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Du kan få yderligere hjælp og
rådgivning hos demenskoordinatorerne på:

Gode råd

   – Når en i familien rammes af demens

Underrubrik eller dato

Når en i familien rammes af
demens, er det vigtigt at vide, at
man har sin selvbestemmelsesret
i behold, selvom man har fået en
demensdiagnose.
Det er derfor vigtigt, at du/ I på
et tidligt tidspunkt tager stilling
til nedenstående emner, mens
man stadig er i besiddelse af sin
handleevne. Det vil sige, at man
stadig kan overskue og forstå
økonomiske og personlige
forhold.

Økonomi
Det er vigtigt, at man på et tidligt
tidspunkt gennemgår de økonomiske forhold for at sikre:
• Fast betaling af regningerne
• Pension
• Forsikringer og skøder.

Fuldmagt
Det er vigtigt, at du/ I får talt om,
hvem der skal have fuldmagt til
varetagelse af økonomiske/
personlige interesser.
Der er følgende fuldmagter:

Bankfuldmagt

• Bankerne benytter og godkender ofte kun egne fuldmagter.
Det anbefales derfor, at man ud
over en eventuel fremtidsfuldmagt til økonomiske forhold
forhører sig om dette hos egen
bank.

Fremtidsfuldmagt
Pr. 1. september 2017 trådte lov
om Fremtidsfuldmagt i kraft.
• En fremtidsfuldmagt kan
omfatte økonomiske og/eller
personlige forhold. Det betyder,
at fremtidsfuldmægtigen kan
handle på ens vegne inden for
de områder, der er bestemt,
fuldmagten skal omfatte.
Økonomiske forhold kan omfatte
adgangen til at lave betalingsaftaler med banker, omlægge lån
i fast ejendom, ansøge om
offentlige ydelser med mere.
Personlige forhold kan omfatte
adgangen til at søge om offentlig
hjælp, for eksempel hjemmehjælp, komme med ønsker til
pleje og omsorg og bede om
aktindsigt i patientjournal samt
fremtidig boligskift eventuelt til
plejebolig.

Det kan anbefales, at man rådfører sig hos en advokat. Når
man vedkender sig fremtidsfuldmagten for notaren, skal man
samtidig betale en retsafgift
på 300 kr. (2017). Når fremtidsfuldmægtig(e) anmoder om at få
sat fremtidsfuldmagten i kraft,
skal der betales et gebyr på
900 kr. (2017). Få yderligere
information på borger.dk under
Samfund og rettigheder.

Livstestamente
Livstestamentet er en forhåndstilkendegivelse om hvilken
lægebehandling, man ønsker,
hvis man ligger for døden og
ikke selv kan give besked. Man
tager stilling til, om man ønsker
livsforlængende behandling, hvis
man er uafvendeligt døende.
Det koster 50 kr. at få det
registreret.

Plejetestamente
Et plejetestamente er ikke et juridisk bindende dokument men en
mulighed for at skrive oplysninger om dagligdags vaner, rutiner
og ønsker som for eksempel:
• Mad/drikke
• Hygiejne
• Fysiske aktiviteter
• Kulturelle interesser
• Livsværdier.

Kørekort
Det er vigtigt, at man på et
tidligt tidspunkt forbereder den
demenssyge på det faktum, at
evnen til at køre bil på et tidspunkt vil forsvinde. Det kan være
en vanskelig problemstilling at
tale om, og egen læge og/eller
demenskoordinator vil kunne
hjælpe undervejs i processen.

Plejebolig
Det er vigtigt at forberede sig på,
at det kan blive nødvendigt for
den demenssyge at flytte i plejebolig. Det er et vanskeligt emne
at tale om, men det er vigtigt at
tale åbent om det så tidligt som
muligt.

Livshistorie
Ens livshistorie er med til at
danne baggrund for samtale både
i familien og vennekredsen. Livshistorien kan også bruges som
guide til det personale, som på
et tidspunkt måske skal hjælpe
med at pleje den demente. En
livshistorie er en fortælling om et
menneskes liv, som er med til at
støtte den demenssyge i sit tidligere levede liv og identitet.

