
Jeres barns klasse har i dag haft undervisning om demens. Derfor kan det være, at jeres barn stiller spørgs-
mål eller fortæller om det hjemme hos jer.

I Danmark findes omkring 400.000, der er pårørende til en person med demens. Mange af jer vil derfor 
have en oldeforældre eller bedsteforældre i familien, en nabo eller lignende, der har sygdommen. Måske er 
jeres barn blevet opmærksom på det.

Et tabu i samfundet
Mange mennesker med demens oplever, at der er tabu i samfundet omkring deres sygdom. Samtidig er 
der en stor del af befolkningen der har ringe kendskab til, hvad demens er. Det betyder, at mennesker med 
demens kan føle sig ensomme og misforstået. 

Materialet fra undervisningen er frit tilgængeligt på www.demens-imens.dk. Her kan I også finde henvis-
ninger til ungdomsbøger og film, der handler om demens. Det kan hjælpe jer, hvis I har brug for at tale mere 
med jeres barn om sygdommen. 

Forældre med demens
Der findes i Danmark omkring 1500 mennesker under 65 år med en demenssygdom. Derfor kan det også 
ses, at unge har forældre med demens. Som ung kan det være rigtig svært at have en forælder med de-
mens. Det samme gælder selvfølgelig ægtefællen. Der er mange følelser, der skal favnes. Både omsorg for 
personen, der har fået demens, og sig selv og sine egne reaktioner, men også tage hånd om den unge.

Det er derfor vigtigt at vide, at man kan søge hjælp ved kommunens demenskoordinator eller ved Alzhei-
merforeningen. Desværre er det ikke alle kommuner, der har tilbud til de unge. Til gengæld har Alzheimer-
foreningen en stor viden om om de tilbud, der findes tilbud rundt om i landet. De står altid klar til at hjælpe 
med at finde de rette fagpersoner at kontakte.
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