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Tove og Jens er ramt af Alzheimer: - Det føltes bare
forkert. Jeg hørte jo ikke til inde hos de tosser

I Demensfællesskabet Østjylland samles mennesker med
demenssygdomme i et samvær med mange grin og næsten
ingen tårer. Social- og ældreministeren har netop været på
besøg for at høre om fællesskabet, som kan blive
inspirationskilde for den fremtidige indretning af et
demensområde under stærkt pres.

25 jun. 2021 kl. 21:09

Henrik Ask heas@stiften.dk

AARHUS: Tove Sejr kunne simpelthen ikke få sig selv til det.

I flere omgange stod hun foran indgangsdøren til Demensfællesskabet Østjylland
i Aarhus, men hver eneste gang svigtede modet til at gribe fat i dørhåndtaget.

- Det føltes bare forkert. Jeg hørte jo ikke til inde hos de tosser. Men jeg er da
heldigvis blevet klogere på mig selv, sygdommen og de andre gæster, grinte Tove
Sejr, da avisen fredag besøgte demensfællesskabet i Kannikegade.
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Til sidst lykkedes det for Tove Sejr at træde ind over dørtrinnet.

Med en næsten ny Alzheimer-diagnose som bagage blev hun medlem af et
fællesskab, der rummer mennesker med forskellige typer demens.

En af de andre gæster er Jens Møller, og han finder masser af livsglæde i et
sammenhold med andre demensramte. For den 61-årige mand med Alzheimer er
det triste alternativ at sidde alene hjemme i sin lejlighed.

- Fællesskabet er enormt vigtigt for mig. Det gjaldt endda endnu mere i
begyndelsen, da diagnosen var ny og chokket størst. På det tidspunkt var det
bare afgørende at snakke og mærke ligesindede, fortalte Jens Møller i et af
Demensfællesskabet Østjyllands lyse lokaler.

De vigtige grin
Demensfælleskabet Østjylland hviler på et samarbejde mellem flere aktører.

Det gælder Alzheimerforeningen samt Aarhus, Odder, Favrskov og Syddjurs
kommuner. Desuden er penge fra SATS-puljemidler med til at holde økonomien
på ret køl.

Demensfællesskabet Østjylland er et tilbud for mennesker med demens og deres
familier og venner fra de fire implicerede kommuner. Deltagerne er mennesker
med en demenssygdom i et tidligt stadie, og de bor fortsat i eget hjem.

Demensfællesskabet Østjylland

Demensfællesskabet har en lang række aktiviteter som kultur, motion og
højskoleaktiviteter.  Et af tilbuddene er et fodboldhold, som både Tove Sejr og
Jens Møller spiller på.

-  Vi griner en masse sammen. Og der er faktisk aldrig nogen, som græder. Her
er det ligesom livsglæden, der er fremherskende, fortæller de to Alzheimer-
ramte århusianere, som besøger Demensfællesskabet Østjylland tre gange om
ugen.
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Minister på besøg
For et par år siden havde Tove Sejr besvær med at overvinde sig selv og træde
ind i Demensfællesskabet Østjylland.

Fredag gik det langt mere gelinde, da social- og ældreminister Astrid Krag (S)
besøgte lokalerne nær domkirken i Aarhus.

Astrid Krag mødte en række af brugerne, der med daglig leder Janni Lund
Hansen som omdrejningspunkt fortalte om oplevelser med at være demenssyg
og bruger af stedet.

Der blev eksempelvis talt om behovet for hurtig udredning ved mistanke om
demens.

Et andet emne var de fordomme, der klæber til en demenssygdom. Det afholder
nogle demensramte mennesker fra at være åbne om sygdommen.

- Nogen tror nærmest, at det smitter, understreger Tove Sejr.
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Afgørende fællesskaber
For såvel regeringen som de danske kommuner er demensområdet en voksende
udfordring.

Antallet af mennesker med demens gror, og der arbejdes hele tiden på at finde
de bedste modeller for fremtidens demenspleje.

For ministeren er Demensfællesskabet Østjylland et godt eksempel på, at
fællesskaber spiller en afgørende rolle i bestræbelserne på at finde den rigtige
vej frem.

- Økonomisk skal vi understøtte udviklingen i behovet for pleje på
ældreområdet. Men samtidig er det vigtigt, at vi ser på det hele menneske. Også
på demensområdet er det afgørende med fællesskaber, der giver livskvalitet og
kontakt til ligesindede. Det var også det, som jeg hørte fra brugerne af
demensfællesskabet, fortalte Astrid Krag efter besøget.
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Stigende pres
I dag lever mellem 85.000-90.000 personer med demens.

Om 20 år forventes det, at mellem 120.000 og 146.000 danskere har en
demenssygdom. Det skyldes især stigende levealder, idet demens mest rammer
den ældste del af befolkningen.

Astrid Krag erkender, at det stigende antal ældre med demens er en udfordring.

Men ifølge ministeren er der værktøjer, som kan lette det økonomiske pres og
samtidig skabe livskvalitet for mennesker med demenssygdomme.

- Vi skal være bedre til at sætte tidligt ind med såvel udredning som de rette
tilbud. Jeg vil gerne medvirke til at skabe rammer, der eksempelvis forebygger
ensomhed og styrker relationer mellem mennesker, forklarede ministeren.

Hvad vil du gerne vide mere om på sundhedsområdet? Send os dit tip eller stil os et 
spørgsmål.
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 Læs mere

Tove Sejr og Jens Møller er begge ramt af Alzheimer. De to århusianere besøger Nere gange om ugen
Demensfællesskabet Østjylland, hvor de blandt andet er med på fodboldholdet. For duoen er det guld
værd at møde hinanden og andre ligesindede. Foto: Henrik Ask

1/3

" # $

Demensfællesskabet Østjylland er et uvisiteret tilbud til mennesker med
demens og deres familier og venner. Det dækker Aarhus, Syddjurs, Favrskov
og Odder Kommune.

Projektet Demensfællesskabet Østjylland, der har lokaler i samme bygning
som DemensHjørnet i Kannikegade 18 i Aarhus, er støttet af SATS-
puljemidler og samarbejder med fire kommuner og Alzheimerforeningen.

Demensfællesskabet Østjylland deler adresse med DemensHjørnet i Aarhus
Kommune. DemensHjørnet er et kommunalt tilbud med forskellige former
for fysisk- og kognitiv træning for mennesker med demens samt åben
rådgivning og pårørendeuddannelser.

Demensfællesskabet Østjylland skaber forskellige meningsfulde aktiviteter
for deltagerne. Desuden er der uformel rådgivning, foredrag, støtte og
netværk.

Se mere på: www.demensfællesskabet-østjylland.dk

%

Janni Lund Hansen er leder af Demensfællesskabet Østjylland i Kannikegade. Hun var vært, da social-
og ældreminister Astrid Krag (S) fredag besøget stedet. Foto: Henrik Ask

2/3

Også på demensområdet er det
afgørende med fællesskaber, der giver
livskvalitet og kontakt til ligesindede.

ASTRID KRAG (S), SOCIAL- OG ÆLDREMINISTER

!

&

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) mødte en række demensramte århusianere, da hun besøgte
Demensfællesskabet Østjylland i Aarhus. Ministeren var begejstret for det fællesskab, der lever og
ånder på adressen i Kannikegade. Foto: Social- og Ældreministeriet

3/3

* Dit spørgsmål og navn kan blive brugt i en artikel på Jysk Fynske Mediers nyhedssites samt i den trykte avis. Har

vi opfølgende spørgsmål, bliver du kontaktet af en journalist. Du giver samtidig tilladelse til, at Århus

Stiftstidende må kontakte dig på mail med tilbud på et abonnement. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

LÆS OGSÅ

Pengene kommer tidligst til næste
år: Ingen løfter til nyt d... ++

LÆS OGSÅ

Demensramte Frank vil skåne
familien for sin sygdom: Min kon...
++

LÆS OGSÅ

Fortvivlede pårørende kan ikke få
svar: Hvor mange er døde a...

" # $

Hotel Sønderborg Strand A/S
6400 Sønderborg

Specialist i: Sønderjylland Hotel

Overnatning

ALARM 112 ERHVERV

LIVSSTIL SPORT

0 kommentarer Sortér efter 

Plugin til Facebook-kommentarer

Ældste

Tilføj en kommentar ...

Søg

Privatlivs- og cookie-politik

Administrer samtykke

'

Handel Lokalt med Xnddet.dk
Se Mere lokale virksomheder >

Aarhus Østjylland Danmark Sport AGF Kultur Navne Debat Bolighandler

Menu Læs e-avis ( Kundeunivers

Gå til artikel

https://jfmedier.dk/da/om-os/privatlivs-og-cookiepolitik
http://jfmedier.dk/da/om-os/privatlivs-og-cookiepolitik/
https://stiften.dk/artikel/vanvidsbilist-k%C3%B8rte-direkte-mod-betjent-m%C3%A5tte-springe-for-livet
https://stiften.dk/artikel/75-%C3%A5r-lille-fr%C3%B8ken-himmelbl%C3%A5-er-stadig-et-hit
https://stiften.dk/artikel/vidner-slog-alarm-kvinde-hoppede-i-vandet-og-begyndte-at-sv%C3%B8mme-ud-mod-indsejlingen-til-aarhus-havn
https://stiften.dk/artikel/ny-smitsom-delta-plus-coronavirus-l%C3%A6gger-harlev-ned-80-elever-og-deres-familier-sendt-i-isolation
https://stiften.dk/artikel/han-skal-tr%C3%A6de-i-blumes-fodspor-ny-agf-midtbanedynamo-vil-genfinde-sin-hidsige-m%C3%A5lform
https://stiften.dk/artikel/bliver-vi-sl%C3%A5et-tilbage-til-start-corona-eksperter-sp%C3%A5r-en-ny-vaccinationsrunde-m%C3%A5ske-med-start-i-efter%C3%A5ret
https://stiften.dk/artikel/kaotiske-tilstande-i-st%C3%A6rkt-trafikeret-kryds-letbanef%C3%B8rere-frygter-d%C3%B8dsulykker
https://stiften.dk/artikel/trafik-og-politi-det-sker-der-i-dit-omr%C3%A5de-2021-1-4(2)
https://stiften.dk/artikel/her-er-de-nyeste-corona-og-vaccinetal
https://stiften.dk/podcasts
https://stiften.dk/artikel/lyt-til-mortens-madklub-2021-6-22(2)
https://stiften.dk/artikel/der-findes-ikke-enhj%C3%B8rninger-og-du-f%C3%A5r-ikke-kr%C3%A6ft-af-5g
https://stiften.dk/artikel/nu-er-5g-landsd%C3%A6kkende-her-er-alt-du-skal-vide-om-fremtidens-mobilnet
https://stiften.dk/artikel/lyt-til-gangbar
https://stiften.dk/artikel/lyt-til-danmark-fort%C3%A6ller-kasper-lider-af-helbredsangst-f%C3%B8r-ville-vi-have-kaldt-ham-hypokonder
https://stiften.dk/artikel/vanvidsbilist-k%C3%B8rte-direkte-mod-betjent-m%C3%A5tte-springe-for-livet
https://stiften.dk/artikel/aarhus-havn-jubler-over-ny-marselistunnel-det-er-epokeg%C3%B8rende
https://stiften.dk/artikel/herskabelig-villa-p%C3%A5-800-kvadratmeter-tobaksfabrikantens-sydfynske-sommerresidens
https://stiften.dk/artikel/aarhus-%C3%A5bner-ny-storsk%C3%A6rm-sidste-chance-for-billet-til-em-kvartfinalen
https://stiften.dk/artikel/virusvarianten-delta-plus-er-fundet-i-danmark
https://stiften.dk/artikel/overblik-s%C3%A5dan-f%C3%A5r-coronavarianterne-deres-navne
https://stiften.dk/artikel/der-er-under-200-smittede-for-tredje-dag-i-tr%C3%A6k
https://stiften.dk/artikel/delta-varianten-viser-t%C3%A6nder-flere-steder-i-aarhus-vi-skal-fortsat-tage-udbruddene-alvorligt
https://stiften.dk/artikel/storm-om-projekt-ved-lystb%C3%A5dehavn-l%C3%B8jer-af-men-en-svingbro-deler-vandene
https://stiften.dk/artikel/vanvidsbilist-k%C3%B8rte-direkte-mod-betjent-m%C3%A5tte-springe-for-livet
https://stiften.dk/artikel/han-skal-tr%C3%A6de-i-blumes-fodspor-ny-agf-midtbanedynamo-vil-genfinde-sin-hidsige-m%C3%A5lform
https://stiften.dk/artikel/vanvidsbilist-k%C3%B8rte-direkte-mod-betjent-m%C3%A5tte-springe-for-livet
https://stiften.dk/artikel/75-%C3%A5r-lille-fr%C3%B8ken-himmelbl%C3%A5-er-stadig-et-hit
https://stiften.dk/artikel/vidner-slog-alarm-kvinde-hoppede-i-vandet-og-begyndte-at-sv%C3%B8mme-ud-mod-indsejlingen-til-aarhus-havn
https://stiften.dk/artikel/ny-smitsom-delta-plus-coronavirus-l%C3%A6gger-harlev-ned-80-elever-og-deres-familier-sendt-i-isolation
https://stiften.dk/artikel/han-skal-tr%C3%A6de-i-blumes-fodspor-ny-agf-midtbanedynamo-vil-genfinde-sin-hidsige-m%C3%A5lform
https://stiften.dk/artikel/bliver-vi-sl%C3%A5et-tilbage-til-start-corona-eksperter-sp%C3%A5r-en-ny-vaccinationsrunde-m%C3%A5ske-med-start-i-efter%C3%A5ret
https://stiften.dk/podcasts
https://stiften.dk/senestenyt
https://stiften.dk/artikel/unders%C3%B8gelse-giver-h%C3%A5b-til-skadede-belgiske-em-stjerner
https://stiften.dk/artikel/polens-katolske-kirke-rystet-af-ny-rapport-om-overgreb-mod
https://stiften.dk/artikel/delta-varianten-viser-t%C3%A6nder-flere-steder-i-aarhus-vi-skal-fortsat-tage-udbruddene-alvorligt
https://stiften.dk/artikel/3-2-over-polen-gav-gode-vibrationer-em-stemningen-er-vendt-i-sverige
https://stiften.dk/artikel/caleb-ewan-udg%C3%A5r-efter-alvorligt-styrt-i-touren
https://stiften.dk/artikel/lofven-tr%C3%A6der-af-og-lader-talmannen-styre-s%C3%A5dan-kan-det-hele-ende
https://stiften.dk/artikel/bl%C3%A5-bog-tour-etapevinderen-tim-merlier
https://stiften.dk/athena
https://stiften.dk/artikel/det-gik-galt-da-ditte-var-gravid-hun-lever-nu-hver-dag-med-br%C3%A6ndende-smerter
https://stiften.dk/artikel/her-er-de-nyeste-corona-tal-fra-danmark-og-resten-af-verden
https://stiften.dk/artikel/75-%C3%A5r-lille-fr%C3%B8ken-himmelbl%C3%A5-er-stadig-et-hit
https://stiften.dk/artikel/bah-advarer-danmark-mod-tjekkisk-pres-raseri
https://stiften.dk/artikel/dropper-udsk%C3%A6ldt-plan-om-f%C3%A6rre-l%C3%A6ger-til-fremtiden-men-kritikken-forts%C3%A6tter
https://stiften.dk/artikel/stegte-restauranter-med-corona-underskud-her-serverer-vi-18-nye-regnskaber
https://stiften.dk/artikel/verden-er-bedre-end-vi-tror
https://stiften.dk/artikel/kaotiske-tilstande-i-st%C3%A6rkt-trafikeret-kryds-letbanef%C3%B8rere-frygter-d%C3%B8dsulykker
https://stiften.dk/artikel/kunstfonden-holder-fast-i-at-barbere-talentskoler-i-mindre-byer-men-nu-har-politikerne-kastet-en-redningskrans
https://stiften.dk/artikel/trafik-og-politi-det-sker-der-i-dit-omr%C3%A5de-2021-1-4(2)
https://stiften.dk/artikel/endelig-sker-der-noget-bredt-forlig-sikrer-milliarder-til-e45-udvidelse-og-arbejdet-kan-g%C3%A5-i-gang-i-2022
https://stiften.dk/artikel/aarhus-havn-jubler-over-ny-marselistunnel-det-er-epokeg%C3%B8rende
https://stiften.dk/artikel/folketinget-afs%C3%A6tter-161-milliarder-til-infrastruktur
https://stiften.dk/artikel/trafikprojekter-for-milliarder-kr-i-%C3%B8stjylland
https://stiften.dk/artikel/trods-historisk-bred-enighed-kan-storstilet-trafikplan-skabe-strid-her-er-de-mest-overraskende-og-kontroversielle-elementer
https://stiften.dk/artikel/million-st%C3%B8tte-til-aarhus-forskere-skal-blive-klogere-p%C3%A5-hjerte-kar-sygdomme
https://stiften.dk/artikel/analyse-det-handler-lukningen-af-bosted-for-handicappede-i-virkeligheden-om
https://stiften.dk/artikel/venstre-vil-indkalde-til-ekstraordin%C3%A6rt-udvalgsm%C3%B8de-i-sommerferien-om-bosteder-for-handicappede-i-aarhus
https://stiften.dk/artikel/f%C3%A5-hele-overblikket-s%C3%A5dan-kom-det-til-at-kommunen-nu-vil-lukke-botilbud-for-voksne-med-handicap
https://stiften.dk/artikel/mandagens-coronatal-aarhus-kommune-skiller-sig-ud-i-%C3%B8stjylland
https://stiften.dk/artikel/pengene-kommer-tidligst-til-n%C3%A6ste-%C3%A5r-ingen-l%C3%B8fter-til-nyt-demensplejehjem-med-hul-i-kassen
https://stiften.dk/artikel/demensramte-franks-kone-har-fundet-en-ny-k%C3%A6reste-der-er-ikke-grund-til-at-tr%C3%A6kke-andre-med-ned
https://stiften.dk/artikel/fortvivlede-p%C3%A5r%C3%B8rende-kan-ikke-f%C3%A5-svar-hvor-mange-er-d%C3%B8de-af-corona-relateret-sygdom-p%C3%A5-smitteramt-plejehjem
https://finddet.dk/
https://stiften.dk/aarhus
https://stiften.dk/%C3%B8stjylland
https://avisendanmark.dk/
https://stiften.dk/sport
https://stiften.dk/agf
https://stiften.dk/kultur
https://stiften.dk/navne
https://stiften.dk/debat
https://stiften.dk/bolighandler
https://stiften.dk/artikel/tove-og-jens-er-ramt-af-alzheimer-det-f%C3%B8ltes-bare-forkert-jeg-h%C3%B8rte-jo-ikke-til-inde-hos-de-tosser#
https://stiften.dk/artikel/tove-og-jens-er-ramt-af-alzheimer-det-f%C3%B8ltes-bare-forkert-jeg-h%C3%B8rte-jo-ikke-til-inde-hos-de-tosser#

