
 

 
 

 

 

 
 

Demens 

 

Demens er ikke et tegn på alderdom. Demenssymptomer er hyppigst, når 

man bliver gammel, men kan også ses hos mennesker på 40-50 år. Demens 

kan udvikle sig over mange år. Ofte går der 5-6 år før problemet er så stort, 

at man går til læge, og dermed får en diagnose. 

 

Der er mange forskellige måder demenssygdomme udvikler sig på, da det 

enkelte menneske ikke reagerer ens, og skaderne i hjernen er ikke lige store 

og ikke sidder på samme sted. Bloppropsdemens kan komme meget 

pludseligt, og de kan demens i pandelappen også. 

 

Når demente kommer på plejecentret, er det ofte fordi demensen er ret 

fremskreden, så pårørende ikke længere kan magte opgaven, eller 

vedkommende bor alene. Når demensen udvikler sig, er det fordi der 

ødelægges flere hjerneceller og pandelappen medinddrages. Efterhånden 

kan den demente miste sin ”Emma Gad”. (Indlært opdragelse om, hvordan 

man opfører sig). 

 



Reaktioner man kan opleve på plejecentret. 

 

 

 

Nogle skælder ud -  småbander, bruger ord de aldrig ville have 
brugt, hvis de var raske: Hold kæft, dumme kælling, svin, du har 

en stor røv osv. 

 
Nogle bliver voldsomme – og slår andre beboere, eller personale. 

De går ind på de andres stuer og truer. Tager eventuelt deres ting 

og gemmer dem. 
 

Nogle tisser i urtepotten/papirkurven -  er ikke i stand til at 

genkende/finde toilettet – tisser på gulvet, som bliver ødelagt. 
 

Nogle har afføring i bukserne – gnider det ud med hænderne, 

både på tøj, møbler og vægge og vil ikke have det vasket af. Hvis 
man ikke forstår hvad der skal ske, hvorfor de fremmede 

mennesker vil trække mine bukser ned, kan det give problemer. 

 
Spejlbilleder – demente kan blive forskrækkede, når de ser sig 

selv i spejlet eller glasvinduer. De kan spørge: ”Hvem er du?” De 

kan blive bange for den de ser. 
 

Mistænksomhed – bliver bange for, at andre tager deres ting – 

begynder at gemme dem, og kan så ikke finde dem. Tror de er 
blevet bestjålet. Det kan være svært for pårørende, men også for 

personalet. Den demente kan have gemt penge i bøger, skuffer, 

tasker, lommer, senge osv. 
 

Vandring – nogle begynder at ville gå meget, også selv om de 

aldrig har gjort det før. Det skaber bekymring, og den demente er 
jo ikke i stand til at forklare eller huske årsagen til vandringen. 

 
 



Nogle lærer nogle faste ruter, så de kommer tilbage, men alligevel får 

rørt sig. Andre mister helt evnen til at orientere sig, og kan ikke finde 

tilbage.  

Hvis solen skinner, kan nogle få de ide, at de vil ud, men tager ikke tøj 

på efter vejret og kan gå ud med bare arme i solskin og frostvejr. 

 

Når folk bliver mere konfuse, kan de vandre for at søge efter noget fra 

fortiden. Det kan være en partner, der er død, en mistet ven eller huset 

man boede i som barn. 

 

Når demente finder det mere og mere anstrengende at koncentrere sig 

nogen tid, kan vandring være deres måde at være beskæftiget på. 

 

Et arbejde at udføre – somme tider forlader demente huset, fordi de tror 

de har et arbejde endnu, eller er forvirrede omkring tid på dagen eller 

årstiden. De kan relateres til det tidligere liv, så som at gå på arbejde om 

morgenen, eller være hjemme hos børnene om aftenen. 

 

At bytte nat og dag – demente kan lide af søvnløshed eller vågne tidligt 

om morgenen og være desorienteret. De kan tro det er dag, og beslutte at 

gå en tur. Nedsat syn og hørelse kan betyde, at skygger eller natlige lyde 

giver konfusion og stres. 

 

Hvor tæt på -  vi har alle en grænse for hvor tæt på vi ønsker andre 

mennesker kommer. Sådan er det også for demente. Indenfor 0,5 meter, 

har vi en intim grænse, hvor kun de nærmeste kommer. Indenfor 1-1,5 

meter, kan vi stadig føle os truet. Personalet er nødt til at komme tæt på i 

forskellige plejesituationer, og det kan være svært for demente at forstå, 

at det er for at hjælpe. 

 

 

 

 

 

 



Personalet står overfor en svær, men spændende opgave, når de skal 

hjælpe en dement til at få en meningsfuld, indholdsrig og værdig 

hverdag. 

 

Mennesker med demens er lige så forskellige som alle andre, og det er 

derfor nødvendigt med et større detektivarbejde, hver gang man møder 

en ny beboer og skal tilrettelægge aktiviteter, hjælp og pleje. 

 

Livshistorien er en vigtig hjælp, men også det levende liv, lige inden 

sygdommen. Pårørende er derfor en vigtig ressource i afklaring af disse 

ting. 

 

Råd fra Alzheimerforeningen 

 Besøg din pårørende så ofte som muligt 

 Bliv ved at hjælpe din pårørende, som du gjorde før 

 Tag lidt lækkert med, når du kommer på besøg 

 Inviter din pårørende hjem, så ofte som muligt 

 Prøv at lære din pårørendes nye naboer at kende 

 Når du laver kaffe eller lignende til din egen pårørende, så inviter 

naboen, eller nogle af de andre beboere med 

 Husk at rose personalet, som ofte gør mere for din pårørende, end 

de er forpligtet til 

 Giv personalet en hjælpende hånd af og til, når der pga. sygdom 

eller andre årsager er et ekstra stort arbejdspres 

 Støt ”pårørende foreningen”, hvis der er en sådan, eller tag 

initiativ til at oprette en. 

 

 

 


