
        
 

Læs mere på vores hjemmeside her:  
ikast-brande.dk/borger/seniorliv-pleje-og-omsorg/demens 

 
 

Demensvenlig kommune 
Ikast-Brande Kommune er en demensvenlig kommune, hvor  
borgere med demens og deres pårørende støttes i at opnå  
velbefindende og trivsel i deres liv. Sygdommen vender op og ned 
på livet for den syge og familien, men med den rette hjælp kan 
man leve et godt liv på trods af sygdommen. 
 
Henvendelse: 
Du er velkommen til at henvende dig til en af nedenstående  
demensmedarbejdere, hvis du ønsker at høre nærmere om de  
forskellige tilbud eller har spørgsmål til vores indsatser. 
 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Pårørendekonsulent  
Alis Dueholm Nielsen 
Tlf.:    22 66 78 38 
alini@ikast-brande.dk 

Demensfysioterapeut  
Ditte Sommer 
Tlf.:    20 72 03 63 
disom@ikast-brande.dk 

Udviklingskonsulent 
for demensområdet 
Tina Nørgaard 
Tlf.:    22 84 79 44 
tinlu@ikast-brande.dk 

 

DEMENS 
Ikast-brande kommune 

 

Pårørendestøtte 
Hjælp i eget hjem 

Bevægelse & aktiviteter 
Aflastningstilbud 



 

Demenssygdom 

Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdig-
heder bliver svækket, herunder hukommelse, tænkning, overblik, 
planlægning og dømmekraft. Demens er en følgevirkning af en 
alvorlig sygdom i hjernen, hvor kognitive funktioner svækkes og 
nervecellerne i hjernen går til grunde. Demens er en kronisk 
fremadskridende sygdom, hvor personen gradvist mister evnen til 
at tage vare på egne forhold og interesser. 

 

Har du mistanke omkring at du, en pårørende eller bekendt har 
demens skal du kontakte egen læge, for at få stillet en diagnose.  

 

Åben Rådgivning:  
Er du pårørende og har du mistanke om demens i familien eller 
hos en bekendt, afholder Ikast-Brande Kommune åben  
rådgivning, hvor du både har mulighed for at ringe og tale med 
en medarbejder på tlf. 99 60 31 55 i tidsrummet: 
 

Tirsdag kl. 8.30-10 
Torsdag kl. 13-14.30 

 
Vi kan rådgive om demenssygdom og kommunens indsatser ift. 
hjælp og støtte i eget hjem, f.eks.:  
  

Sygepleje i eget hjem 
Daghjem (Ikast, Bording, Brande & Ejstrupholm) 

Praktisk hjælp og/eller personlig pleje i eget hjem 
Plejebolig  

 
Fuldmagter & værgemål: 
Ikast-Brande Kommune kan bidrage til støtte & vejledning  
omkring fuldmagter & værgemål. 
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Pårørendestøtte: 
I Ikast-Brande kommune ønsker vi at inddrage & støtte pårørende 
aktivt i hele forløbet med mulighed for at møde ligestillede. Vores 
tilbud til pårørende dækker bl.a. over flg.: 
 

Temaaften for pårørende om demens 
Kursus for pårørende 

Individuel støtte & vejledning 
”Lær at tackle” - kursus til pårørende 

 
Bevægelse & aktiviteter: 
Bevægelse & aktiviteter kan være medvirkende til at forsinke syg-
dommens udvikling og styrke fysisk og mental sundhed. Dette fore-
går både på daghjem, plejehjem og til borgere i eget hjem, der  
opfylder målgruppe for deltagelse. Vi kan bl.a. tilbyde: 
 

Bevægelse på Harrild Hede 
Holdtræning for borgere med demens 

Aktiviteter for borgere og pårørende på Ruskjærholm  
 
Frivillige tilbud: 
Frivillige er uundværlige på demensområdet, og deres aktiviteter og 
tilbud er med til at skabe gode oplevelser for personer med demens 
og deres pårørende. Vi kan bl.a. tilbyde: 
 

Demensfamilievenner (aflastning i eget hjem) 
Eftermiddagsarrangementer (Brande, Ikast & Nr. Snede) 

Hyggemiddag / spis-sammen (i hhv. Ikast & Brande) 
 

Ønsker du at blive frivillig inden for demensområder, skal du ikke  
tøve med at kontakte os. 


