
 
 

 

Aktiv Højskole 

for mennesker med en demenssygdom  

Brandbjerg Højskole 

19. oktober – 23. oktober 2020 

Ansøgningsskema 
Deltager 

Navn: 
 
 

Cpr. nr.: 

Adresse:  
 
 

Medlemsnummer i Alzheimerforeningen: 
 

Telefon: 
 

Mobiltelefon: E-mail: 

Demensdiagnose: (Hvilken demenssygdom har du, og hvornår er diagnosen stillet?) 
 
 

Pårørende (oplysning på den person, som kan kontaktes vedr. deltagelse i højskoleopholdet) 

Pårørendes navn: 
 

Pårørendes telefon: 

Pårørendes adresse: 
 

Pårørendes mobiltelefon: 
 
 

Pårørendes e-mail: 
 
 

Er der særlige hensyn, vi skal være opmærksomme på? 

I forhold til sygdommen: 
(og evt. andre sygdomme) 
 
 

 
 
 
 

I forhold til medicin: 
(Oplys om særlig vigtig medicin, 
der skal hjælp til at tage) 

 
 
 
 

I forhold til hverdagen:  
(Giver demenssygdommen an-
ledning til humørsvingninger, 
nedsat fysisk aktivitet eller funk-
tionsniveau i øvrigt?) 
 

 
 
 
 
 

Andre særlige hensyn: 
(Fx til hjælpemidler, kost, døgn-
rytme eller andet) 

 
 
 
 
 

Ansøgningsskemaet sendes til: Alzheimerforeningen, Løngangstræde 25, 4. sal  
1468 København K – eller post@alzheimer.dk – skal være fremme senest 21. august 2020 
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Du skal vide at:  

✓ Aktiv Højskole er et tilbud til alle mennesker med en demens-
sygdom. Som deltager skal du have lyst til at deltage i aktiviteter 
sammen med andre.  
 

✓ Du stort set skal være selvhjulpen og kunne klare dig selv - 
f.eks. sørge for at blive vasket og komme i tøjet om morgenen. 
Du skal også kunne gå uden hjælpemidler fx en rollator. Fagper-
sonerne kan eventuelt hjælpe dig med vækning og medicin, og 
de hjælper selvfølgelig med aktiviteterne i løbet af dagen. 
 

✓ Alzheimerforeningens fagpersoner ringer til alle ansøgere og 
evt. en pårørende, før du svar på, om du har fået en plads. Har 
du ingen pårørende, kontakter fagpersonen din demenskoordi-
nator. Med telefonsamtalen ønsker vi at afstemme forventnin-
ger og forudsætninger før højskoleopholdet. 

 
✓ Deltagerne udvælges af Alzheimerforeningen på baggrund af 

ansøgningsskema og telefonsamtalen. Ved udvælgelsen lægges 
også vægt på en ligelig køns- og aldersfordeling samt hvor ofte 
du har deltaget tidligere.  
 

✓ Prisen er 3.500 kr. og du skal være betalende medlem af Alz-
heimerforeningen for at deltage.  

 

Er du i tvivl, er du meget velkommen til at ringe 
til: 

• Lone Rehder, Demensfaglig rådgiver, tlf. 39 40 04 88 
 

 

 

 

 

Ansøgningsskema sendes til Alzheimerforeningen,  
Løngangstræde 25, 4. sal, 1468 København K. 

Deadline for modtagelse af ansøgningsskema er den 21. august 2020. 

Alle ansøgere får besked senest ved udgangen af september 2020, om de 
har fået plads på Aktiv Højskole, Brandbjerg. 

                                                                              


