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Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ
20/1 2014

HUSKER DU OS…
- nu kan du gøre en forskel for tidligt demensramte
Kære Per Berga Rasmussen
Hjertelig tillykke med valget og med din post som rådmand i Ældre- og Handicapudvalget.
Her i Alzheimer-avisens redaktion vil vi gerne, invitere dig og udvalget til et dialogmøde på
Kallerupvej 58, til kaffe og brød eller en lille frokost – efter eget valg.
På dialogmødet ønsker vi at:
-

gøre opmærksom på de udfordringer, vi og vores familie dagligt må leve med på grund af
en demenssygdom. Udfordringer, der også er og bliver politiske udfordringer,
fremadrettet.
Antallet af mennesker, der får demens også i den yngre alder, stiger. Se
http://www.alzheimer.dk/nyheder/tredobling-i-antallet-af-demente-i-2050

-

fortælle om livet med demens og den betydning, det har, at være aktiv og medvirkende i
eget liv, uanset om vi bor hjemme eller i en bolig med støtte og plejetilbud.

-

høre dine og udvalgets tanker for støtte til mennesker med demens og deres familier.

www.alzheimer-avisen.dk holder redaktionsmøde hver tirsdag kl. 10 – 13.
Vi glæder os til en positiv tilbagemelding så hurtigt som muligt, så vi kan aftale en dato.

Mange venlige hilsner
På redaktionens vegne
Ulla Thomsen
Centerleder og ansvarshavende redaktør www.alzheimer-avisen.dk

På de næste sider kan du og udvalget læse lidt om redaktionsmedlemmernes tanker og
udfordringer.

-2Lidt om os:
Vi er fra Alzheimer-avisens redaktion, se www.alzheimer-avisen.dk som tæller 7 demensramte
fra 49 – 72 år og 3 frivillige.
Vi har til huse på Kallerupvej, som er Odense Kommune og Alzheimerforeningens rådgivningsog kontaktcenter for demensramte familier.
Redaktionen har til formål at fortælle om og debattere yngre og tidligt demensramtes
livsvilkår, samt videregive egne og andre demensramtes erfaringer om støtte og hjælpemidler.
Redaktionen ønsker at gøre en forskel og medvirke til, at mennesker med demens får en
stemme og kan tage del i det sociale og offentlige liv.
I januar 2013 fik redaktionen foretræde i Folketingets Socialudvalg. Vi oplevede at blive hørt
og at blive anerkendt – og blev opfordret til at skrive til udvalget, hvilket vi efterfølgende har
gjort.
se artiklen http://www.alzheimer-avisen.dk/107-bes%C3%B8g-indenfor-murene.html
Vedligeholdende træning i dagligdagen og af sociale færdigheder.
Vi har dagligt udfordringer på grund af svækket hukommelse, orienteringssans, initiativ og
sprog. Derfor har vi behov for vedligeholdende træning i.h.t. § 85 i Serviceloven for at bevare
vores færdigheder. Vi har behov for meningsfulde aktiviteter i både kommunalt- og frivilligt
regi for at styrke vores sociale kompetencer.
Kæmpe behov for transport, ledsagelse og støtte til familier i forandring.
Ofte må eller kan vi ikke længere køre bil, eller kan ikke finde ud af offentlige transportmidler,
så vi har brug for transport for at kunne deltage i interessetilbud. Hvilket også skal ses som
vedligeholdende træning for os, det kan mindske isolation og udfordre vore talenter. Vi har
brug for hjælp til transport for at kunne besøge familie og børn (§ 100). Ikke alle har en
ægtefælle, der kan støtte i dagtimerne, da de ofte er i arbejde.
Vi har brug for ledsager § 97 for at komme ud. Det er blot nogle af de tiltag, der kan være
med til at minimere den ensomhed og magtesløshed, der opstår ved en demenssygdom.
Ved at støtte med transport, aktiviteter og træning hjælper du/I også vores familie (ægtefælle
og børn), der ligesom vi er ramt. Vores pårørende støtter og hjælper os i hverdagen og må
overtage de opgaver vi havde før, men ikke længere kan magte.
Det skal de pårørende have hjælp til, en hjælp den enkelte familie skal have tilbudt – tænk på
at flere ægtefæller stadig er på arbejde, så de har nok at se til.
Du kan læse mere om vores liv med demens – på www.alzheimer-avisen.dk
Danmark har tiltrådt FN’ ligestillingskonvention http://www.handicap.dk/politik/rettigheder/fnkonventionen/materiale/Konvention_%20Kallehauge.pdf – det er vigtigt, at vi, som har en
skade i hjernen på grund af en demenssygdom, bliver ligestillet med andre handicap og at I
tænker tilgængelighed ikke bare i fysisk forstand, men også mentalt.
Nedenfor kan du se nogle af redaktionens medlemmer og på linket herunder kan du læse
nogle af vore artikler om emnet: http://www.alzheimer-avisen.dk/273-valg-2013.html

Mange hilsner med ønske om et fremtidigt frugtbart og givende samarbejde.
På redaktionens vegne
Ulla Thomsen
Centerleder og ansvarshavende redaktør www.alzheimer-avisen.dk
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