
En god idé til udbredelse: 

Et badge 

"Jeg har demens" og "Jeg har Alzheimers" 

 

Sådan et badge har en af Kallerupvej’s brugere udviklet. 

---- 

Hvordan gør en person med en demens-sygdom omgivelserne opmærksom på sit 

handicap. 

Blinde har et armbind eller en hvid stok, andre patientgrupper bruger forskellige 

former for pin’s i reverset, på blusen eller på kasketten for at vise omgivelserne 

deres handicap/sygdom/tilhørsforhold til en speciel patientgruppe. 

Men hvordan gør en person med en demens-sygdom omgivelserne opmærksom på, 

at man måske har behov for hjælp. 

Mange tier fordi man er genert, blufærdig, måske synes man, det er pinligt. 

Og så står man pludselig i en uoverskuelig situation. Man bliver stresset, forvirret, 

konfus, tør ikke be’ om hjælp. HVAD GØR MAN SÅ? 

Her er det et badge kommer ind i billedet. 

Hvis nu man nu satte et badge fast på skjorten/blusen eller jakken et tydeligt sted,  

som fortalte omgivelserne, at bæreren har en demens-sygdom, ville man undgå selv 

at skulle fortælle det. 

---- 

Jens har, sammen med sin kone, Anne, udviklet og fået fremstillet 2 forskellige 

badge's, der symboliserer et stiliseret ansigt i profil med en hjerne, samt en tekst 

"Jeg har Alzheimers" og "Jeg har demens". 

---- 



Farven er et blåt hoved på en hvid baggrund. 

Og det er ikke nogen tilfældighed, at farven netop er blevet blå. 

Fra sit tidligere job som speciallæge i anæstesi og intensiv-terapi på et af landets 

største hospitaler, vidste Jens godt, at de sygdomspåvirkede hjerneceller bliver blå 

på scanninger. 

Logisk nok blev det altså den blå farve, som ansigtet og hjernen på badget fik. 

Jens og Anne fandt et firma, der var med på idéen og fik fremstillet 5 eksemplarer 

for en relativt høj stykpris. 

Men hvis - eller måske rettere NÅR - idéen spredes og badget bliver "et must", så vil 

prisen helt sikkert blive "så alle kan være med". 

Et rigtigt godt initiativ som fortjener alles bevågenhed og bør udbredes. 

 

Hvordan får jeg fat i et badge og hvad koster det ? 

Nu er processen nået så langt, at der er blev fremstillet en portion med hver sin 

tekst. 

Badges kan købes ved personlig henvendelse på Kallerupvej. 

Adressen er: 

Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende  

Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Telefon 6619 4091 - Mobil 5364 6091 

Mail: kallerupvej58@gmail.com 

 

Prisen er 25,- kr. pr. stk., som betales kontant eller med MobilePay. 

---- 

Feed-back 

Redaktionen har haft din/jeres tiltag "oppe at vende" og vi kunne godt tænke os at 

høre, hvordan det er gået med "at synliggøre sig selv på denne måde". 



Hvordan gik det så? 

Fik du nogle tilbagemeldinger, Jens? 

Virker badget efter hensigten eller skal billedet og teksten ændres, afhængig af, 

hvem der bruger det? 

Bruger du det altid eller tager du det af i "visse situationer"? og hvis JA, hvornår og 

hvorfor? 

 

Jens' erfaringer og Kreta-historien 

Jens har nu brugt sit badge i ca. 4 måneder. 

Folk har helt klart vist interesse for det lille skilt, uden dog at spørge ind til, hvad det 

betyder. Men folks attitude bliver anderledes, når de ser badget. 

Jens kan dog ikke spore, om det er fordi, man er nysgerrig og gerne vil hjælpe. 

Under alle omstændigheder har der ikke været negative reaktioner. 

Som en lille kuriositet fortalt Jens om en ferietur til Kreta, hvor har bar badget hele 

tiden. 

Tjenerne på restauranten, hvor han og Anne spiste, undrede sig over, at det var 

Anne, der bestilte mad- og drikkevarer og at det også var hende, der stod for 

afregningen, når de var færdige. I Danmark er det jo ikke unormalt, at det er fruen 

der ordner tingene, mens det i andre lande som regel er manden, der sørger for det. 

Jens mener i dag, at der helt sikkert børe være et skilt med mere end én tekst. 

Det er nu fremstillet - men kun på dansk. 

 

John’s erfaringer 

En anden af Kallerupvej’s brugere, John Larsen, har også afprøvet skiltet i en 

periode. 

John’s oplevelser med at bruge badget er også positive. 



Men han gør opmærksom på, at hvis badget ikke skal virke som 

Alzheimerforeningen's emblem, bør der nok være en anden tekst. 
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