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FORORD 
I denne publikation kommer en gruppe af borgere, som tidligt i livet har fået en 

demenssygdom, og deres pårørende til orde. Det er deres oplevelser af at få en 

demenssygdom, leve med en demenssygdom samt hvad der ifølge dem, udgør en 

meningsfuld hverdag med meningsfulde aktiviteter og fællesskaber. 

Formålet med publikationen er at komme tæt på det levede liv med demens og 

spørge de ”sande” eksperter, hvordan det er, og hvad der skal til, for at livet 

fortsat kan leves bedst muligt. Med disse perspektiver håber vi, at der kan skabes 

læring, udvikling og dialog blandt de aktører, der arbejder med demens, så vi på 

bedste vis kan understøtte yngre med demens og deres familier.  

Publikationen fokuserer på det oplevede liv. Fordi viden om, hvordan det opleves 

at have en sygdom er lige så vigtigt, som at kende til selve sygdommen og dens 

symptomer.  

De borgere, som har deltaget i interviews, uformelle snakke, aktiviteter mv., med 

henblik på at fortælle om deres liv og perspektiver, er derfor publikationens 

vigtigste bidragere. De har udtrykt stor glæde, ved at kunne fortælle andre om 

deres liv som yngre menneske med en demenssygdom eller pårørende til en 

demensramt gennem denne publikation.  

 

 

 

Publikationen bygger på interviews, workshops, evalueringer og observationer 

lavet med borgere og pårørende i perioden 2018-2019. Materialet er indsamlet i 

forbindelse med projekterne ’Rådgivnings- og Aktivitetscenter Demensvenligt 

Nordsjælland’ og ’På tur i Nordsjælland’, hvis formål har været at udvikle 

relevante tiltag gennem inddragelse og dialog med projektdeltagere. 

Her beskrives projekternes borgerinddragende og samskabende processer, som 

har affødt unik viden og indblik i livet som yngre med en demenssygdom og livet 

som pårørende. Ligeledes beskrives de erfaringer vi har gjort os med at arbejde 

inddragende og ressourcebaseret med yngre med demens, med henblik på at 

skabe meningsulde tilbud målrettet dem og deres behov. 

 

Kapitel 1 og 4 er relevant for dig der er interesseret i den borgerinddragende 

proces, og de erfaringer vi har gjort os med at lave tilbud til yngre med demens og 

deres pårørende.  

Kapitel 2 og 3 er en sammenfatning af de oplevelser, erfaringer, ønsker og behov 

borgerne har delt med os, som har været afsæt for form og indhold i tilbuddene i 

projekterne.  
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INTRODUKTION 
Betegnelsen ’yngre mennesker med demens’ dækker de personer, der er under 

65 år, når de får en demenssygdom, hvilket svarer til ca. 5% af danskere med en 

demensdiagnose (Nationalt Videnscenter for Demens, 2019). I det samlede 

perspektiv synes det som få, men dette procenttal repræsenterer omkring 3.000 

personer med demens og deres familier, som er på et livsstadie, hvor 

sygdommen får andre betydninger og konsekvenser for deres liv end for ældre 

med samme diagnose: 

”For yngre vil en demensdiagnose ofte indebære endnu større 

omvæltninger i tilværelsen, end det er tilfældet for ældre 

mennesker med demens. De yngre med demens er fx ofte 

aktive på arbejdsmarkedet og har måske hjemmeboende 

børn, når diagnosen stilles. Desuden vil presset på en eventuel 

ægtefælle ofte også være større, bl.a. fordi vedkommende 

typisk stadig har mange år som aktiv på arbejdsmarkedet 

foran sig.”  

                  Sundheds- og Ældreministeriet, 2016a: 69 

 

Yngre mennesker med demens og deres familier oplever ikke altid, at de 

generelle tilbud til personer med demens og deres pårørende matcher deres 

behov. Sådanne oplevelser medfører frustration, magtesløshed, ensomhed og 

mistillid til de instanser, der er til for hjælpe, både hos personen med demens, de 

pårørende og deres netværk, på et tidspunkt hvor de i forvejen er i en sårbar 

situation.  

 

Mennesker med en demenssygdom er ikke ens. Forskellige 

demenssygdomsgrupper i forskellige sygdomsstadier og aldre har forskellige 

behov og ønsker for aktivitet og fællesskab. Yngre mennesker med demens er en 

minoritetsgruppe blandt flere, som har behov for, at der udvikles passende 

indsatser, som er meningsfulde og passer til deres ønsker og funktionsniveau.  

Derfor er Hillerød, Helsingør og Allerød Kommune gået sammen om en 

inddragende proces med yngre mennesker med demens og deres pårørende, for i 

fællesskab at kunne understøtte denne minoritetsgruppe med tilbud defineret af 

borgerne selv.  

Her har det vist sig, at når personer med demens involveres som ligeværdige 

medskabere, så aktiveres deres ressourcer. Sygdomsrollen træder i baggrunden, 

deres engagement og handlekraft øges, og hverdagen bliver fyldt med alt det, 

man stadig kan gøre og være en del af, på trods af sin sygdom. Man kan cykle 

lange ture, spille floorball, diskutere politik, rejse, skabe latter, male smukke 

malerier, deltage i fællesskaber og meget mere.  

Dermed skal det ikke underkendes, at demens er en alvorlig sygdom og en 

sorgfuld proces grundet løbende tab af kognitive funktioner og færdigheder. 

Passende tilbud med fokus på mennesket og dets ressourcer frem for 
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sygdommens begrænsninger øger livskvaliteten hos den sygdomsramte og har 

aflastende indvirkning på de pårørende. Netop derfor er det vigtigt at tage 

borgerne med på råd, at se dem som ressourcefulde mennesker med afgørende 

viden om egen situation, som kan danne grundlaget for de rette indsatser på 

rette tidspunkt og rette måde.  

Derfor denne publikation, som handler om at inddrage mennesket og aktivere 

ressourcerne via relevante og netværksskabende aktiviteter, så livet kan leves - 

også med demens.  

 

 

I denne publikation beskrives både den borgerinddragende proces frem mod 

skabelsen af Rådgivnings- og Aktivitetscenter Demensvenligt Nordsjælland og den 

vidensmængde og de erkendelser, processen affødte på baggrund af udtalelser 

fra de yngre med demens og deres pårørende. 
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KAPITEL 1 
PROJEKTETS TILBLIVELSE 
I den nationale demenshandlingsplan frem mod år 2025 er der afsat 470 mio. kr. 

til demensområdet. To af initiativerne i handlingsplanen er målrettet yngre med 

demens med det formål at skabe: ”Rådgivnings- og aktivitetscentre for 

mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens” og 

”Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med 

demens” (Sundheds- og Ældreministeriet, 2016b).  

Heraf udspringer Hillerød, Helsingør og Allerød kommunes samarbejde om en 

borgerinddragende proces med det formål at skabe brugerdefinerede tilbud til 

kommunernes yngre borgere med demens og deres familier.  

I løbet af sidste halvår af 2018 har kommunerne planlagt og faciliteret interviews, 

workshops, feltture mm., som har formgivet tilbud og aktiviteter i Rådgivnings- 

og Aktivitetscenter Demensvenligt Nordsjælland samt På tur i Nordsjælland, der 

udbydes som et af centerets aktiviteter. I 2019 blev centrets tilbud igangsat og 

afprøves frem til og med december 2019. 

Projektsamarbejdet er affødt af det tværkommunale 

partnerskab Demensvenligt Nordsjælland, som er et 

samarbejde mellem de otte Nordsjællandske kommuner om 

at fremme vidensdeling, inspirere og skabe resultater for 

personer med demens og deres pårørende, som ingen 

kommune kan opnå alene. Et andet projekt under 

Demensvenligt Nordsjælland er ’Gennem viden og relationer’, 

som ikke berøres i denne publikation. 

Aktiviteter og tilbud i Rådgivnings- og Aktivitetscenter Demensvenligt 

Nordsjælland: 

Walk & Talk  En netværksgruppe for yngre med demens, som 

mødes en gang om måneden. 

På tur i Nordsjælland Et aktivitets- og interessefællesskab for yngre med 

demens tre gange om ugen fra kl. 10.00-15.00. 

Tid til at være ung En netværksgruppe for unge ml. 15 og 25 år, som har 

en forælder med demens. Gruppen mødes en gang 

om måneden. 

Pårørendegruppe En netværksgruppe for voksne pårørende til personer 

under 65 år med demens, som mødes en gang om 

måneden. 

Åben rådgivning Mulighed for uvisiteret at møde op i den åbne 

rådgivning og få vejledning af en demensfaglig 

person.  

Teknologibibliotek Et fysisk bibliotek med velfærdsteknologier til 

personer med demens. 
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DEN BORGERINDDRAGENDE PROCES 
I projektet anser vi de yngre borgere med demens som værende eksperter i eget 

liv, og at de derfor bedst ved, hvilke behov yngre mennesker med en 

demensdiagnose har ift. information, rådgivning, aktivitetstilbud og fællesskab. 

Ligeledes er de pårørende specialister i, hvilke behov de har som pårørende, når 

demenssygdommen rammer en ægtefælle, forælder, søskende eller barn. 

Den borgerinddragende proces gik dermed forud for planlægningen og 

etableringen af tilbuddene og har fortsat været inkorporeret i projektperioden 

gennem løbende evalueringer og tilpasninger af tilbuddene.  

Vi er blevet inspireret af bogen ’Kærlig hilsen fru Hansen’ (Kjær-Jepsen & Nielsen, 

2018) og bestræbt os på, at udformningsprocessen ikke kun foregik i det 

kommunale fagland, men i lige så høj grad i borgerland sammen med dem, der er 

berørt af demensproblematikken.  

Borgerland og fagland er billedlige begreber fra bogen, hvor landene er analogier 

for det der optager hhv. borgerne og de kommunale fagpersoner. I Borgerland 

bor den almindelige dansker, som taler hverdagsdansk. Det der optager den 

almindelige dansker er det nære liv for dem selv og deres omverden. I fagland 

finder man fagpersonalet i den offentlige sektor, som taler fagsprog og har fokus 

på systemtænkning. Fagland og borgerland møder hinanden i et grænseland, 

hvor samarbejdet mellem aktører fra de to lande er afgørende for udfaldet heraf.  
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Samproduktion 
I projektet er den borgerinddragende proces baseret på principperne for 

samproduktion, hvor målgruppen bidrager med deres viden og erfaringer og 

inddrages i skabelsen af og beslutningen om form og indhold på de aktiviteter, de 

tre kommuner i projektet udbyder.  

Samproduktion er en ligeværdig og kontinuerlig 

skabelsesproces, hvor vi kommunale aktører og borgerne 

samarbejder om at udvikle, gennemføre og evaluere 

velfærdsydelser. 

Samproduktionen i projekterne er sket gennem en cirkulær samarbejdsproces, 

hvor vi kommunale aktører og borgerne løbende har samarbejdet om 

idégenerering, udvikling, udmøntning, evaluering og tilpasning i en cirkulær 

vekselvirkning mellem viden, erfaringer og erkendelser fra hhv. borgerland og 

fagland, som i grænselandet herimellem skaber projekterne sammen.  

I grænselandet mellem fagpersoner og borgere har vi ligeledes evalueret 

undervejs, hvor tilbagemeldinger vedrørende aspekter som f.eks. typer af 

aktiviteter, lokationer, tidspunkt for tilbud, indhold i rådgivning mm. har ført til 

løbende tilpasninger.   

UDVIKLING OG TILPASNING 
I modellen illustreres projektets udvikling og dennes vekselvirkning mellem 

vidensindsamling, idégenerering og tilpasning, som er foregået med afsæt i hhv. 

borgerland og fagland. Spiralen illustrerer, hvordan borgerland og fagland mødes 

og hen over tid forenes i grænselandet, med fælles forståelse for hvad 

Rådgivnings- og Aktivitetscenteret skal rumme og hvordan.  

De tidlige faser af borgerinddragelsesprocessen bestod af en del opsøgende 

arbejde. Der blev taget kontakt til borgere og pårørende og investeret tid i at 

opbygge relationen til dem og mellem dem.  

Der blev lavet en række indledende interviews med borgere og pårørende, 

arrangeret foredrag med en yngre person med demens, som fortalte om sit liv 

med sygdommen, og inviteret til workshops med henblik på bl.a. at afdække 

behov og udvikle idéer. De yngre borgere med demens blev desuden inviteret på 

to feltture, som kunne inspirere og give indblik i, hvad en aktivitetsdag i På tur i 

Nordsjælland kunne bestå af - feltture de kunne give feedback på ift. egne ønsker 

for tilbuddets udformning og indhold. Alt dette med henblik på at inddrage, 

engagere og få målgruppens perspektiver sat i spil så tidligt som muligt.  

I de senere faser af projektperioden var hverdagens uformelle samtaler og 

løbende dialoger centrale for projekternes udvikling og tilpasning. Borgerland og 

fagland møder da hinanden i et fælles og åbent rum for samarbejdet, hvori 

aktiviteter og tilbud kan kvalificeres.   
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Der er brug for at vi, der tilrettelægger og udbyder 

kommunale tilbud, tænker og gør anderledes, for at kunne 

levere målrettede tilbud til yngre med demens og deres 

pårørende. Vi skal starte med at lytte til dem, bringe dem 

sammen med ligesindede, skabe håb og latter, rum for 

fortrolighed og tillid, rum for sorg og glæde, rum for omsorg 

og støtte.  

 

KAPITEL 2 
PÅ BESØG I BORGERLAND: ET UNIKT INDBLIK I 
BORGERES OG PÅRØRENDES OPLEVELSER 
Den inddragende og samskabende proces med de yngre mennesker med demens 

og deres pårørende har gennem talrige samtaler, interviews og workshops åbnet 

op for et unikt vidensmateriale om målgruppens oplevelser af at være hhv. yngre 

med en demensdiagnose og pårørende til en ægtefælle, forælder eller søskende 

med demens.  

I dette kapitel forsøger vi at samle og videreformidle noget af al den viden vi er 

kommet i besiddelse af og indfange de oplevelser og fortællinger, som beskriver 

borgernes og de pårørendes livssituation og behov, når demenssygdommen 

bliver en del af livet og familien. 

Omkring 10 borgere har bidraget med udtalelser, input og indblik i deres liv, 

hvoraf 2 borgere har efterredigeret denne publikation. 
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Borgerne: Når diagnosen rammer og verden 
vender  
At få en demensdiagnose i en tidlig alder, beskriver borgerne bl.a. som ”noget af 

en koldbøtte”. Det vender op og ned på hverdagen, familien, arbejdslivet samt 

forventninger til og drømmene for fremtiden. 

Under de uformelle samtaler i På tur i Nordsjælland har flere af borgerne 

beskrevet det første halve år efter diagnosticeringen som en tid i chok. Alt i deres 

verden blev med ét vendt på hovedet og nye forståelser af det liv, de har i vente, 

skulle falde på plads.  

De beskriver denne tid som kaotisk og sorgfuld for dem selv og deres pårørende. 

Det er en periode fuld af spørgsmål – hvorfor mig? hvad så nu? hvad er 

mine/vores muligheder? hvem kan hjælpe mig/os? – og en periode, hvor der er 

behov for en målrettet, gennemskuelig og sammenhængende kommunal og 

regional støtte.  

Èn af borgerne efterspørger en ’Demenspakke’ på linje med ’Kræftpakkerne’ til 

kræftramte. En forløbspakke for demens med fastsatte tidfrister for 

undersøgelser, for et undgå lange udredningsperioder, og en fast kontaktperson, 

som kan svare på de spørgsmål der opstår, når man selv eller ens pårørende får 

en alvorlig og dødelig diagnose.  

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”På vej hjem fra Rigshospitalet sad min mand og 

jeg i stilhed. Vi var i chok. Vi vidste slet ikke, det 

var muligt at få demens i min alder. Jeg følte mig 

som den eneste i verden, og det var enormt 

sorgfuldt og ensomt.  

”Jeg fik en depression, efter jeg fik konstateret 

Alzheimers. Jeg var et mørkt sted i flere måneder. 

Heldigvis fandt jeg frem til en god psykolog, som 

hjalp mig med at finde glæden igen”  

”Min første tanke var, hvordan i alverden skal 

jeg fortælle det her til mine børn? Hvad skal jeg 

fortælle dem, når jeg ikke selv helt kan forstå 

det” 
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FAMILIEN 
Demenssygdommen påvirker hele familien, og det er noget, der skaber 

bekymring hos borgerne. Flere borgere beskriver deres familie som altafgørende 

for dem og deres sygdomsforløb. Familien støtter i hverdagen, giver omsorg og 

hjælper til at holde struktur på hverdagen. Samtidig er familiemedlemmerne også 

dem, borgerne kan bruge mest bekymringstid på.  

Som den sygdomsramte kan der være en frygt for at blive en byrde for familien, 

og at familien bliver udkørt. Ligeledes kan der også være frygt for at ens familie 

tidligere i forløbet bliver klar til, at man kommer på plejehjem, end én selv. 

Der er forskel på, hvordan det er for en familie at tale om, at ét familiemedlem 

har fået en alvorlig sygdom. Hvert barn i familien reagerer måske forskelligt, og 

hvor én har brug for at tale om det, tager en anden afstand. Det bliver fremhævet 

som en lettelse, hvis der tilbydes en støttegruppe til børnene, så de har mulighed 

for at dele deres tanker og oplevelser med nogen uden for familien, der kan 

relatere til deres livssituation.  

Går man gennem sygdommen uden en partner ved sin side, kan det for nogen 

opleves ensomt og usikkert. Der er ikke nogen i hjemmet til at dele de svære 

tanker med, give selskab og nærvær eller hjælpe med praktiske forhold såsom 

strukturen i hverdagen. Som yngre med demens kan sygdommen også afholde én 

fra at opsøge en ny partner, da der kan være frygt for, hvordan en evt. ny partner 

vil reagere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg ved ikke, hvad jeg havde gjort, hvis jeg ikke 

havde haft min familie i det her. Det tænker jeg tit 

på” 

 

”For mig har det været rigtig hårdt at gennemgå 

alt det her uden en partner, og det bliver ved med 

at være svært og en stor bekymring hos mig” 

”Jeg har en stor drøm om at nå at opleve mine 

børn få deres egne børn. At få børnebørn” 

”Jeg vil aldrig have, at mine børn skal bekymre sig 

om mig. Så jeg vil aldrig have, de skal mærke, hvis 

jeg har en svær dag. Så jeg kommer til at gå meget 

selv med de bekymringer” 
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VENNERNE  
Foruden familien er venskaberne centrale og vigtige relationer for borgerne. Flere 

borgere oplever, at det har været vigtigt og godt at tale med deres venner om 

sygdommen tidligt i forløbet, og at deres åbenhed har bevirket, at mange af 

deres venskaber stadig består.  

Nogle venner træder til og hjælper med praktiske ting, men det er vigtigt for 

borgerne, at relationen til deres venner vedbliver at være venskaber i den form, 

de tidligere har haft. Altså at vennerne stadig kommer forbi og drikker en kop 

kaffe, inviterer én med på den årlige cykeltur eller tager med på vandretur på 

Bornholm. Det vigtige i relationen er fortsat at samles i et ligeværdigt fællesskab.  

En stor del af den daglige sociale kontakt har borgerne fået gennem deres 

arbejde og kollegiale relationer, og venskaber er et savn i hverdagen. Kontakt 

med andre mennesker i både nye og gamle venskaber er vigtigt, og det som 

holder modet oppe og gør hverdagen meningsfuld og genkendelig.   

Nogle bekendtskaber er dog også faldet fra. En borger beskriver det som trist, at 

nogle relationer ikke kunne bære sygdommen. Selvom han udtrykker en 

forståelse for, at det kan være svært at være sammen med en, der har demens, 

vil mere viden om sygdommen kunne hjælpe til at nedbryde fordomme og 

mindske afstandtagen. Mere viden om, at det stadig vil være muligt at samles om 

mange af de ting, man før har været fælles om.  

 

 

”Jeg har været meget åben om min sygdom, og alle 

der kender mig, ved at jeg blev syg. Så det har 

været fantastisk. Og det at være åben, og det var 

jeg ikke bange for. Jeg kan se hos andre, at det er 

gået galt, fordi de ikke mente de skulle snakke om 

det. Så det har været godt.” 

 

”Jeg har to hold naboer som kommer på skift og 

tjekker, om jeg er der og byder på middage eller 

bare kommer ind og drikker en kop kaffe.” 

 

”Så tænkte jeg, hvad fanden skal jeg nu gøre? Så 

fik vi (familie og venner) snakket sammen om, at 

den vigtigste ting for mig er, at jeg er meget social, 

og jeg bliver nødt til at snakke med nogle andre 

mennesker og være sammen med andre 

mennesker.” 

”Jeg har også mistet nogen af dem, jeg kendte på 

grund af demensen. Og så kan man sige, er det 

rigtige venner? Men det er også svært at være 

sammen med én, der har demens.” 
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ARBEJDSLIVET 
Overgangen fra arbejdslivet til at blive hjemmegående fylder meget for yngre 

mennesker med demens.  

Arbejdet har to betydningsfulde funktioner. Det er et centralt omdrejningspunkt 

for hverdagslivet og de daglige sociale relationer, samt dét mange identificerer 

sig selv ud fra.  

Afslutningen på arbejdslivet, før forventet, har været svært for flere af borgerne. 

Det har været svært for deres selvbillede og identitetsforståelse ikke længere at 

være på arbejdsmarkedet, og det har for nogle været en udfordring at fylde 

hverdagen ud med nye meningsfulde opgaver. Arbejdet har været det, der skabte 

struktur i hverdagen og gav en oplevelse af at bidrage. For andre har det været 

let at give slip på arbejdslivet, og oplever det som dejligt at have mere tid til at 

kunne nå de praktiske ting i hjemmet.  

Nogle yngre med demens har oplevet det som ydmygende og som en 

altoverskyggende omvæltning pludselig at måtte stoppe på arbejde. Flere har 

desuden oplevet en meget lang udredningsperiode, hvilket har været 

nedslidende og frustrerende, idet mange først efter nogen tid finder ud af, at det 

er grundet demens, at de ikke længere kan varetage arbejdet. 

Men der er også gode historier om, at udredningen er gået stærkt og har været 

velkoordineret, som nederste citat til højre også udtrykker. Både arbejdsplads, 

familie og system har i dette tilfælde spillet sammen, hvilket tydeligvis har været 

befordrende for oplevelsen af at skulle forlade arbejdet og starte en ny 

tilværelse. 

 

 

”Jeg har jo arbejdet med en masse forskellige ting 

(…). Men så blev jeg så syg. Ligesom de fleste andre 

her var det noget af en kolbøtte.” 

”Mit arbejde har været en kæmpe del af mig. Man 

skal i den grad lige finde sig selv igen uden sit 

arbejde. Ens kollegaer har jo også være en rigtig 

stor del af hverdagen i mange år” 

 

”Ja, det er sådan set dejligt at have energi til. Det 

var der jo ikke den samme tid til, da vi gik på 

arbejde, der var det jo nogen lange dage. Så var det 

altid i weekenderne man skulle nå det hele ikk´ - nu 

har man masser af tid til at nå det hele. Det er også 

sådan som min mand han siger; han kan dårlig nok 

nå at lægge en skjorte til vask, før den så er vasket 

og strøget igen.” 

 

”Men så har jeg en familie, der har været med, og 

som kunne alt det, der skulle til for at komme hurtigt 

igennem det her. Jeg har verdensrekorden på at få 

diagnosen og blive udredt. Og på mit arbejde har de 

været totalt fantastiske. De har hjulpet mig og 

hjælper mig stadig. Selve diagnosticeringen tog 

under tre måneder. Så det gik glat” 
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HVERDAGEN 
Når chokket har lagt sig og erkendelsen indtruffet, står borgerne i et liv, der på 

flere områder er forandret, og den nye tilværelse afføder nye behov i 

bestræbelsen på at få et godt og meningsfuldt liv. 

For mange er det noget af en opgave at finde ud af, hvad hverdagen nu skal 

fyldes ud med. I overgangen fra et arbejdsliv til førtidspension kan dagene 

pludseligt opleves som lange. Det kan være svært at finde sig til rette i at tilbringe 

så meget tid i hjemmet, mens de fleste andre er på arbejde.  

I starten kan det for nogen være rart at få fred og ro i hverdagen, fordi den sidste 

tid på arbejdsmarkedet var stressende, inden det blev afklaret, hvorfor det ikke 

længere var muligt at varetage samme arbejdsopgaver. Men efter lidt tid opstår 

der et behov for at få en struktureret og en indholdsrig hverdag. 

Det handler om at finde sig til rette i en ny rytme i hverdagen, der ikke længere er 

struktureret ud fra arbejdslivet. En rytme, der kan give borgerne en oplevelse af, 

at det stadig har fået noget ud af dagen. Uden meningsfuld beskæftigelse i løbet 

af dagen kan tiden gå med at tælle minutter til ens partner eller resten af familien 

kommer hjem.   

Borgerne nævner, at de alle har haft behov for at blive hjulpet ind i nye rammer 

for meningsfuld aktivitet, fællesskab og oplevelser, efter de blev syge. Det kræver 

i nogle tilfælde lidt tid og motivation, før man med sin nye identitetsforståelse får 

mod på at opsøge og indgå i nye fællesskaber. 

 

     

 

”Jeg cykler de der 3 gange på en uge ikk´, og ja så 

strikker jeg meget. Så er jeg i haven i øjeblikket - 

det er en god årstid. Om vinteren har jeg noget 

gymnastik 3-4 gange om ugen. Men jeg synes da 

en gang imellem at det er svært at få tiden til at 

gå, og hvor det bliver sådan lidt tungt og det 

samme… og jeg hader når jeg lander foran 

fjernsynet og bare sidder og hænger og glor på 

det, men det gør man altså også en gang imellem 

- jeg gør i hvert fald” 

”At jeg har noget at beskæftige mig med, så ved 

jeg, at jeg ikke har spildt dagen. Om det så bare er 

det at gå med hunden, eller naboen kommer på 

besøg, bare det at der sker en eller anden ting, så 

det ikke bare bliver at sidde og kigge ind i væggen” 

”Det er vigtigt for mig at der sker noget i løbet af 

ugen. Jeg kan slet ikke holde ud hvis min 

kalender er tom for aftaler” 
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LIVET SKAL FORTSÆTTE 
Der er mange aspekter af det at få en demenssygdom, som fører frustration, sorg 

og nederlagsfølelser med sig, men borgerne understreger vigtigheden af, at livet 

skal forsætte med fokus på alt det gode, der stadig er i tilværelsen. De vil leve i 

nuet og nyde hvert et øjeblik.  

Efter at være kommet sig over chokket fra diagnosen, handler det om at få livet 

fyldt op med det, der giver mening og værdi. Det kan være alt fra at ordne have, 

praktiske opgaver i hjemmet til at hjælpe med pasning af naboens hund eller 

være frivillig i en genbrugsbutik. Opgaver, som bidrager til at skabe øget selvværd 

og en fornemmelse af normalitet. Alle har et behov for at bidrage på den ene 

eller anden måde, og det behov ændrer sig ikke, selvom man får en 

demenssygdom.  

For mange handler det også om at kunne holde fast ved de ting, de altid har holdt 

af. Det kan f.eks. være at gå til yoga, vinterbade, synge i kor, cykle på et 

mountainbikehold eller tage ud at rejse med familien eller en nær ven. Selvom 

det kan kræve nogle tilpasninger, er det yderst betydningsfuldt at kunne 

fastholde de aktiviteter, der skaber livskvalitet, understøtter identitetsforståelsen 

og genopliver gode og værdigfulde minder.  

Mange oplever, det er nemmere at vedligeholde sine interesser, når man er åbne 

om sin sygdom. På den måde er det muligt at undgå misforståelser eller 

forvirring, hvis man pludselig har glemt en aftale eller har brug for at få 

instruktionerne genfortalt. Åbenhed kan også være en fordel, når man fra tid til 

anden har brug for en hjælpende hånd eller støtte til at huske noget bestemt.   

 

  

 

 

 

 

”Jeg laver mad, fordi jeg vil gøre det, jeg kan. Jeg 

har altid været meget aktiv. Og jeg cykler og går. 

Men jeg går ikke i skoven. Når jeg går ind mellem 

træerne, så skal jeg have min mand med. Jeg kan 

cykle alle steder. Jeg kører ud og handler. Nogen 

gange om morgenen. Så er der ikke så mange 

biler.” 

”Jeg har faktisk altid noget, jeg skal lave. Og 

nogen gange tænker jeg, jeg lige skal have em lur 

på sofaen. Jeg synes egentlig, tiden går rigtig 

godt. Vi er også sociale og alle vores venner, vi 

har mange vi kan invitere til fester. Men man 

græder jo ind imellem for man bliver ked af det, 

når der er noget man ikke kan. Jeg synger også 

meget. Jeg har sunget meget i mange kor og jeg 

kan stadig godt synge. Når vi har gæster, så 

synger vi.” 

”Man kan alligevel aldrig forsikre sig her i livet. Jeg 

kunne jo også have fået en mursten i hovedet i 

morgen, så det er med at leve det liv vi har” 
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NY BESKÆFTIGELSE 
Selvom borgerne ikke længere kan varetage deres tidligere fuldtidsjobs, er det 

ikke ensbetydende med, at de ikke længere har færdigheder og kompetencer, der 

kan sættes i spil i andre beskæftigelsesfunktioner. 

Nogle af borgerne har eksempelvis et frivilligt arbejde eller har ansøgt om at 

komme i fleksjob. To af borgerne arbejder i genbrugsbutikker og en, der tidligere 

har haft en lederstilling i en større virksomhed, er kommet i fleksjob som 

vicevært i en børnehave. Det er meningsfuldt for borgerne at arbejde, også 

selvom demenssygdommen kan medføre, at det bliver under nogle individuelle 

betingelser.  

Meningsfuld beskæftigelse er at kunne bidrage med dét man kan, og dermed føle 

sig værdifuld i en fælles indsats. Selvom man har demens, har man stadig mange 

kompetencer, der med den rette fleksibilitet og tilgang fra arbejdsgiveren vil 

kunne levere værdi for både borgeren og arbejdspladsen.  

Hermed ikke sagt, at alle med en demenssygdom har det nødvendige overskud 

eller overblik til at indgå i en ny arbejdskontekst og relationerne der følger med – 

men flere har og vil gerne, og de vil gerne have muligheden. For mange har den 

sidste dag på arbejdsmarkedet været en skelsættende dag, og det kan være 

meningsfuldt at have en blid overgang fra fuld beskæftigelse til førtidspension i 

form af en ny og tilpasset beskæftigelse.  

 

  

”Jeg går meget, og jeg er i en genbrugsbutik. Og 

der er det sådan, at jeg har fået lov til at komme 

og gå, når jeg vil. Og jeg skal bare sætte priser på 

og sætte det op, når jeg har pakket det ud. Og jeg 

elsker det. Og jeg har sagt, I må bare fyre mig, 

hvis… ”Det vil vi ikke” siger de. Jeg elsker at være 

der!” 

 

”Jeg kommer også i en butik, hvor jeg er på 

”arbejde” – hvis du nu har haft et barn 

derhjemme, som har haft en masse legetøj og ikke 

har brug for det mere, så kan man aflevere det ind 

til stedet, og så bliver det vurderet. Vi ser på, om 

det duer og så sætter vi en pris. At se de der små 

børn, der kommer ind og køber – at se den der 

glæde, det er fantastisk for mig. Det giver en god 

dag.” 

 ”Jeg har altid været god til at bruge mine hænder, 

så jeg synes det er så fedt at kunne få lov til at 

arbejde med det nu” 
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NYE BEHOV  

De fleste stopper med at arbejde, når de får en demenssygdom, og det er 

altafgørende for livskvaliteten hos de yngre mennesker med demens, at de 

oplever at en meningsfuld hverdag med aktiviteter og sociale relationer.  

Alt efter hvor langt de er i deres sygdomsforløb vokser afhængigheden af, at 

andre hjælper til en aktivitetsmættet hverdag, for det kan være svært at 

overskue, hvad der findes af aktiviteter men også at få det hele planlagt.  

  

Ens behov, interesser og livssituation er anderledes, når man får demens i en 

tidlig alder. For flere borgere har det derfor været grænseoverskridende og 

afskrækkende at deltage i aktiviteter, som ikke har været målrettet yngre 

jævnaldrende. Særligt aktiviteter på plejecentre og plejehjem kan være svære at 

deltage i, da det kan forstærke sygdomsfølelsen frem for at skabe meningsfuldt 

indhold i hverdagen. For borgerne er der et klart behov for, at hverdagsaktiviteter 

afspejler, at demens ikke kun er en sygdom, som rammer ældre mennesker. Der 

er et behov for at møde andre og høre deres erfaringer, at blive en del af et 

fællesskab med nogle, som forstår ens hverdag og liv.  

Som enlig og yngre kan der være et større behov for fællesspisning og fællesskab. 

Enlige er i højere grad i fare for at blive isolerede, og højtider og ferier kan være 

særligt svære og ensomme at komme igennem.   

 

”Jeg har læst om centret i Odense og jeg tænkte, nøj 

hvis jeg bare boede i Odense. Jeg kunne godt tænke 

mig at gå tur sammen og vandre. Jeg kan godt lide 

naturen. Det er hyggeligt at lave noget sammen, f.eks. 

male sammen.” 

”Jeg vil gerne lave noget med nogle jævnaldrende. 

Lave mad sammen og spise sammen med nogen. Gå 

ture. Snakke og bevæge sig sammen. Det er svært at 

lave mad, når man er alene, fordi opskrifter er ofte til 

fire, og det er svært at dele to æg eller et æg i fire.” 

”Mit behov er at vide, hvad der sker i viden om 

sygdommen og lære andre at kende, som har 

Alzheimers. Betyder ikke så meget hvad vi laver eller 

hvor. Have nogen at snakke med om, hvad der er 

svært, og hvad der er godt. Og det er hyggeligt at tage 

på tur. Til Louisiana f.eks.” 

”Jeg har altid været praktisk til at lave en hel masse selv. 

Men nogen gange så må jeg give op. Jeg havde sådan 

noget kabel med fire ledninger, og det lå i en bunke. Så 

ville jeg rulle det op… det kunne jeg simpelthen ikke - så 

bliver man irriteret… ja man bliver frustreret. Der skal 

være nogen succeser i løbet af dagen ikk´, for at det er 

en rigtig god dag”  
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Pårørende: Familierne skal samles op efter 
diagnosen stilles  
 

En demenssygdom rammer hele familien, og pårørende har en vigtig stemme, når 

det kommer til at skærpe opmærksomheden omkring, hvad der særligt er behov 

for, når en familie bliver berørt af demens tidligt i livet. Dette afsnit bygger på 

interviews og workshops med pårørende til yngre mennesker med demens - 

pårørende som deler deres erfaringer med at navigere i en ny tilværelse, hvor 

sygdom, arbejdsliv og familieliv skal forenes.   

I fortællingen om det at få en diagnose i en tidlig alder, fremgår det tydeligt, hvor 

kompleks en situation dette er, samt hvor vigtigt det er at sætte ressourcer ind 

tidligt i forløbet. Det tyder på et behov for en form for mental og praktisk 

krisehjælp, hvor både hospital, læge og kommune spiller en vigtig rolle i forhold 

til hjælp og støtte.  
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HJÆLP TIL AT FORTSÆTTE HVERDAGEN  
For yngre familier er det overvældende at modtage beskeden om, at et 

familiemedlem har symptomer forårsaget af en demenssygdom. En 

demensdiagnose forbindes ofte med mennesker som er væsentligt ældre, og 

diagnosticeringen kan skabe en tilstand af chok i familien. Hverdagen, familien og 

fremtiden ændrer pludselig karakter, og der opstår et hav af spørgsmål og 

uklarheder.  

De pårørende har behov for og et ønske om at modtage hjælp og støtte fra det 

øjeblik diagnosen stilles. De pårørende giver udtryk for, at de ikke kun har behov 

for viden om demenssygdommen, men i udpræget grad har behov for mental og 

praktisk hjælp til at klare hverdagen, relationer, lovgivningen og hjælp til at 

håndtere sorg og frustration.  

Fra diagnosen stilles til borgeren med demens igen indkaldes til en samtale (hvad 

enten det er i kommunen, på hospitalet eller hos den praktiserende læge) 

ophobes spørgsmål, forventninger, praktiske og følelsesmæssige behov og 

frustrationer hos de pårørende, som kan være svære at indfri ved ét enkelt 

møde. Det kan være spørgsmål som: hvordan skal sygdommen formidles til ens 

børn og venner? Og hvad skal der gøres i forhold til arbejde, hus og økonomi? 

I perioden efter diagnosen er stillet, er der et akut behov for, at relevante 

instanser træder til og kontinuerligt støtter og guider familier med et demenssygt 

medlem, så der tages hånd om spørgsmål og frustrationer, når de opstår.   

 

”Det er vigtigt at samle familierne op, når de får 

diagnosen på hospitalet: min mand fik diagnosen 

dagen inden min 50 års fødselsdag. Så stod vi bare 

der. Vi fik at vide, at Rigshospitalet ville indkalde os 

efter to uger, men der gik tre måneder. Jeg 

kontaktede selv Rigshospitalet for at få den til at 

fremrykke aftalen til to måneder. Da vi forlod 

hospitalet med den chokerende diagnose kørte vi 

hjem til min mands mor. Vi kørte derefter ind til vores 

ældste søn og fortalte det til ham. Jeg blev sygemeldt 

på min fødselsdag og lå nærmest i fosterstilling.”  

”Altså jeg havde en forestilling om at kommunen ville 

være imødekommende over for os som en enhed. Det 

startede med at en demenskonsulent ville tilbyde os et 

besøg, og det var om 3 måneder. Jeg ved ikke om du 

kan forestille dig; vi havde lige fået den besked og der 

havde vi virkelig brug for at bearbejde nogle ting eller 

snakke nogle ting igennem. Da hun kom, var hun helt 

ny, og måske var det fordi vi var i chok, men vi fik ikke 

det store ud af det”. 
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EN KØREPLAN FOR YNGRE FAMILIER MED DEMENS 
Når et familiemedlem får en demenssygdom, møder hele familien en ny 

virkelighed, som kræver nye kasketter, roller og et stort overblik, hvilket kan være 

overvældende.  

Pårørende har behov for en guide, der kan vejlede familien gennem forløbet. En 

guide med opmærksomhedspunkter, som er vigtige for familien at vide og tage 

stilling til, og som kan hjælpe med at skabe et overblik i sygdomsforløbet.  

Selvom læger og demensfagligt personale påtager sig er stort arbejde, kan det 

som familie være svært at rumme og huske den information, der modtages under 

møder og rådgivning. En guide vil understøtte rådgivningen og være et 

håndgribeligt værktøj i en udfordrende hverdag.  

HVAD MED BØRNENE? 
Børn og unge står i en sårbar situation, når en forældre bliver syg. Deres hverdag 

og problemer adskiller sig fra vennernes, og de ender ofte med at føle sig alene 

med deres sorg og frustration. Børnene kan samtidig have svært ved at gå til 

deres raske forældre, som også bearbejder sin sorg. 

Støttegrupper for børn og unge skaber et frirum, hvor der er plads til at spare 

med jævnaldrende om, hvordan det er at være barn og skulle tackle sygdom i 

familien. For forældrene er det også betydningsfuldt at vide, at deres børn har 

mulighed for at danne sig et netværk og møde ligestillede, der kan give en anden 

form for støtte. Nogle forældre oplever, at det kan være grænseoverskridende 

for børnene at tale om sygdom, men at det er en lettelse for børnene, når der 

bliver taget hul på det. 

Her vil information om og invitation ind i relevante netværksgrupper for børn 

være en hjælp for familierne, så de ikke selv skal til at undersøge og opsøge 

mulighederne.  ”En køreplan. Jeg har selv skulle finde ud af at 

sætte mig ind i det hele. En guide til familien og 

hvad med børnene?” 

”Hvis der var en guide lige som med en kræftdiagnose.” 
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STRATEGIER TIL AT TACKLE DIAGNOSEN 
Der findes mange strategier til at fortsætte hverdagen med en demenssygdom i 

familien. At modtage den rette støtte og omsorg fra systemet, og hjælp fra det 

nære netværk bidrager til at fortsætte et godt og aktivt liv.  

Alle familier og familiemedlemmer tackler sygdom forskelligt, og den strategi, der 

fungerer for én i familien, fungerer ikke nødvendigvis for andre. Det er vigtigt, at 

information om rådgivning, netværksgrupper og aktivitetstilbud til den 

demenssyge og de pårørende er let tilgængelige for familien. De pårørende 

ønsker en samlet oversigt over tilbud og aktiviteter i nærområdet, da det hurtigt 

kan skabe forvirring og give en følelse af afmagt, hvis dette er for kompliceret. 

Det kan eksempelvis være en samlet oversigt på kommunens hjemmeside.  

Som yngre familie kan det være svært at identificere sig med tilbud, der primært 

er henvendt til en ældre aldersgruppe. Der er behov for tilbud, hvor yngre kan 

spejle sig i hinanden og de problematikker, der gør sig glædende i deres 

livsstadie. Der er samtidig et behov for, at tilbuddene tilpasses efter, at det også 

er foreneligt med et aktivt arbejds- og familieliv. 

Pårørende kan have stor gavn af pårørendegrupper, hvor de kan dele oplevelser 

og problematikker fra hverdagen, og samtidig få gode råd fra andre til at tackle 

hverdagen som pårørende. Andre opsøger en psykolog eller benytter andre 

terapiformer. Behovene kan være forskellige, men information, rådgivning og 

vejledning om ens muligheder er afgørende.    

”Han går til de ting, der sker, for at der skal ske noget. 

Han skal erstatte et travlt arbejdsliv. Han kan godt lide 

aktiviteter sammen med ligesindede men benytter sig 

også af tilbud, som er for alle. Igen har han selv skulle 

finde tilbuddene - det er ikke koordineret.” 

 

 

”Vi har fundet støtte i åndedrætsterapi. Lær at leve med 

det, det er.” 

”Der var ikke et pårørendetilbud, som passede til mig, jeg 

fandt et til børn af demensramte, men jeg er jo 

ægtefælle, jeg vil gerne med i en pårørendegruppe med 

ligesindede. At tale om udfordringerne og støtte 

hinanden. Bevæge sig sammen og tale sammen. Jeg læser 

også med på facebookgrupperne om yngre med demens.” 

”Der er en café hver måned på plejecentret. Hvor de 

synger. Ikke lige noget for os. De er for gamle, og jeg har 

ikke fri på det pågældende tidspunkt.” 
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NETVÆRK – NYE FORUDSÆTNINGER 
Som familie er det vigtigt at møde støtte og opbakning fra netværket i svære 

tider. Mange oplever at modtage omsorg og hjælp når demenssygdommen 

rammer, men andre kan opleve at blive konfronteret med afstandstagen og 

tavshed.  

Sygdom bliver tacklet forskelligt, og for nogle familier kan venner og øvrig familie 

have svært ved at håndtere de forandringer, som sygdommen medfører. De 

vælger derfor at trække sig, hvilket kan opleves som et stort svigt og en 

yderligere sorg for familierne.  

Det kan være svært selv at bede om hjælp og omsorg fra ens netværk, særligt når 

man har mest brug for det. Et opmærksomt netværk har stor værdi, når man er 

pårørende til et menneske med demens. Det kan handle om lyttende ører over 

en kop kaffe, praktisk hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen, eller at en 

ven vil tage med den demensramte til golf eller kor.  

Pårørende oplever, at det kan være en lettelse at udvise åbenhed om 

sygdommen i netværket, da det medvirker til at mindske afstandstagen og skaber 

større forståelse hos netværket. Familier berørt af demens kan ligeledes have 

gavn af at danne et netværk med ligestillede familier. De kan bruge hinanden 

som støtte og finde trøst i at kunne relatere sig til andre i samme livssituation.  

 

”Vi har gode venner, eller det troede vi. Men nu 

er de væk og de vender ikke tilbage på opkald 

mm.” 

”Fælles sociale aktiviteter. Det kunne være fint – det 

kunne vi ønske os – fællesspisninger og udflugter. 

Det ville vi deltage i, hvis vi fik muligheden. Men der 

er ingen tvivl om, at det er vigtigt at snakke med 

andre.” 

”Han har fået et skilt, ”Jeg har Alzheimer”. Vi er 

meget åbne. Han er ekstremt åben” 
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FRIRUM OG TID TIL SIG SELV ER AFLASTENDE  
Som pårørende kan det være svært at finde tid til sig selv og have 

fritidsinteresser, samtidig med at man skal passe et arbejde, ordne daglige 

gøremål i hjemmet og være der for sit familiemedlem med demens.  

Pårørende har behov for et frirum, hvor der er tid til at finde ro og bearbejde 

hverdagens følelser og fremtidens bekymringer.  

For de pårørende er det vigtigt at holde fast i de aktiviteter, som er 

betydningsfulde og giver livsglæde hos en selv. Det giver et pusterum fra det, der 

kan være svært derhjemme, og mulighed for at pleje sig selv og sine sociale 

relationer. Ved at få et pusterum oplever pårørende at få energi til bedre kunne 

rumme de udfordringer, hverdagen med demens kan medføre.   

En arbejdsdag eller tid for sig selv kan dog også være påvirket af bekymringer om, 

hvordan ens syge ægtefælle klarer sig derhjemme eller dårlig samvittighed over 

ikke at være til rådighed, hvis det skulle være behov for det.  

Hverdagsaktiviteter målrettet demensramte kan være med til at skabe et frirum 

for de pårørende. Visheden om at ens kære laver noget meningsfuldt i trygge 

rammer giver ro og tryghed hos de pårørende, og fritager dem fra bekymringer 

og dårlig samvittighed.  

Velfærdsteknologier og hjælpemidler i form af GPS, talende ure, planlægnings- og 

struktureringsværktøjer mm. som understøtter en selvstændig livsførelse, er 

ligeledes noget der understøtter muligheden for at den demensramte og de 

pårørende kan lave aktiviteter hver for sig. uden at den pårørende skal bekymre 

sig om, hvordan personen med demens klarer sig.   

Det er vigtigt at vide, at ens ægtefælle, forældre eller søskende kan færdes trygt 

og er beskæftiget, når man er adskilt. Ellers kan tiden væk fra hinanden ende med 

at blive brugt på at bekymre sig om alt det, man har behov for et frirum fra.    

 

”Når man har en ægtefælle med demens, er der meget 

lidt tid til én selv. I forhold til aflastning ville tjenestefrihed 

være det mest optimale. Den pressede økonomi gør at 

det ikke er muligt at gå ned i tid" 

”Selvfølgelig har hverdagen ændret sig. Men han kan godt 

tage i byen selv. Og det gør han hver eneste dag, og der får 

jeg så et frirum, og det er jeg helt tryg ved. Bare han 

befinder sig i kendte cirkler. Kun en enkelt gang har jeg 

måttet fiske ham op. Jeg tager telefonen og kan se, hvor 

han er henne. Det er en stor hjælp, at jeg lige har den. Og 

så har vi købt en ny telefon, og så går den direkte til mig.” 

”Mange af de der hjælpemidler – bare for at tage uret. Det 

har været et kæmpe problem før, når jeg er hjemme, så 

plejer jeg at sige nu skal du gå om ti minutter. Det 

fungerer med uret. Det fortæller lidt om behovet (da han 

tog ud og handlede kl 6 om morgenen). Og vi håber at 

kunne lave noget hver for sig i mange år endnu” 
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MÅLRETTEDE TILBUD 

Som pårørende til en yngre med demens, oplever man på nært hold, hvilken 

betydning det kan have at gå fra et aktivt arbejdsliv til en markant anderledes 

hverdag. Det medfører nye rollefordelinger i hjemmet og relationerne kan blive 

påvirkede af ændrede samværsmønstre.  

Nogle personer med demens har mange fritidsinteresser og frivilligt arbejde, 

hvorimod andre har brug for at skabe en ny og meningsfuld rytme i hverdagen, 

efter de er blevet pensionerede. 

Som pårørende er det vigtigt, at ens ægtefælle, forældre eller søskende har en 

hverdag med meningsfuld aktivitet eller udfoldelse. Det giver borgerne noget at 

stå op til og påvirker livsglæden og livskvaliteten hos personen med demens - 

hvilket har positiv indvirkning på de pårørende og deres relation. Eksempelvis er 

selskab, samtaler og samvær vigtigt for nogen, hvor timerne alene mens ens 

ægtefælle er på arbejde, kan give et underskud, der skal dækkes ind, når 

ægtefællen kommer hjem. Noget der kan slide på relationen i længden.  

Pårørende efterspørger tilbud, der tager højde for, at borgerne er yngre. 

Tilbuddene er langt mere attraktive, når der er jævnaldrende deltagere og 

alderssvarende aktiviteter i meningsfulde omgivelser. Struktur, genkendelighed 

og faste rammer understøtter personen med demens i at få skabt genkendelige 

rytmer, og giver de pårørende mulighed for at planlægge egne aktiviteter.  

Transport til og fra tilbud er særligt vigtigt for de pårørende. Den primære 

udfordring kan netop være, at mange med demens har svært ved at finde vej og 

ikke længere kører bil eller cykel.  

Derudover er der behov for tilbud, der giver mulighed for, at yngre familier kan 

mødes på tværs, spise middage sammen og høre oplæg om emner relateret til 

livet med demens.   
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KAPITEL 3 
NÅR BORGERNE OG KOMMUNEN I 
FÆLLESSKAB SKABER VÆRDI: PÅ TUR I 
NORDSJÆLLAND 
Når man får en demenssygdom tidligt i livet og mister sit arbejde, er der behov 

for at fortsætte et aktivt og indholdsrigt liv. Gennem borgernes udtalelser bliver 

det tydeligt, at På tur i Nordsjælland kan rumme og favne de forskellige styrker og 

udfordringer, man har som yngre med demens. Tilbuddet skaber en ramme, som 

deltagerne selv er med til at udfylde, da det er borgerne selv, der i høj grad er 

med til at sætte dagsordenen.   

Deltagerne udtrykker en tillid til systemet, idet de oplever et tilbud, som matcher 

deres behov. Samtidig giver tilbuddet dem en mulighed for at danne nye 

venskaber og have en betydningsfuld rolle i et fællesskab.   

 

”Det fællesskab vi har, er bedre end nogen 

form for medicin” 



 

 
27 

NÅR MAN ER YNGRE END GENNEMSNITTET 
Når man får demens tidligt i livet, kan det skabe en forstærket oplevelse af at 

være syg og alene, hvis der ikke tages højde for, at sygdommen også kan ramme 

yngre mennesker.  

Tidligt i projektet gjorde flere borgere det klart, at de ikke ville benytte tilbuddets 

aktiviteter, hvis det kom til at foregå inden for rammerne af et plejecenter eller 

plejehjem. Konteksten for aktiviteterne er meget væsentlige for oplevelsen af 

meningsfuldhed, og det kan være grænseoverskridende at indgå i kontekster, 

som hverken afspejler en livssituation eller aktivitetsniveau.  

Det er afgørende for borgerne at indgå i et fællesskab med andre på samme alder 

og i samme livsstadie som dem selv. En af borgerne beskriver det som 

altafgørende for sit sygdomsforløb og sygdomserkendelse at møde en 

jævnaldrende i samme situation.  

Deltagerne finder tryghed og lettelse ved at kunne dele hverdagens udfordringer 

og glæder med personer, de kan relatere til og identificere sig med. Det kan være 

alt fra, hvordan det er at tale med sine børn om sygdommen, til betydningen af at 

tage på en lang vandre- eller cykeltur med en god veninde.  

Det har været vigtigt for deltagerne i På tur i Nordsjælland, at de er blevet taget 

med i processen fra begyndelsen og løbende bliver involveret i, hvad tilbuddet 

skal gå ud på og rumme. Det har givet mulighed for at skabe et tilbud, som lever 

op til de forventninger og ønsker, de har til sammensætningen af et aktivitets- og 

interessefællesskab for yngre med demens. En tilgang der har medført en høj 

grad af motivation og engagement i tilbuddet.   

 

 

 

 

 

”Og så er det jo også godt, at vi er på nogenlunde 

samme niveau. Selvfølgelig er der nogen, som er 

mere ramt end andre. Ellers kan vi kommunikere 

alle sammen, og det var vel meningen med de 

yngre og let demente. Der er jo ikke nogen her, 

som har alzheimers i sidste stadie. ” 

”Det her har nærmest været en redning. Ikke at 

føle sig alene med sygdommen, især i vores 

alder”    

”Det har været så afgørende for mig at møde en 

anden på min egen alder i samme situation” 
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EN MENINGSFULD HVERDAG  
Efter borgerne er stoppet på arbejdsmarkedet, har det været vigtigt at få skabt 

en indholdsrig hverdag.  

Der er forskel på, hvor aktiv en hverdag borgerne ønsker og har brug for, men det 

at få skabt en rutine og en struktur i hverdagen, mindsker den bratte oplevelse af 

at stoppe på arbejdsmarkedet. For flere borgere er det ideelt at deltage i 

aktiviteter minimum tre gange om ugen, hvor andre deltager en enkelt gang om 

ugen.   

For deltagerne betyder det at have en meningsfuld hverdag at have noget 

betydningsfuldt at stå op til. Det indebærer at man oplever at bidrage, er noget 

for andre og får noget ud af dagen. Det er vigtigt for deltagerne at have 

indflydelse på tilbuddets indhold, og det medvirker til, at de tager ejerskab på 

aktiviteterne. For eksempel underviste en deltager resten af gruppen i yoga hver 

mandag i en måned. En god oplevelse for borgeren, der brugte sine 

undervisningskompetencer og interesse for yoga, og en sjovt aktivitet for resten 

af gruppen, der samtidig lærte noget nyt.  

Fysisk aktivitet har fra projektets begyndelse været en stor del af tilbuddet, da 

der er et højt aktivitetsniveau blandt deltagerne. Hver onsdag bliver der spillet 

floorball med to medarbejdere og en frivillig træner efterfulgt af fælles frokost. 

Deltagerne beskriver det som den rette kombination af motion, fællesskab og 

hjernegymnastik. Deltagerne er nu blevet en del af Helsingør Floorballforening, 

hvilket også understøtter oplevelsen af normalitet i hverdagen.  

”Og lige pludselig skaber det en synergi for os alle, 

og der er ikke nogen her, der ikke siger noget. 

Fordi alle er med. Og når vi bliver bedt om at finde 

på noget nyt, så går det stærkt. Nu bliver det snart 

sommer. Vi er allerede begyndt at planlægge, 

hvor vi skal hen på tur, hvor vi skal spise is osv. 

F.eks. kørte vi til Hundested og så på Vikingeskibe. 

Og det er jo så summen af viden om, hvor vi har 

været, og hvad vi kender. Og det er fuldstændig 

kanon at have den der bus og bare køre ud i det 

blå. Det er virkelig godt. For så er der én af os, der 

siger, det her skal vi. Og så pludselig er der én, der 

køber kage til os alle sammen. Men det gør jo 

virkelig, at vi er blevet gode kammerater og 

venner.” 

 

 

 

”Og det er godt at de har forskellige aktiviteter. 

Om mandagen har vi haft yoga 3-4 gange i træk. 

Hver gang er der noget motion. Enten så går vi 

ellers så spiller vi floorball. Og så er der 

fællesspisning. Vi klinger godt sammen og det er 

rigtig godt, særligt på det psykiske plan.” 



 

 
29 

FÆLLESSKAB 
For borgerne er fællesskabet en central drivkraft for at deltage i På tur i 

Nordsjælland. Det at kunne dele de gode oplevelser, hverdagen, sygdommen, 

glæden og udfordringerne med nogen.  

At demens er fællesnævneren for fællesskabet er blot med til at skabe en ramme, 

der giver tryghed og forståelse. Ofte bliver der ikke talt om demens, men om alle 

de andre signifikante, særlige og glædelige aspekter, der er i livet. I gruppen 

vendes alt fra politiske beslutninger til nye rejsemål og gode madopskrifter. Alt 

sammen noget der bidrager til at skabe tætte relationer og et meningsfuldt 

fællesskab. Humor bliver særligt fremhævet som noget, deltagerne nyder at 

kunne dele. Det at kunne grine sammen, er en stor del af at glæden ved at 

mødes. 

Deltagerne oplever at kunne være sig selv og tage del i et fællesskab, hvor man 

passer på hinanden. En oplevelse af, at man bidrager med det man kan og de 

ressourcer man har, og at det er helt ok at møde op til en aktivitet, selv hvis man 

har en dårlig dag og bare har brug for samværet.  

Som enlig kan fællesskabet være særligt vigtigt. Dagene kan blive lange og 

ensomme, hvis der ikke er nogen at dele dem med. Affødt af fællesskabet i På tur 

i Nordsjælland har nogle af borgerne skabt venskaber der rækker ud over 

tilbuddets rammer, hvor de f.eks. har mødtes i de ferieperioder, når tilbuddet har 

haft lukket.   

Netværksgruppen Walk & Talk for yngre med demens har også været med til at 

styrke fællesskabet i gruppen. En gang om måneden er der besøg af en 

demenskonsulent, hvor der bliver talt om emner, der kan være svære og 

bekymrende, eller emner der er spørgsmål til. Netværksgruppen medvirker til at 

få skabt en åbenhed, som styrker nærværet og de tætte relationer i gruppen.  

”Jeg ville være på den, hvis jeg ikke har det her tilbud. 

Jeg har ikke rigtig nogle kontakter eller noget socialt. 

Men jeg har det her, og nogle af os mødes også uden for 

i vores fritid.” 

”Og så har vi hele måden, vi er på. Vi er fuldstændig os 

selv, du er ikke forstillet, du har ikke en maske på, for 

det kan vi ikke her. Her kan vi bare være os selv.  

Hvis vi ser noget eller mærker noget, så ved vi, at 

måske skal hun/han have fred og vi kan mærke, hvis 

hinanden har det skidt. Med det samme.” 

”Det sociale som er meget vigtigt, og det betyder meget, 

fordi jeg er enlig. Jeg skal klare alt selv. Jeg har fået 

støttekontaktpersonen, og vi har sat orden i tingene. De 

andre kan sige, nå, det ordner konen, men jeg skal klare 

det hele selv. Derfor betyder det meget for mig at være 

her. ” 
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AT FÅ EN FAMILIE NUMMER TO 
Fælleskabet og venskaberne i gruppen er blevet så tætte, at det sammenlignes 

med en lille familie. Flere af På tur i Nordsjælland deltagerne tilbringer mange 

timer sammen i løbet af en uge, og for nogle bliver deltagerne i tilbuddet de 

personer, de ses mest med ud over deres egen familie. 

Den fortrolighed der bliver skabt, medvirker til en oplevelse af at have et frirum 

sammen. Et frirum hvor man passer på hinanden, hjælper hinanden og taler om 

alt det, der kan være svært at dele med familien eller som andre kan have svært 

ved at relatere til. 

”Og så har jeg været heldig at komme herop i det her 

projekt. Og der må jeg nok sige, at det er min familie 

nummer to nu. Så det er ganske utroligt, vi passer på 

hinanden, hjælper hinanden, gør alt hvad vi kan for 

hinanden. Så har vi på en eller anden måde lykkedes 

med, at det der gør den store forskel er, at vi selv har 

indflydelse på, hvad vi gerne vil. Og at man får det lavet 

sådan, at det vi ønsker, kan understøttes.” 

”Det med, at vi passer på hinanden. Det er ikke 

noget vi snakker om, det er bare noget vi gør.” 

”Min familie ved udmærket godt, at det her med at få luft 

her for mig, det er godt. Det er jo et frirum i 

virkeligheden, et sted hvor man kan snakke med 

ligestillede med samme problemer. Vi snakker meget 

sjældent om sygdom. I starten er der en masse ting, om 

sygdommen, som man ikke ved noget om, bivirkninger 

mm. Og det finder man ud af i fællesskab, f.eks. bøvl med 

maven grundet medicinen. Når man så har været her et 

stykke tid, så er det noget af det, man kan sige til de 

andre, dele sine erfaringer”. 
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FOKUS PÅ RESSOURCER OG IKKE BEGRÆNSNINGER  
For deltagerne i På tur i Nordsjælland er det vigtigt at få deres ressourcer i spil. 

Det kan handle om at undervise gruppen i yoga, hjælpe med at reparere en cykel 

eller dække bordet til den fælles morgenmad.  

Ved at få deres sociale og praktiske kompetencer og ressourcer i spil, 

understøtter det deltagerne i stadig at have en aktiv hverdag. En hverdag i et 

fællesskab med aktiviteter, motion og udflugter. En mulighed for at holde hjernen 

i gang og lære nye ting.  

Deltagerne møder ofte fordomme om mennesker med demens, som ikke 

afspejler de forskellige stadier af et liv med demens. Det resulterer ofte i, at der 

bliver forventet for lidt af dem og deres ressourcer. De er glade for at komme et 

sted, hvor der ikke sættes begrænsninger for dem på forhånd. De oplever at 

indgå i et ligeværdigt fællesskab, hvilket mindsker følelsen af at være syg.  

Sygdommen udfordrer deltagerne på forskellig vis, og de er glade for kunne 

hjælpe hinanden, når der opstår et behov, de kan være med til at understøtte.   

”Jeg læser meget og følger med i avisen. Det tror man 

nok ikke om os, men det gør vi altså. Jeg har 

abonnement på Jyllandsposten, som jeg bruger hver 

dag. Jeg elsker information og vide hvad der sker 

omkring mig.” 

”Det er styrken ved det her, vi snakker ikke så meget 

om problemer. Vi prøver at leve i nuet.” 

”For langt de fleste tror jo, at demente ikke kan finde 

vej, kende folk, at de ikke kan kende forskel på rød 

eller grøn. Men det ender det måske med. Der er en 

der, har haft det i 7-8 år, hvor der ikke er sket nogen 

ændring som sådan. ” 
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EN INDSATS DER SKABER RINGE I VANDET 
I På tur i Nordsjælland sætter medarbejderne rammen for projektet, men 

borgerne har stor indflydelse på alt, hvad der kommer ind i rammen. Deltagerne 

tager initiativ til samvær og aktivitet både i og uden for tilbuddet.  

Der er blevet skabt et netværk blandt deltagere og deres pårørende på tværs af 

de tre kommuner, som medfører nye aktiviteter. Fællesspisning hjemme hos en 

borger, samvær i sommerferien og cykelture er eksempler på initiativer, 

deltagerne har taget.  

Et andet eksempel på hvordan et meningsfuldt aktivitetsfællesskab bevirker at 

kompetencer enten genvindes eller udvikles, er en borger som blev inspireret til 

at begynde at cykle igen, hvilket han ikke havde gjort i lang tid. Han mødtes med 

en anden deltager fra gruppen, som er en erfaren cyklist. Han hjalp ham med at 

træne teknikker og blive tryg ved at cykle igen.  

Ligeledes har projektet affødt, at flere borgere er begyndt at anvende offentlig 

transport og rejsekort, når der er aktiviteter på tværs af kommunerne. Rutinen 

med at tjekke ind og tjekke ud med rejsekortet er blevet tillært af flere, og 

rejsekortet anvender borgerne nu også i andre sammenhænge.  

Et andet eksempel er MobilePay, der anvendes som betalingsmetode til 

tilbuddets aktiviteter, som flere af borgerne har været nysgerrige på at lære at 

anvende. Efter at have lært appens funktioner, har flere nu gavn af den i andre 

sammenhænge også.  

Livet med en demenssygdom er dermed ikke kun ensbetydende med tab af 

færdigheder – at blive god til floorball, genlære at cykle eller transportere sig på 

nye måder er fortsat muligt. Når ressourcerne aktiveres og nye færdigheder 

læres, skaber det en følelse succes, engagement og handlekraft, hvilket alt 

sammen bidrager til øget livskvalitet.    

”Jeg skal lave det første private arrangement hvor vi 

har inviterer alle med pårørende, hvis de har lyst. 

Det er jo kun fra 16-20. Få lidt mad, spise og smage 

noget rom, og det er det.” 

”Én af de andre har inviteret os hjem til sig, hvor 

man kan tage kone og mand med… og det er en god 

mulighed for at lære hinanden at kende. Og jeg 

håber flere melder sig til.” 

”Vi er blevet enige om, at vi om tirsdagen skal vi ud og 

cykle. Jeg har lige lært det igen.” 
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KAPITEL 4 
ERFARINGER MED AT ARBEJDE 
INDDRAGENDE OG RESSOURCEBASERET 
I dette kapitel samler vi op på de erfaringer vi som projektmedarbejdere har fået i 

projektperioden, som vi gerne vil videregive til andre, der ønsker at facilitere 

tilbud til yngre borgere med demens og deres familier. Borgerne i På tur i 

Nordsjælland har endvidere givet deres anbefalinger til, hvordan man bedst 

muligt tilrettelægger aktivitetstilbud til dem og hvad der skal til, for at 

understøtte og fastholde deres deltagelse. De har også givet deres 

tilbagemeldinger på, hvilke aktiviteter de har været særligt begejstrede for, til 

inspiration for kommunale aktører, foreninger og frivillige. 

Stigmatisering er en barriere   
Der er et stigma forbundet med det at have en demenssygdom - særligt som 

yngre med demens.  

Som beskrevet i kapitel 3 har borgerne en oplevelse af, at der er mangel på viden 

om, hvad det vil sige at have en demenssygdom. Borgernes mødes med en 

forestilling om, at de har færre kompetencer, end de i realiteten har i de tidlige 

faser af deres demenssygdom. I den generelle befolkning er der behov for mere 

viden om demens – viden om den periode, der går forud for de sidste stadier af 

en demenssygdom, hvor man fortsat har ressourcer og kompetencer til at deltage 

i fritidsaktiviteter og fællesskaber, tage på rejser og indgå i spændende samtaler. 

Samtidig har den stereotype forestilling om ”personen med demens” også spillet 

en rolle hos de yngre borgere selv. De stigmatiserende forestillinger om, at 

”demens kun rammer ældre og giver voldsomme kognitive udfordringer, som 

kommer til udtryk ved, at personen ikke kan huske fra næse til mund”, giver 

borgerne en følelse af at være helt alene. Alene om at have sygdommen tidligt i 

livet, og en udpræget frygt for at ende som den stereotyp, der dominerer i den 

almene forståelse. En borger fortæller eksempelvis, at hun ikke havde kendskab 

til, at det var muligt at få demens så tidligt i livet, hvilket fik hende til at føle sig 

som den eneste i verden. For hende blev det en redning at møde en jævnaldrene 

med demens, da hun derved fik en person at spejle sig i og finde støtte hos.  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at stigmaet hos nogle kan skabe en 

modvilje og manglende motivation for at deltage i demensrettede aktiviteter, 

fordi det kan være grænseoverskridende at skulle identificere sig med andre 

demensramte og blive en del af det ”syge fællesskab”.  

Målrettede tilbud til yngre med demens udbreder viden om, at demens også er 

en sygdom, som rammer yngre og medvirker til at nedbryde stigmatisering og 

stereotyper hos borgerne selv og deres omgivelser. Generelt er målrettede tilbud 

til forskellige aldersgrupper, demenssygdomme og sygdomsstadier med til at 

udbrede en opmærksomhed omkring, at demens ikke er én sygdom, men at der 

er mange nuancer.  
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AMBASSADØRER OG NETVÆRKSGRUPPER  
Hos de yngre borgere med demens efterspørges yngre demensambassadører i 

kommunerne, som nydiagnosticerede under 65 år kan kontakte, når de får 

demens. En person som selv har fået demens tidligt i livet, og ønsker at bruge sin 

personlige erfaringer til at støtte andre gennem chokfasen. Dette kan ligeledes 

være med til at understøtte, at der skabes et netværk blandt yngre med demens i 

kommunen, samt deres deltagelse i andre tilbud målrettet dem.  

Netværksgrupper for yngre med demens bliver også fremhævet som vigtige, lige 

såvel som netværksgrupper for deres pårørende. Netværksgrupperne giver 

borgerne mulighed for at møde andre i samme livsstadie, som de kan identificere 

sig med, hvilket styrker fællesskabet blandt yngre. Ved at få støttende 

demensfaglig sparing i netværksgruppen er det muligt at få besvaret spørgsmål til 

deres sygdomsforløb, få ny viden og ikke mindst tale om emner, som kan være 

svære at dele med familien.  

Borgerinddragelse  
I en borgerinddragende proces er det afgørende at involvere borgerne i idé- og 

udviklingsfasen, og fortsætte involveringen gennem løbende evalueringer ved 

afprøvninger, modificeringer og forankring. Borgerinvolvering er en anerkendelse 

af borgernes perspektiver og behov, hvilket afføder engagement og medejerskab 

hos borgerne. 

Som medskaber af form og indhold føler borgerne, at de er en aktiv del af 

tilbuddet og har derfor også en stor motivation for at deltage i aktiviteterne. En 

løbende borgerinddragelse bevirker, at tilbuddet bliver ved med at være relevant 

og aktuelt for borgerne at deltage i, hvilket fastholder borgernes engagement og 

interesse for tilbuddet. Selvom en borger skulle byde ind med en aktivitet, som 

for andre umiddelbart virker uinteressant, har det vist sig interessevækkende at 

tage del i aktiviteten, netop fordi en borger, som de har en god relation til, har sat 

det i gang. 

I borgerinvolveringsprocessen er en ligeværdig kommunikation afgørende. 

Borgernes stemme skal vægtes højt i kommunikationen, så borgerne oplever, at 

de er ligeværdige og vigtige aktører i processen. Ydermere bevirker den 

ligeværdige kommunikation, at borgerne ikke ser sig selv som syge 

institutionaliserede individer, men som ligeværdige gruppemedlemmer sammen 

med dem, der driver tilbuddet. 
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RESSOURCEKRÆVENDE ELLER RESSOURCEBESPARENDE?  
Borgerinvolvering er en ressourcekrævende proces. Det tager tid at inddrage 

målgruppen, planlægge og invitere til interviews, workshops, oplæg mm. - men 

borgerinddragelse er ressourcebesparende på sigt.  

Planlægges og udbydes tilbud til borgerne uden medinddragelse af dem selv, er 

der større risiko for, at elementer som f.eks. tidspunkt, lokation, indhold og 

meget andet ikke rammer den målgruppe, man ønsker at gøre noget godt for. 

Gode intentioner og idéer risikerer at falde til jorden, og mange timer og 

ressourcer kan ende med at være spildt. 

Ifølge borgerne er borgerinddragelse og den løbende involvering netop årsagen 

til, at de har været glade og motiverede for at deltage og tage del i tilbuddene. 

Det ressourcekrævende ender altså med at være ressourcebesparende i kraft af 

den høje succesrate for tillbuddet.  

Borgerinvolvering og løbende evalueringer er i projektperioden blevet en 

integreret del at tilbuddene, således at der ikke afsættes ekstra tid og ressourcer. 

Derimod forekommer det som en naturlig del af tilbuddet, at borgerne byder ind 

og evaluerer på aktiviteterne. Eksempelvis blev der efter en aften med 

fællesspisning og oplæg spurgt ind til, hvorvidt arrangementet stemte overens 

med interessen og behovet, og hvad der kunne være interessant at samles om til 

næste fællesspisning.  

 

Kompetence- og ressourcemobiliserende 
tilgange 
At arbejde borgerinddragende er ressourcemobiliserende og rehabiliterende for 

borgerne med demens. Det bunder i en tilgang, hvor det forventes, at man har 

kompetencer og ressourcer frem for at have formodninger om, at deres 

demenssygdom nok betyder, at de ikke har det.  

I På tur i Nordsjælland har vi kastet os ud i aktiviteter, som hverken borgere eller 

personale har prøvet før. Selvfølgelig er der en risiko for, at en eller flere borgere, 

grundet deres demens, har svært ved en aktivitet eller ikke kan byde ind på 

samme måde som andre, hvilket kan føles frustrerende. Men at kaste sig ud i nye 

aktiviteter sammen med gruppen, har vist sig at give et hav af succeser, da det 

har åbnet op for at lære nye færdigheder. Floorball er en eksempel på en 

aktivitet, hvor borgerne har lært en helt ny sport at kende og mærker, hvordan 

de fra gang til gang udvikler deres teknikker og bliver hurtigere og bedre til 

sporten. Disse oplevelser gør hverdagen god og meningsfuld, og det giver følelser 

af succes i et liv, hvor ens sygdom medfører mange nederlag.  

Borgerne byder ind med det de kan, og har man problemer, så hjælper de 

hinanden i gruppen. Netværket understøtter at den enkeltes kompetencer og 

ressourcer sættes i spil, hvilket har en rehabiliterende effekt på 

demenssygdommen. 
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Borgernes anbefalinger  
Afslutningsvist er deltagerne i På tur i Nordsjælland kommet med række 

anbefalinger til, hvad der særligt er vigtigt, for at skabe overskuelighed og 

fastholde engagementet i et aktivitetstilbud:  

 Et nemt og enkelt tilmeldingssystem 

 Påmindelse om aktivitet via SMS dagen forinden 

 Kontinuitet og genkendelighed    

 Én kontaktperson i tilbuddet  

 Brugerbetaling over MobilePay fungerer godt 

 Et trygt og nærværende fællesskab er altafgørende  

 Plads til at tale om alt, også om sygdom 

Ligeledes har borgerne budt ind med en liste over de aktiviteter, som de har 

været særligt glade for i tilbuddet: 

 Floorball 

 Busture til selvvalgte destinationer 

 Guidet fælleslæsning med trænede bibliotekarer 

 Yoga  

 Netværksgruppe med input fra en demenskonsulent 

 Fællesspisning  

 Naturtræning 
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