
 

 

 

Invitation til Kursus  

Livet med demens. 
 
Sted: Faxe Sundhedscenter, Præstøvej 78 Faxe. 
Lokale: Nielstrup (nr. 13). 
Undervisere Faxe kommunes demenskonsulenter: 
Anne Nerup og Hanne Niss. 
 

 
Flere og flere mennesker med demens får stillet diagnosen på et 
tidligt tidspunkt i sygdomsforløbet.  
En demenssygdom forandrer ens liv og hverdag og kan være 
vanskelig at tackle for både dig, der har demens, 
og for jer der er pårørende. 
 
Formålet med kurset er at give dig, der har fået stillet en 
demensdiagnose og dine pårørende,  
viden og redskaber til et liv med demens.  
Kurset er en blanding af undervisning, dialog og erfaringsudveksling.  
 

Hvem kan deltage?  
 
-Personer med let demens, som for nylig har fået stillet en demensdiagnose, 
 og deres pårørende. Det kan være ægtefæller,  
samlevere, voksne børn og svigerbørn.  
 
Deltagerantal:   
- Der kan deltage 1020 personer på et hold.  
 
Kurset er gratis.  
Kursets varighed 5 moduler á 2 timer. 
Man vælger selv om man vil deltage på alle moduler eller kun deltage 
på enkelte moduler efter eget valg. Husk tilmelding. 
 
Der henvises til møde datoer og modulernes indhold i højre side af indbydelsen. 
 
Tilmelding senest 14 april  til demenskonsulent 
Hanne Niss tlf. 56 20 34 28 eller Anne Nerup tlf. 56 20 34 21. 
 
Vel mødt. 
 
Faxe Kommunes demenskonsulenter 
Hanne Niss og Anne Nerup. 
 

      Kursusdage: 
 
Onsdag den 25. marts på Roskilde 
Sygehus eller tirsdag den 31. 
marts på Slagelse Sygehus 

 

Modul 1. Demenssygdomme, 

behandling og sundhedsfremme. 

Undervisningen foregår på Region 

Sjællands to udredningsenheder 

Roskilde og Slagelse. Se særskilt 

invitation. 

 
 
Følgende 4 moduler varetages af 
Faxe kommunes 
Demenskonsulenter. 
 
 
Tirsdag den 21. april kl. 18.30 – 
20.30 
Modul 2. Hverdagen med demens. 
 
Tirsdag den 28. april kl. 18.30 – 
20.30 
Modul 3. Kommunikation. 
 
Tirsdag den 5. maj kl. 18.30 – 
20.30 
Modul 4. Følelser og forholdet til 
andre mennesker. 
 
Tirsdag den 12. maj kl. 18.30 -
20.30 
Modul 5. Fremtiden, vigtige 
beslutninger, rettigheder og jura. 
 
 

             
 
 

 

        
 
 


