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Fremtidsfuldmagter og erindringskasser
Syddjurs Bibliotek er gået i parløb med Demensteamet i Syddjurs Kommune om at skabe
gode og relevante bibliotekstilbud i trygge rammer for demensramte og deres pårørende.
Mange borgere i Syddjurs lever med en demenssygdom og endnu flere er indirekte ramt, fordi de er tæt på en
demensramt. For denne gruppe kan selv simple ting – som at gå på biblioteket – være en udfordring og derfor
har vi på Syddjurs Bibliotek spurgt kommunens demensteam til råds om, hvordan vi kan gøre biblioteket til et
attraktivt og relevant tilbud for demensramte og deres pårørende. Det er der i første omgang kommet et par
nye tiltag ud af:
Syddjurs Bibliotek er blevet demensvenligt
Personale fra Demensteamet har guidet bibliotekets personale i, hvad det vil sige at lide af en demenssygdom,
hvordan vi genkender borgere med en demenssygdom og ikke mindst, hvordan vi bedst muligt kan møde de
borgere, vi møder i dagligdagen på kommunens biblioteker. Det betyder, at alle afdelinger af Syddjurs Bibliotek
nu kan smykke sig med at være ”Demensvenner”.
Læs mere om demensvenner på demensven.dk.
Glemmer du, så hjælper biblioteket dig med at huske…
De fleste ved, at demenssygdomme ofte går ud over hukommelsen og måske også sproget. Men en
demensramt kan alligevel godt have glæde af bibliotekets materialer. F.eks. kan bøger med billeder fra en nær
eller fjern fortid bringe minder til live, ligesom bøger med billeder fra feriedestinationer, haver eller
motorkøretøjer kan få fortælleglæden frem hos den demente med netop dén interesse. Derfor vil biblioteket i
perioder sætte fokus på materialer, der er særligt velegnede til netop dette formål. Første gang vil være i
forbindelse med Alzheimerforeningens landsindsamling den 21.9. Man vil således kunne opleve udstillede
materialer på de fire biblioteker i ugerne omkring den 21.9.
Udlån af erindringskasser
Hvis billeder kan bringe minder til live, så kan genstande fra fortiden det endnu mere. Derfor har Syddjurs
Bibliotek indkøbt 6 erindringskufferter til udlån med genstande fra 40’erne, 50’erne, 60’erne og 70’erne.
Kufferterne kan bruges både af personale på plejecentre og af pårørende til at få snakken med den demente i
gang.
Fremtidsfuldmagter
Når sygdommen rammer og den ramte ikke længere selv kan tage beslutninger om f.eks. økonomi,
boligsituation osv., så er det svært for de pårørende at kunne agere på den sygdomsramtes vegne. Derfor bør
vi alle tegne en fremtidsfuldmagt. Men hvad er det nu lige det er? Det kan man blive klogere på ved to
arrangementer med advokat Elin L. Andersen fra Ret&Råd på Rønde Bibliotek tirsdag den 17. september og på
Ebeltoft Bibliotek torsdag den 19. september.
Mød Demensteamet på biblioteket
Demensteamet har Åben Rådgivning hver torsdag kl. 15-17. Rådgivningen flytter rundt i kommunen, så der er
mulighed for alle for at møde en rådgiver tæt på hjemmet. Demensteamet har bl.a. lånt lokaler på
bibliotekerne i Ebeltoft, Hornslet og Kolind. Se hvornår der er rådgivning de forskellige steder på
https://www.syddjurs.dk/borger/aeldre/demens/demensteamet/raadgivning.
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