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Vi mødes hver mandag !  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Næste møde 13. sep.  Kl. 9:30  

i Greve Borgerhus. 

Kemi og Medicin 

Preben Hartmann Pedersen 

Johannes Kirken 

Kjeld-Ole Munk 

Referat fra HC Greve mandag den 6. september 2021 

Vi var 36 medlemmer, samlet til det første møde efter regering og 

sundhedsstyrelsen havde proklameret slut for Covid 19 epidemien. Det 

markerede vi med en morgensang ” I østen stiger solen op”.   

På programmet var et foredrag om sygdommen Demens og hvad Greve 

kommune kan tilbyde. Foredragsholderne var Karina og Erling begge 

uddannede sygeplejerske og nu tilknytte kompetence center og demens 

koordinerings i Greve Kommune. 

Demens er en sygdomstilstand i hjernen, det er ikke en naturlig del af 

alderdom, men er en sygdom, der kommer snigende over 6 til 10 år. I 

Greve kommune er der 733 personer, der har diagnosen demens i en 

eller anden form. På landsplan drejer det sig om ca. 90.000 personer. 

Demenssygedomme er kendetegnet ved, at de er fremadskridende og 

viser sig ved svækkelse af intellektuelle funktioner i forskellige grader, 

afhængig af hvilke varianter af demens der er tale om. 

 De hyppigste demensformer er: 

- Alzheimer 62 % der kan ramme både yngre og ældre 

- Vaskulær demens 17% 

- Blandingsdemens (Alzheimer og Vaskulær) 10% 

- Lewy body demens 4% 

- Frontotemporal demens 2% 

Greve tilbyder oprettelse af pårørendegrupper og daghjælp tilbud på 

Møllehøj, Hyggekrogen og klub aktiv. 

Demens viser sig ved vanskelighed med at overkomme de daglige 

gøremål, hukommelsessvigt og indelukkethed etc. 

Konstatering af sygdommen sker hos egen læge og ved udvidede test på 

sygehus, således at symptomer der kunne pege på demens måske skylles 

andre årsager.  

Det blev pointeret at det er vigtigt på et tidlig stadie sygdommen at søge 

hjælp, da dette kan være en ømtålelig sag, at tage stilling i familien.  

Alt i alt et meget lærerigt foredrag og tak til Karina og Erling. 

 HC2 lyttende. 

Karina og Erling 

Fra Greve kommune 

(ref. Poul Erik Christensen) 

 

HC2 møde 6/9 2021 

Der var godt fremmøde i alt 36 

medlemmer.  

Hvor sidder sygdommen 
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