Vi er tilstede hvor du bor!

Beratungsmobil Demenz

Mobil rådgivning rundt
om emnet demens

info@demenzberatung-sh.de

Hjertelig velkommen

Du er velkommen til at besøge os i vores demensbus og stille dine spørgsmål rundt om emnet eller
tale med os om dit anliggende. Aftal meget gerne en
termin med os.

Hvor er vi tilstede?

Tilmelding til rådgivning: 0461 570 580
i samarbejde med

Demensbussen er i regi af
Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V.
Selbsthilfe Demenz, landsforbunden

www.alzheimer-sh.de

i sammenarbejde med

Hvis du gerne vil besøge os i vores demensbus, er
du velkommen til at slå det op i den vedlagte flyer,
hvor i Slesvig - Holsten vi laver stadion eller du kigger efter på vores homepage www.demenzberatung-sh.de. Selvfølgelig kan du også ringe os op.

www.demenz-sh.de
www.instagram.com/demenz_tagram
www.facebook.com/KompetenzzentrumDemenz

Udstyringen af vores demensbus

Rådgivningsmobilet bliver finansieret af

Vores demensbus er udstyret med en kørestolsrampe, en radiator og siddepladser til tre gæster.
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www.demenzberatung-sh.de

for mennesker med demens og
deres pårørende

Rådgivningsmobil demens
Vores mobile rådgivning om
demens er
		- individuelt
		- gratis
		- fortrolig

Spørger du dig selv måske spørgsmål som f.eks.:
… om der bag din glemsomhed måske kunne være
mere?
… hvordan du kan håndtere diagnosen demens og
hvilken betydning den har?
… hvordan du kan overkomme problemer, der kan
opstå i din dagligdag?
… hvilken hjælp du kan få med henblik på emnet demens, hvilken understøttelse du kan få og hvilke
passende tilbud der findes i din omegn til mennesker med demens?
… hvordan dagligdagen af mennesker med demens
kan laves passende?
… hvor og hvordan du kan for aflastning for dig selv?
Eller har du andre spørgsmål eller anliggende rundt
omkring emnet demens?

I en personlig konsultation er det muligt at stille
alle spørgsmål du har. Vi ser frem til at du kontakter
os.

Vores rådgivning omfatter f.eks.:
• En lyttende person, hvor der er mulighed til at stille alle slags spørgsmål.
• Informationer rundt omkring temaet demens.
• Understøttelse i hvordan man håndterer med ens
egen demensdiagnose eller diagnosen demens af
en pårørende.
• Orientering om omgangen med situationen (f.eks.
hjælpetilbud, hjælp til at håndtere dagligdagen,
yderligere hjælp).
Vores rådgivning erstatter ikke rådgivningstilbuddet af plejeforsikringen ifølge § 7a SGB XI. Vi står i kontakt med plejerådgivningstilbydere i SH og hvis der er ønske om kontakt til dem
hjælper vi meget gerne.

Projektet er i regi af Alzheimer Gesellschaft
Schleswig-Holstein e.V., Selbsthilfe Demenz som
har en koopertion med Kompetenzzentrum Demenz.
Målet med projektet er at forbedre livsomstændighederne for mennesker med demens og deres
nærmeste i de landlige regioner i Slesvig-Holsten.
Den mobile rådgivningsbus tur gå igennem
Dithmarschen, Herzogtum-Lauenburg og Plön. Ligeledes vil der blive oprettet et rådgivningstilbud
for det danske mindretal i Slesvig-Holsten.
Rådgivningsbussen er udlagt for at hjælpe mennesker med demens og deres nærmeste psykosocialt,
opvise hjælp i forbindelse med at håndtere diagnosen og hjælpe med at mestre dagligdagen.
Vi arbejder sammen med de allerede tilstedeværende rådgivningsstrukturer i de forskellige regioner. Vores rådgivning er neutralt og fortroligt. I
vores team arbejder kun kvalificerede demensrådgivere.
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Temaet demens kan føre til at der
opkommer forskellige spørgsmål:

Beratungsmobil Demenz er et pilotprojekt som
bliver understøttet af Minsteriet for socialt, sundhed, ungdom,familie og seniorer og ”Spitzenverband der Pflegekassen”, Alzheimer Gesellschaft
Schleswig-Holstein e.V. bidrager finansielt til den
mobile demens rådgivning igennem indsamlede
donationsmidler fra NDR-aktionen “Hand in Hand
für Norddeutschland“.

