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DEMENS: Kvicklys 
ansatte klædes på 
til bedst muligt at 
tage imod demente 
kunder. Flere for-
retninger (og for-
eninger) følger.

HELSINGE: Tina Sivertsen 
oplevede for nogle år siden 
en ældre dame med rollator, 
som handlede i Kvickly. Ef-
ter en time cirka blev Tina 
Sivertsen kontaktet af kio-
sken, hvor den ældre dame 
sad foran en udgangskasse.

- Hun sagde, hendes søn 
ville komme og hente hen-
de, fortæller Tina Sivertsen, 
der ikke kunne komme i mo-
bilkontakt med sønnen.

- Og efter 15-20 minutter 
mere kom jeg i tvivl, om der 
overhovedet kom en søn, for-
klarer hun.

Hun fik imidlertid kvin-
dens adresse - og kørte hen-
de hjem. Sønnen så de ikke.

Oplevelsen kunne Tina 
Sivertsen, ansat i Kvickly, 
fortælle om torsdag på et 
kursus i Kvickly i regi af De-
mensvenligt Nordsjælland. 
Og hun kunne her få sat epi-
soden i en ramme.

- Den ældre dame virkede 
frisk nok – men med den vi-
den og de informationer, vi 
fik i dag, tænker jeg, at det 
kunne have været demens i 
en eller anden grad.

Tina Sivertsen er ikke ale-
ne med sine erfaringer med 
demente på indkøb. De man-
ge Kvicklymedarbejdere 
havde hver deres fortælling 
at bidrage med.

Heidi Mikkelsen fortalte 
om en ældre herre denne 
sommer, som kun kunne 
formidle, at han ledte efter 
Bagsværd sø - og en anden 

medarbejder kunne fortælle 
om en mand, som er kommet 
i Kvickly i mange mange år. 
I Spisekrogen valgte han 
det samme smørrebrød og 
dagens ret, som han havde 
skrevet ned på en seddel. 
Men en dag kunne kan ikke 
skrive længere eller huske, 
hvad han skulle have - det 
kunne imidlertid persona-
let.

Og sådan hjælper perso-
nalet i Kvickly allerede - »vi 
er susende gode til at bruge 
vores sunde fornuft og finde 
en løsning«, som Heidi Mik-
kelsen formulerede det. 

Men for medarbejderne 
var det også godt at få sat ord 
på nogle af deres oplevelser.

Højdepunkt
Kurset torsdag og igen i 
næste uge sker i regi af De-
mensvenligt Nordsjælland, 
som  de otte nordsjælland-
ske kommuner er med i. 
Det er Gribskov Kommunes 
egne to demenskoordinato-
rer, som underviser. Margit 
Hammer og Irma Kjeldsen 
tager sig på Gribskov Kom-
munes vegne af demensom-
rådet. 

- Og vi har rigeligt at lave. 
Der er kommet langt større 
opmærksomhed på demens 
med stadig flere demente og 
med regeringens handlings-
plan, siger Margit Hammer.

Undervisningen hand-
ler om at gøre ældre borge-
re trygge, så de kan blive 
længst muligt i eget liv - 
altså stadig have den hver-
dag, som de er vant til. Og 
hertil kan forretninger, 
foreninger og ganske al-
mindelige borgere bidrage. 
For mange ældre er det et 
højdepunkt at komme ud og 
handle.

Sådan lød det fra Stine 
Skov Øllgaard, der er koor-

dinator for Demensvenligt 
Nordsjælland. Hun så også 
en forebyggende aspekt i 
kurserne - at lokalsamfun-
dene generelt bliver bedre 
til at tage imod og inkludere 
borgere, så man kan komme 
ensomhed og depression i 
forkøbet.

Man kan ikke løse situa-
tionen, lød det fra undervi-
serne, men man kan hjælpe 
borgere i en svær og forvir-
rende situation til ikke at 
føle sig så forkerte.

- Det er vigtigt, at vi som 
personale ikke siger: Gamle 
fjols, du kan da heller ikke 

huske mere, konkluderer 
Heidi Mikkelsen.  

Gribskovs demenskoordi-
natorer gav medarbejderne 
i Kvickly en palet af infor-
mationer, men også tom-
melfingreregler til, hvordan 
man håndterer en dement 
borger i butikken.

Her er tommelfingerreg-
ler, at man skal have øjen-
kontakt, kommunikere 
tydeligt (uden at stille mere 
end et spørgsmål ad gangen) 
og ikke mindst have god tål-
modighed.

- Den ældre skal have luft 
til at prøve at forklare sig, 

så de føler sig velkomne og 
trygge.

Mange kommuner er i 
gang med at lave en de-
mensstrategi. Det gælder 
blandt andet Gribskov. Her 
er en demensstrategi netop 
nu i høring frem til den 28. 
marts, og kan læses på kom-
munens hjemmeside.  Både 
professionelle og borgere 
som pårørende til demente 

og demente har været hørt i 
forbindelse med udarbejdel-
sen.  

Demensvenligt Nordsjæl-
land afholder flere kurser. 
I den nærmeste fremtid 
kommer demenskoordina-
torerne blandt andet ud til 
Superbrugsen Gilleleje, bor-
gerservice og Ramhuset.
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Man skal være længst muligt i eget liv

Kvicklymedarbejdere var glade for kurset - flere skiltede ligefrem med det.   Fotos: Hanne Guldberg Mikkelsen

Efter næste uge vil cirka 50 Kvicklymedarbejdere have taget kurset i, hvordan man bedst betjener også demente.                            
Heidi Mikkelsen og Tina Sivertsen - begge med erfaringer med de-
mente handlende.                               

Gribskovs demenskoordinatorer, Margit Hammer og Irma Kjeldsen.


