SAMMENHÆNG I DIT

DEMENSFORLØB
- nyt tilbud til dig med demens

I Københavns Kommune har vi et tilbud til dig med
en demensdiagnose.Vi tilbyder at koordinere dit
forløb, så du kan opleve mere helhed og sammenhæng
i hverdagen. Den person, der vil støtte og vejlede
dig og dine pårørende gennem dit sygdomsforløb,
kalder vi en ’forløbskoordinator’.

FORLØBSKOORDINATOREN
Forløbskoordinatoren har en sundhedsfaglig baggrund
og kan hjælpe dig og dine pårørende med at:

· få overblik over og koordinere dine aftaler og tilbud fra hospital,
egen læge og kommunen, så der er sammenhæng mellem disse.

· sikre, at du får den rette støtte og hjælp i forhold til din demens-		

sygdom fra både hospital, egen læge og kommunen under dit 		
sygdomsforløb. Det gælder både sundhedsfaglige og sociale tilbud.

· informere om både kommunale og frivillige tilbud til dig og dine 		
pårørende, for eksempel kommunens pårørendegrupper,
demenscafeer og undervisning.

· vejlede dig om muligheder for at leve dit liv med demens-			
sygdommen, så din hverdag fungerer bedst muligt.

BESØG I DIT HJEM
Siger du ja til tilbuddet om en
forløbskoordinator fra kommunen,
vil du blive tilbudt et besøg i dit hjem.
Her får du og dine pårørende
mulighed for at tale om din hverdag,
og hvordan demenssygdommen
påvirker dig, dine pårørende og jeres
hverdagsliv. I kan også drøfte og stille
spørgsmål til de ønsker og behov,
som du og dine pårørende har for
støtte og rådgivning.

HVEM ER DIN
FORLØBSKOORDINATOR?
Din forløbskoordinatoren kommer
fra enten hospital, egen læge eller
kommunen. Du kan kun være
tilknyttet én forløbskoordinator
ad gangen. Din læge eller
hukommelsesklinikken på hospitalet
vil oplyse dig om, hvor du har en
forløbskoordinator.

Har du behov for information om kommunens tilbud på demensområdet,
kan du kontakte din lokale visitation på 3366 3366 eller gå ind på www.rcd.dk,
som er hjemmesiden for kommunens rådgivningscenter for demens.
Læs mere om demensområdet i Københavns Kommune på
www.rcd.kk.dk
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