
Fakta om demenssymbolet

Hvad betyder symbolet?

Symbolet er en håndsrækning. Det er en håndsrækning til både mennesker med demens og

til resten af Danmark. For når vi alle bliver mere opmærksomme på udfordringerne ved

demens, kan vi sammen gøre hverdagen med demens tryggere.

Hvordan får jeg fat i et demenskit?

Du kan kontakte demenskoordinatorerne i din kommune eller dit lokale rådgivnings- og

aktivitetscenter. Eller bestille kittet på demensvenligtdanmark.dk. Det er for nuværende

gratis at få et demenskit.

Hvem har lavet kittet?

Kittet er lavet af Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark. Det er udviklet i

samarbejde med pårørende, fagfolk, frivillige og ikke mindst mennesker med demens.

Kan alle gå med symbolet?

Symbolet er til mennesker med demens. Det er ikke et støttesymbol. Hvis man gerne vil vise,

at man bakker op om mennesker med demens kan man blive Demensven og få

Demensven-hjertet på demensven.dk

Læs mere på demensvenligtdanmark.dk.

Tre spørgsmål til Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark

- Hvad kan man bruge et symbol til, som ingen kender?

Symbolet er allerede ved at blive introduceret til relevant personale i foreningslivet og i

transport- og detailbranchen, så der er nogen, der kender det. Det bliver dog uden

tvivl et langt sejt træk at få os alle til at lære et nyt symbol at kende, men det bliver

der arbejdet målrettet på.

- Hvorfor skal mennesker med demens vise hele verden, at de har en sygdom?

Symbolet er et frivilligt hjælpemiddel. Der er ingen, der SKAL gå med det, men det er et

redskab, der forhåbentligt kan gøre det tryggere for mange mennesker med demens,

og samtidig være med til at åbne dialogen om demens. For mennesker med demens

har det været afgørende, at det ikke er et badge, hvor der står ”jeg har demens”,

men er et diskret og levende symbol, der kan bæres efter behov.

- Hvis man godt kan tage vare på sig selv, hvad skal man så bruge et symbol til?



Selv om man godt kan det meste selv, så kan det være rart, hvis man bliver forvirret ved

kasseapparatet eller i bussen, at der er forståelse og tålmodighed fra omverdenen.

Kilder og cases.

· Lone Harlev – Sekretariatsleder hos Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark

· Silas Holst – Skuespiller, danser. Pårørende til menneske med demens.

· For eksperter anbefales at kontakte Nationalt Videnscenter for Demens

For cases, der lever med demens, kontakt kommunikationsansvarlig hos Folkebevægelsen

for et Demensvenligt Danmark, Hjalte Christensen, på 31158775 eller

hjalte@demensvenligtdanmark.dk


