PenSam, Alzheimerforeningen og Ældre Sagen 
er gået sammen i en alliance, der har til formål at skabe 
det bedste liv for mennesker med demenssygdomme og 
gøre Danmark til et foregangsland på demensområdet 

Nationalt Videnscenter for Demens

http://www.alzheimer.dk/magasin
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http://www.reminiscens.dk/node/102

http://byenforlivet.dk/

PRESSEMEDDELELSE - Sundheds-
og ældreminister Sophie Løhde sætter 
nu gang i arbejdet med en ny national 
handlingsplan for demens, der skal 
gøre Danmark til et mere 
demensvenligt samfund og styrke 
indsatsen over for det stigende antal 
danskere med en demenssygdom og 
deres pårørende. 

http://aeldre-roskilde.dk/

http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/bibliotek/bibliotek/bibliotek-samlet/skoenlitteratur/det-vaerste-til-sidst/
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(Michael Bøss:
Det demente samfund)

Arbejdspsykolog Einar Baldursson fra Arbejds- og miljømedicinsk klinik 
på Skive Sygehus har døbt sygdommen hukommelses- og opmærksomhedssyndromet  

http://www.aprokom.dk/cm124/

Sundhedsdata via smartphone som demens-metafor og -fremmer.

Baggrundstrommer til morgeradio og 
baggrundsmusik til præsidenttaler.
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Demente i kontakt med guderne
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Kan man lytte til sin demente mors forvirrede tale, 
som var det et digt? En udgivelse til pårørende 
forsøger at inspirere til bedre kommunikation med 
demente. Blandt andet gennem den pædagogiske 
metode Marte Meo
I nogle traditionelle samfund betragtes demens som en 
højere tilstand. Ældre, der har mistet forbindelsen, 
bliver faktisk betragtet som hellige - man forstår ikke 
deres handlinger, men tolker det, som om de taler 
gudernes sprog.

Det er netop en opfattelse som denne: at demente taler 
med et særligt sprog, man kan lære at lytte til, der går 
som en rød tråd gennem udgivelsen 
"Demens: Den anden frekvens"
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Øh …. ?



Bjørns Naturtjeneste




