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FORORD

I Frederiksberg Ældreråd lægger vi stor vægt på, at seniorerne i Frederiksberg 
Kommune har nem adgang til de oplysninger, de måtte have brug for. Derfor har vi 
udarbejdet dette magasin, som indeholder mange nyttige oplysninger, der forhå-
bentlig vil tjene som opslagsbog for dig. 

Først vil vi sige et par ord om, hvad dit ældreråd er og kan. 
I alle danske kommuner skal man have et ældre- eller seniorråd. Uanset, hvad 
rådet kaldes, er de 98 kommuner forpligtet af loven til at etablere et råd, som vare-
tager de ældre borgeres interesser. Det er et råd, som er demokratisk valgt af bor-
gerne over 60 år, og altså ikke et udvalg, der er nedsat af kommunalbestyrelsen. 

Vores opgave er at varetage alle ældre borgeres interesser og være med til at 
sikre så gode forhold som muligt. Det vil vi også fortælle mere om i dette magasin. 

God læselyst

Med venlig hilsen 
Frederiksberg Ældreråd
www.frederiksberg.dk/aer
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Hvad er et ældreråd?
Ældrerådet er din stemme i den lokale politik.  
Vi er valgt af 60+’erne, og det er dem, vi 
arbejder for. Er du fyldt 60 år og bor på Frede-
riksberg, så er vi også dit ældreråd, og vi hører 
gerne fra dig.Vores opgaver er at rådgive kom-
munalbestyrelsen, når den træffer beslutninger  
på det ældrepolitiske område, og vi tager op-
gaven meget seriøst. 

Det kan vi
I Frederiksberg Ældreråd er vi ni folkevalgte 
60+’ere, som ønsker det bedste for alle ældre 
borgere. Det er bestemt ved lov, at der skal 
være et ældreråd, men vi arbejder af lyst. 
Kommunalbestyrelsen skal høre os om alle 
forslag, der vedrører de ældre borgere. Vi skal 
høres, inden forslaget vedtages, og vi yder 
en stor indsats for at indgive de bedst mulige 
høringssvar. Det er ikke givet, at kommunal-
bestyrelsen følger vores anvisninger, men vi 
bliver hørt.

Det kan du bruge os til
Har du en sag eller et emne, som du mener, at 
Ældrerådet bør tage op? Så kontakt os gerne. 
Vi beskæftiger os med det, som optager de 
ældre borgere lige nu. Vi har tidligere blandet 
os i politikken omkring blandt andet tilsyn af 
plejecentre, nedlægning af busruter, it-løsnin-
ger og naturligvis budgetter og udbud. Det, 
som optager dig, optager os.

Det kan du ikke bruge os til, men …
Vi kan ikke behandle enkelt- eller personsager, 
og vi kan heller ikke ændre en forvaltnings-
afgørelse. Det er ikke muligt for os inden for 
lovens rammer. Men vi kan hjælpe dig videre 
til den rigtige instans, hvis du selv er i tvivl.

Alle kommuner i Danmark har 
et Ældreråd. Rådet skal høres 
om alle forslag, der påvirker 
de ældre, inden forslaget ved-
tages i kommunal bestyrelsen.
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Valg til Ældrerådet
Når du er fyldt 60 år, kan du stille op og 
stemme til Ældrerådet. Der er valg hvert 
4. år, og på Frederiksberg er næste valg i 
marts 2019.

Stor opbakning og vilje
Vi er mange, som vil de ældre borgere det 
bedste. 
Ved valget, der sluttede d. 5. marts 2015, 
kunne man vælge mellem 24 kandidater 
her på Frederiksberg. De ni kandidater, der 
fik flest stemmer, blev valgt og udgør nu 
Frederiksberg Ældreråd. 

En lokal forskel
På Frederiksberg har man mange mulig-
heder for at engagere sig i ældreområdet. 
Frederiksberg Ældreråd indtager en særstil-
ling, fordi rådet er direkte valgt af borgerne, 
har kontakt med forvaltningen og afgiver 
høringssvar.

Ældrerådet har derfor mulighed for at råbe 
politikerne på rådhuset op. Derfor opfordrer 
vi dig til at:

 •  Følge arbejdet i Frederiksberg Æl-
dreråd på Frederiksberg Kommunes 
hjemmeside: www.frederiksberg.dk/aer 
eller læse referatet på biblioteket.

 •  Kontakte Frederiksberg Ældreråd, hvis 
du har spørgsmål eller sager inden 
for ældreområdet, som du mener kan 
have vores interesse. Vi har tavsheds-
pligt.

 •  Stemme til ældrerådsvalget. Næste 
gang bliver marts 2019, og alle, der 
er fyldt 60 år, vil få en stemmeseddel 
tilsendt med posten. Din stemme gør 
en forskel for, hvordan politikerne lytter 
til os.
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Vort arbejde
Mindst én gang om måneden mødes vi 
i Ældrerådet. Her diskuterer vi og finder 
de løsninger, som gavner Frederiksbergs 
ældre borgere mest.

Vores opgave består i at:
 •  Lytte til de ældre borgere og varetage 

deres interesser.

 •  Rådgive kommunalbestyrelsen i æl-
dre-relevante sager.

 • Fremsætte forslag på ældreområdet. 

 •  Stille spørgsmål til forvaltning og 
kommunalbestyrelse om kommunens 
ældrepolitik.

Som rådgivende råd indgiver Ældrerådet 
høringssvar til alle punkter på kommunal-
bestyrelsens dagsorden, som vedrører os 
ældre borgere. Det gør vi via høringssvar, 
som vi lægger frit tilgængelige på kommu-
nens hjemmeside. 

Du er velkommen til at 
kigge med og kontakte os, 
hvis du ønsker at få uddy-

bet noget. 

Høringssvarene 
finder du på: 

www.frederiksberg.dk/aer
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Særlige dage med seniorerne i centrum

I Ældrerådet byder vi alle, som vil bidrage til ældreområdet, velkommen.

Det gør vi blandt andet på den særlige seniordag, som vi afholder på rådhuset. I det tidlige 
efterår inviterer vi hvert år organisationer, patientforeninger, virksomheder m.fl., som er rele-
vante for ældre borgere, til en messe. Her kan du møde nogle af dem, som sikrer dig tryghed 
og aktivitet i din hverdag. Desuden er der rådgivning, underholdning, konkurrencer, spisning 
m.m.

Arrangementet er fra kl. 10 til kl. 14.30. 
Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

Ud over Seniordagen arrangerer vi ca. to temamøder hvert år. Emnet vælger vi ud fra, 
hvad vi mener interesserer de ældre borgere lige nu.

Vi har tidligere haft fokus på:
 ·  Den sidste tid – hvordan klarer vi den 

bedst (31/3 2008)

 · Det gode patientforløb (12/11 2008)

 · Ældre og vold (4/3 2009)

 · Humor (13/10 2009)

 · Hvorfor ældes vi forskelligt (18/3 2010)

 · Svært overvægtige gamle (16/11 2010)

 · Pas godt på dine øjne (15/11 2011)

 ·  Digitalisering og borgerbetjening 
    (21/5 2012)

 ·  Forventninger til Frederiksbergs nye 
ældrepolitik (16/10 2012)

 ·  Valgmøde forud for kommunalvalget i 
2013 (31/10 2013)

 ·  Valgmøde forud for EP-valget i 2014 
(14/5 2014)

 · Hukommelse (10/2 2015)

 · Aldersbetinget høretab (22/9 2015)

Ældrepolitikken i Frederiksberg Kommune
Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for ældrepolitikken i kommunen. I den nuværen-
de ældrepolitik er der fokus på, at alle ældre skal have et godt liv og klare sig selv 
længst muligt. I Ældrerådet er vi enige i, at et aktivt seniorliv er et godt liv, og vi hol-
der løbende kommunalbestyrelsen op på de forpligtelser, som politikken giver dem.
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Funktionsniveauet er afgørende for om man kan tildeles 
et nødkaldeanlæg. Men vidste du, at ingen over 80 år på 

Frederiksberg har fået afslag på et nødkaldeanlæg!

Kvalitetsstandarder på ældreområdet
For alle de kommunale services, du som ældre kan møde, er der udarbejdet kva-
litetsstandarder. Det kan være inden for aktiviteter, genoptræning, rehabilitering, 
hjælp og støtte, sygepleje, ældre- og plejeboliger og meget, meget mere. Kvali-
tetsstandarderne skal sikre, at du altid får den hjælp, du har krav på. På kommu-
nens hjemmeside og i Borgerservice kan du finde en folder, som kan fortælle dig 
mere om kvalitetsstandarderne.
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Nicolai Glad
Indehaver, ejd.mgl. & valuar MDE
danbolig Frederiksberg

 Nicolai har mere end 26 års erfaring med formidling 
af fast ejendom og bor privat på Frederiksberg med 
sin hustru Tina og deres 4 børn.

Hos Nicolai og hans 3 butikker på Frederiksberg, bliver 
du hjulpet trygt og sikkert gennem din bolighandel.

 

danbolig Frederiksberg
Smallegade 2

Din personlige mægler på Frederiksberg

Hos danbolig har vi altid kunden i centrum!

                     Ring på  38 14 05 00

danbolig Frederiksberg C
Gl. Kongevej 37a

danbolig Frederiksberg 2000
Godthåbsvej 17



 

Medlemmer i dit Ældreråd - gældende pr. 25. april 2017 
 

I Frederiksberg Ældreråd er vi ni medlemmer. Vi er alle frivillige og valgt af de 

øvrige ældre borgere på Frederiksberg. Vi er dit ældreråd, og derfor skal du ikke 

holde dig tilbage med at kontakt os. 

 

Frederiksberg Ældreråd består i valgperioden 2015-2019 af: 

 

 

 

 

 
Formand Peter Frahm 

Mail: peter@frahm.dk 
 

Medlem Henning Carl Hansen 

Mail: hch@webnetmail.dk 

  
Næstformand Hugo Vandet 

Mail: huva@pc.dk 
 

Medlem Eva Ingeborg Holskov 

Mail: eho@privat.tele.dk 

  
Sekretær Pernille Rothaus Sørensen 

Mail: pernille.r.soerensen@gmail.com 
 

Medlem Ulla Rathje 

Mail: rathje12@gmail.com 

  
Kasserer Alfred Grinderslev 

Mail: alfred@grinderslev.nu 
 

Medlem John Winther 

Mail: johnwinther233@gmail.com 

 

 

 

Ældrerådets sekretariat 

Frederiksberg Rådhus, stuen, værelse 16 

2000 Frederiksberg 

 

Sekretær Christina Nielsen 

Telefon: 3821 2850 / 3821 2139 

Mail: aeldreraadet@frederiksberg.dk 

Medlem David M. Gerschwald 

Mail: dmg@talogspar.dk 

 

Hjemmeside: www.frederiksberg.dk/aer  

 

 

 

mailto:eho@privat.tele.dk


Borgerservicecenter
- din kontakt til kommunen
I dag kan du klare langt de fleste sager mel-
lem dig og det offentlige hjemmefra ved at 
benytte NemID. 
Men du har stadig mulighed for at få råd og 
vejledning i borgerservicecenteret på rådhu-
set.

En hjælpende hånd til kommunens tilbud 
og ydelser
Borgerservicecenteret er til for borgerne. Her 
hjælper de dig blandt andet med at benytte 
de offentlige selvbetjeningsløsninger, og de 
svarer på dine spørgsmål. Det er ikke alt, 
som de kan hjælpe med, men de guider dig 
gerne videre til andre myndigheder, som 
kan. 

Borgerservicecenter
Frederiksberg Rådhus
1. sal
2000 Frederiksberg
Der er elevator med plads til kørestol. Benyt 
indgangen fra Frederiksberg Bredegade.
Telefon 3821 2121
Mail:borgerservice@frederiksberg.dk

HUSK! Send aldrig følsomme oplysninger i 
en almindelig mail. 

Har du brug for at oplyse f.eks. dit person-
nummer, skal du benytte Digital Post på 
www.borger.dk

Åbningstider:
Telefon
Mandag-torsdag
 kl. 10.00-15.00
Fredag
 kl. 10-13
 
Personlig henvendelse 
Mandag og torsdag
 kl. 9.00-17.00
Tirsdag, onsdag og fredag
 kl. 9.00-13.00

Ældrerådet i Frederiksberg Kommune12



Digital selvbetjening
Hvis du kan, skal du bruge internettet, når 
du skal i kontakt med det offentlige. Det 
kan være, du skal vælge ny læge, melde 
flytning eller ansøge om et hjælpemiddel. 
Det foregår via digital selvbetjening på 
www.frederiksberg.dk eller www.borger.dk. 

Digital postkasse
Al skriftlig kommunikation mellem dig og 
det offentlige skal foregå via din digitale 
postkasse. Her kan du trygt sende person-
lige oplysninger, som skal forblive mellem 
dig og det offentlige. Den digitale postkas-
se er knyttet til dit personnummer. Ligesom 
den almindelige postkasse skal den digita-
le postkasse tømmes, og det er dit ansvar, 
at den bliver tømt. 

Fritagelse
Du har mulighed for at søge om at blive 
fritaget for digital post, hvis det digitale er 
for vanskeligt for dig. Hvis du ikke har en 
computer, der kan gå på internettet, eller 
hvis du har et handicap, som forhindrer dig 
i at benytte en computer, har du mulighed 
for at søge om fritagelse. 

På borgerservicecenteret kan de hjælpe 
dig med at søge om fritagelse. 

Fuldmagt
Det er også muligt at give en pårørende, 
du stoler på, fuldmagt til din digitale post-
kasse. 
På den måde kan du kommunikere digitalt 
med det offentlige uden selv at skulle be-
kymre dig om det tekniske. Du kan få mere 
information hos borgerservicecenteret.

Bemærk! Selv om du bliver 
fritaget for digital post, skal 
du fortsat søge om pension 
og boligstøtte via borger.dk.
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It-hjælpen er nær
IT og digital selvbetjening er nyt for mange, og 
det kan være særlig svært i starten. Men der 
er masser af muligheder for at få hjælp til at 
lære at bruge den digitale selvbetjening eller 
blot få et godt råd med på vejen. I Frederiks-
berg Kommune har du tre muligheder:

 •  Brug telefonen i normal åbningstid. På 
borgerservicecenteret kan de guide dig 
over telefonen, hvis du ringer til 3821 
2121 inden for åbningstiden. Hvis du 
giver lov, kan de også kigge med på din 
skærm ved hjælp af et særligt computer-
program. Husk at have dit NemID klar, 
når du ringer.

 •  Gå på borgerservicecenteret. Tag dit 
NemID og nødvendige papirer med hen til 
en af computerne på borgerservicecente-
ret. Her kan personalet hjælpe dig.

 •  Tag på it-kursus. Kommunen afholder kur-
ser i it for både øvede og nybegyndere. 
På bibliotekets hjemmeside www.fkb.dk 
kan du læse mere om, hvornår kurserne 
afholdes.

Digital hotline
Du kan også få hjælp til digital selvbetjening ved at ringe til en hotline på 
telefon 4631 3020. Telefontid mandag-torsdag kl. 9.00-21.00 og fredag kl. 
9.00-17.00. Hotlinen tilbyder ikke konkret sagsbehandling, men hjælp til 
selvhjælp. 
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Udbetaling Danmark
Folkepension, førtidspension og boligstøtte 
samt diverse tillæg udbetales i dag af Udbe-
taling Danmark. 

Du skal søge om ydelser og tillæg via www.
borger.dk. Hvis du får brug for at kontakte 
Udbetaling Danmark, sker det enten telefo-
nisk eller via e-mail. 

Udbetaling Danmark varetager opgaverne 
vedrørende udbetalingerne, men har du be-
hov for vejledning til f.eks. udfyldelse af et 
ansøgningsskema eller brug af internettet, 
skal du kontakte borgerservicecenteret. 

Kontakt Udbetaling Danmark
Du er velkommen til at kontakte Udbetaling 
Danmark, hvis du har spørgsmål om folke-
pension, varmetillæg og ældrecheck.

Ring på tlf. 70 12 80 61

Mandag-onsdag: kl. 8.00-16.00
Torsdag: kl. 8.00-18.00
Fredag: kl. 8.00-15.00

For international pension eller social sikring 
er telefonerne åbne:
Mandag-fredag: kl. 10.00-14.00
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Hjælp og støtte
Alle, som har brug for hjælp, kan få hjælp. På 
de næste sider kan du læse om, hvad du har 
mulighed for at søge om hjælp og støtte til. På 
side 19 finder du en vejledning til, hvordan du 
klager over en ydelse eller en afgørelse.

Hvem kan få hjælp?
Du har mulighed for at søge om hjælp til 
personlig pleje og praktisk bistand, hvis du er 
fysisk og/eller psykisk svækket. Det er Visitati-
onen, som vurderer din sag. Vurderingen fore-
tages ud fra dine konkrete behov og færdighe-
der. Hvis du er berettiget til hjælp, vil hjælpen 
blive tildelt som ”hjælp til selvhjælp”. På den 
måde får du den hjælp, du skal bruge, uden at 
blive frataget din selvstændighed.

Hvem er Visitationen?
Den afdeling, der vurderer, om du kan få tildelt 
hjælp, hedder Visitationen. Her er der fagper-
soner med særlig kompetence til at vurdere 
borgernes behov. Afhængigt af, hvilken ydelse 
du søger om, vurderer de din ansøgning ud fra 
de oplyste informationer, eller de kommer ud 
og besøger dig i dit hjem på et anmeldt besøg. 

Sådan søger du
Nogle ydelser skal du søge om via Frederiks-
berg Kommunes hjemmeside eller borger.dk, 
andre søger du om ved at kontakte Visitatio-
nen. Er du i tvivl, kan du altid ringe til Visitati-
onen, som kan guide dig videre til den rigtige 
instans.

Bagerst i denne brochure fin-
der du kontaktinformation og 
åbningstider på Visitationen.

Ældrerådet i Frederiksberg Kommune16



Fritvalgsordning
Som modtager af hjemmehjælp kan du frit vælge, hvem der skal udføre 
opgaven. Du har tre muligheder:
 • Den kommunale hjemmepleje.
 • En privat leverandør, som har kontrakt med kommunen.
 • Du kan selv udpege en person, som kommunen skal godkende.
På flere områder har du mulighed for selv at vælge din leverandør. På Fre-
deriksberg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om dine muligheder.
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Hvad kan du få hjælp til
Hjemmehjælp
Der findes to typer af hjemmehjælp. Den varige og den midlertidige. Den varige 
får du bevilget, hvis du har en varig funktionsnedsættelse. Denne type hjælp 
er gratis for alle borgere. Den midlertidige hjemmehjælp kan du søge, hvis du 
midlertidigt har brug for hjælp efter f.eks. sygdom. Ved denne type hjælp kan der 
være en egenbetaling, som afhænger af din indkomst.

Hjemmesygepleje
Du kan få sygepleje til f.eks. sårrensning, hjælp til medicin, ved akut sygdom 
ellers hvis en uhelbredeligt syg ønsker at dø i eget hjem. Du skal kontakte din 
egen læge eller vagtlægen, som kan lave en henvisning til hjemmeplejen. Hjæl-
pen er gratis. 

Indkøbsordning
Hvis du af fysiske årsager er forhindret i at foretage dine indkøb eller bringe 
varerne hjem, kan du få hjælp til det. Frederiksberg Kommune samarbejder med 
flere dagligvareleverandører, som kan bringe dine varer til døren. Du betaler selv 
for dine varer via PBS eller med dankort, og Frederiksberg Kommune betaler for 
bestilling og udbringning.

Vaskeriordning
Har du ikke mulighed for at vaske dit tøj selv pga. din fysik, kan du få hjælp til 
vask af personligt tøj og linned, men ikke gardiner, dyner og lignende. Visitatio-
nen formidler kontakten til et vaskeri, og hos det enkelte vaskeri kan du få mere 
at vide om de praktiske forhold omkring afhentning og levering. Du betaler selv 
for din vask. Frederiksberg Kommune betaler for transport. 

Økonomisk hjælp
Folkepension og boligstøtte skal du søge via Udbetaling Danmark. Herudover 
har du mulighed for at søge kommunen om økonomisk hjælp, hvis du er i en van-
skelig økonomisk situation. Hjælpen kaldes ”enkeltydelse” og gives til en række 
udgifter på baggrund af din økonomiske situation. Du søger via selvbetjeningen 
på kommunens hjemmeside, og du skal i den forbindelse dokumentere din øko-
nomiske situation.

Hjælpemidler 
Hvis du har en varig funktionsnedsættelse, kan du søge om et hjælpemiddel, 
hvis det i væsentlig grad afhjælper din fysiske begrænsning. Tekniske hjælpe-
midler udlånes som udgangspunkt fra hjælpemiddeldepotet, mens de fleste 
kropsbårne hjælpemidler tildeles personligt. Har du behov for at få foretaget 
boligændringer, f.eks. at få fjernet dørtrin eller sat særlige greb op, kan du også 
søge om hjælp til dette. 
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Hverdagsrehabilitering 
Individuel vejledning og træning kaldes hverdagsrehabilitering og er for dig, der modtager 
hjemmehjælp. Træningen foregår i dit eget hjem og går ud på at træne dine evner til at 
klare hverdagens opgaver, f.eks. rengøring, personlig pleje m.m. Målet er altid, at du skal 
være mest muligt selvstændig uden at bryde dine grænser.

Når du søger hjemmehjælp for første gang, vil du som udgangspunkt blive tilbudt et afkla-
rende rehabiliteringsforløb. Sammen med en fagperson vurderer du gennem øvelser, hvor 
dit behov for støtte er.

Ældrerådet i Frederiksberg Kommune20



Klage over en afgørelse 
eller sagsbehandling
Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse af din sag, kan du klage. Du skal klage inden 
for fire uger, og du skal rette din klage til den instans, som har truffet beslutningen. Når den 
modtager klagen, vil den genvurdere din sag. Hvis den vælger at fastholde afgørelsen, 
sender den din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til sagen. Fra du har ind-
sendt din klage, kører klagesagen altså af sig selv. Du kan altid henvende dig til kommu-
nen og høre, hvor langt din sag er.

Klage over en serviceydelse
Er du utilfreds med f.eks. kvaliteten af din hjemmehjælp eller tøjvask, skal du i første 
omgang forsøge at løse problemet med den leverandør, du har valgt. Der er også den 
mulighed, at du skifter leverandør. Ønsker du fortsat at klage, skal du rette henvendelse til 
Visitationen. 
Bagerst i denne brochure finder du kontaktoplysningerne.
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60 år 
Velkommen som senior
Når du runder din 60. fødselsdag, bliver du juridisk betragtet som senior. Det betyder, at du må 
stemme til Ældrerådet, og du må også selv stille op. 
Det er også fra det 60. år, at du mange steder kan benytte pensionistrabatterne. 

67 år
Folkepensionsalderen
Nu er det tid til at søge om folkepension. Kommunen sender dig et ansøgningsskema i god tid. 
Når du er folkepensionist, har du mulighed for at indefryse din ejendomsskat med en række 
fordele. Du får helt sikkert glæde af den pensionistrabat, som mange steder tilbyder.
 
70 år
Kørekortet
Tidligere skulle du bruge en lægerklæring for at forny dit kørekort, når du fyldte 70 år, men den 
1. marts 2015 trådte nye regler for fornyelse af kørekort i kraft. 
Det betyder, at kørekortet udstedes for 15 år, dog højst til indehaveren fylder 75 år. 
Derfor er kravet om lægeerklæring fra man fylder 70, ”udsat” til man fylder 75. 
Du skal stadig forny kørekortet ved den påtrykte udløbsdato, og for de fleste vil det stadig 
være, når vi fylder 70 år. Dog kan det gøres uden lægeerklæring, når bare du er rask og rørig.

Vigtige årstal
Fødselsdage er en oplagt lejlighed til at samle familie og venner til hygge og godt samvær. 
Som senior er der desuden nogle pejlemærker, som er vigtige at have styr på.

60 år

67 år

70 år
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Kontakt 

os nu for at

høre mere!

Stella Care ApS  •  Alhambravej 3  •  1826 Frederiksberg C  •  Tlf. 42 42 90 60  •  info@stellacare.dk  •  www.stellacare.dk

Leverandør til mere end 45 kommuner
Care Trackeren – et GPS sporingssystem i verdensklasse – kan også 
bevilges af din kommune eller dit plejecenter

Frihed til mennesker med demens
Stella Care løser et samfundsmæssigt problem. Med Care Trackeren tilbyder vi et system, 
der kan finde mennesker med demens, når pårørende eller plejepersonale savner dem.

Det prisvindende system er markedets bedste, med bedst service og rost af pårørende.

75 år
Kørekortet fornys hvert andet år
Er du mellem 75 og 80 år, skal kørekortet fornys hvert andet år.
Her stilles samtidig krav om en lægeerklæring. 

Du tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 75 år.
Det er dig, der bestemmer, hvad I skal tale om, og besøget skal være med til at sikre, at du har 
en tryg hverdag. Du kan blandt andet bruge besøget til at tale om små og store udfordringer i 
hverdagen. 

80 år
Kørekortet fornys hvert år & forebyggende hjemmebesøg
Kørekortet fornys hvert år, og du skal bruge en lægeerklæring. 
Når du er fyldt 80 år, tilbydes du et årligt forebyggende hjemmebesøg af kommunen. 

100 år
Hilsen fra Dronningen og besøg af Borgmesteren
Hvis der er 100 års-fødselsdag, vil du modtage et brev fra H.K.H. Dronning Margrethe II af 
Danmark. Det er en lille hilsen og et tillykke med den runde dag. Du kan også få et besøg af 
Borgmesteren, hvis du ønsker det.

75 år

80 år

100 år
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Har du behov for en ny bolig?
I den tredje alder får vi nogle ønsker og 
behov, som ikke altid er forenelige med 
vores nuværende boligsituation. Derfor kan 
du få behov for at flytte til f.eks. en mindre 
bolig eller måske et sted med elevator. Har 
du særlige behov, som ikke kan afhjælpes 
i din nuværende bolig eller i en almindelig 
bolig, kan du også søge om en ældre- eller 
plejebolig.

Sådan søger du
På kommunens hjemmeside finder du et an-
søgningsskema, som du skal udfylde for at 
søge om en ældre- eller plejebolig. Du kan 
også få ansøgningsskemaet tilsendt ved at 
ringe til visitationsenheden på telefon 3821 
5020. På baggrund af din ansøgning og evt. 
et anmeldt hjemmebesøg, vurderes det, om 
du kan få tildelt en bolig. Boligerne bliver 
tildelt efter behov og ikke efter en venteliste. 

Valg af bolig
Hvis du bliver visiteret til en ældre- eller ple-
jebolig, kan du ønske, i hvilken ældrebolig/
plejebolig du vil bo. 

Det er en god idé at angive flere ønsker for 
at mindske din ventetid. Du og dine på-
rørende kan komme og se boligen inden 
indflytning. 

Økonomi
Huslejen er omkostningsbestemt og ens for 
alle, dog kan der opnås boligstøtte afhæn-
gig af indtægt. Hertil kommer faste udgifter. 
Desuden har du mulighed for at søge om 
økonomisk hjælp til flytning og indskud. Det 
gør du hos Frederiksberg Kommunes Ydel-
sesafdeling.

På kommunens hjemmeside 
kan du finde en brochure med 
mere information om boliger 
til ældre. 
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Boliger for ældre på 
Frederiksberg
På Frederiksberg er der mange muligheder 
for at bo som ældre borger. Også hvis du ikke 
længere kan fungere i egen bolig.

Ældrebolig
I kommunens 26 ældreboligområder bor 
seniorborgere, som har en varig funktionsned-
sættelse, men som kan bo selv under de rette 
forhold. Der er flere ægteparboliger, som alle 
er på over 65m². I kan søge en ægteparbolig, 
hvis bare en af jer er visiteret til en ældrebolig. 
Ægtefællen må gerne blive boende, selv om 
den visiterede ægtefælle går bort.

Plejebolig
I kommunens 13 plejecentre bor borgere, som 
har svære eller totale funktionsnedsættelser. 
Det kan være fysiske eller mentale begræns-
ninger, som ofte medfører et omfattende pleje-
behov. Der vil være en seng i plejeboligen, når 
du flytter ind. Det øvrige møblement skal du 
selv medbringe.
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KLINISK TANDTEKNIKER
BIRGIT LARSEN

Gasværksvej 3, 1656 København V. 
Tlf.  33240163                                                                     

Blegdamsvej 88, 2100 København Ø.
Tlf.  35266600

www.birgitlarsen.dk

Overenstkomst med kommunerne.       

Handicapvenlig 
adgang
Blegdamsvej

Plejecentrene
- modernisering på vej

På plejecentrene på Frederiksberg skal borger-
ne føle sig trygge. De hjemlige rammer i boliger-
ne gør deres del, men bygningernes kvalitet er 
også vigtig. Derfor besluttede kommunalbesty-
relsen tilbage i 2005 at modernisere. 

Tidssvarende boliger
Moderniseringen betyder, at boligerne skal leve 
op til de forventninger, vi har i dag. Det er et 
større byggeprojekt, og det tager derfor også 
lang tid. I alt blev ni plejecentre fundet egnet til 
modernisering.

1. Akaciegården
2. OK-huset Lotte
3. Betaniahjemmet
4. Dronning Anne-Marie Centeret
5. Flintholm Plejeboliger
6. Ingeborggaarden
7. Kastanjehaven
8. Kong Frederik IX’s Hjem
9. OK-Centret Prinsesse Benedikte
10. Sophie Amalie Gården
11. Søndervang
12. Søster Sophies Minde
13. Østervang

4
5

2

6
10

7

FYSIOTERAPI I HJEMMET!
Fysioterapi, genoptræning og smertelindring i eget hjem

Aut.fysioterapeut Jane Bertelsen 
Tlf. 28 37 85 70
Aut.fysioterapeut Elie Poulsen 
Tlf. 60 80 96 12

Overenskomst med sygesikringen

Ældrerådet i Frederiksberg Kommune26



1

11

13

12

4

3

9

8

27



Hvis din ægtefælle går bort
Det kan være en altoverskyggende oplevelse, når ens ægtefælle går bort. Det efterlader et 
tomrum, og midt i dette opstår der en masse praktikaliteter, som skal håndteres. Her har vi 
samlet lidt hjælp til dig i den svære tid.

Efterlevelseshjælp
Du kan søge om efterlevelseshjælp efter din ægtefælle, hvis din indkomst er under et vist 
beløb. Hjælpen er et engangsbeløb, som afhænger af din indkomst. Du skal søge elektro-
nisk via Udbetaling Danmark. De skal modtage din ansøgning senest seks måneder efter 
dødsfaldet.

En personlig samtale
Alle borgere over 65 år, som har mistet deres ægtefælle eller samlever, tilbydes en per-
sonlig samtale i hjemmet. Det er Sundhedscenteret, der tilbyder samtalen, hvor du vil blive 
mødt af en professionel sundhedsrådgiver. Sammen kan I tale om trivsel og hverdag, og 
ikke mindst om dine tanker i forhold til at være blevet alene. 
Ønsker du en samtale, er du velkommen til at kontakte Frederiksberg Sundhedscenter på 
telefon 3821 5400.
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Omsorgstandpleje 
Hvis du ikke kan komme til tandlægen, kan tandlægen komme til dig.

Et forebyggende tilbud
Omsorgstandplejen er et tilbud til borgere, som har et varigt funktionstab, der binder dem 
til hjemmet. Ved at tilbyde tandpleje i hjemmet, er det muligt for borgere at forebygge stør-
re behandlinger, som er mere krævende. Hvis du bliver bevilget omsorgstandpleje, vil du 
få besøg af tandplejepersonale én til to gange årligt, alt efter dit behov. Viser det sig, at du 
har behov for tandbehandling, vil omsorgstandplejeren rekvirere dette til dig.
 
Sådan søger du
Personalet i hjemmeplejen eller på plejehjemmet kan hjælpe dig med at søge om om-
sorgstandpleje. De har et ansøgningsskema med en liste over tandlæger og tandklinikker, 
som du kan vælge imellem. Det er plejepersonalet, som sender din ansøgning.
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DOMUS VISTA
F Y S I O T E R A P I

36 46 17 45

www.domusfys.dk

Fri parkering
Servicebus · HT bus nr. 6A

Åbningstider kl. 7.30 - 20.00
Sekretærtid kl. 8.30 - 15.00

Nordens Plads 10 · 2000 Frederiksberg
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Aktiviteter for ældre 
på Frederiksberg
Vi har mange klubber og foreninger på Frede-
riksberg, og generelt bor vi i et område med 
mange spændende muligheder for at leve et 
aktivt liv. 

På hjemmesiden ”Aktivt Ældreliv” kan du finde 
aktiviteter over hele landet, ligesom du kan 
søge direkte på aktiviteter i dit lokalområde. 

”Aktivt Ældreliv” er udviklet i et samarbejde 
med konsulentvirksomheden Marselisborg 
– Center for Udvikling, Kompetence & Viden 
samt 25 kommuner og ikke mindst de mange 
foreninger med tilbud til ældre, som findes i 
kommunerne.

www.aktivtaeldreliv.dk
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Aktivitetscentrene
Bor du i egen bolig, men har behov for 
hjælp for at deltage i aktiviteter og træning?
Aktivitetscentrene er sociale tilbud med 
støtte fra sundhedsfagligt personale.
Du ansøger ved at henvende dig til et 
hospital, hjemmeplejen, din læge eller en 
repræsentant fra kommunen. Det er Sund-
heds- og Omsorgsafdelingen, som behand-
ler din ansøgning.

Aktivitetscentret ved 
Dronning Anne-Marie Centret
Her er der særligt fokus på at møde menne-
sker i mindre grupper, og det er derfor veleg-
net til borgere med f.eks. demens, psykisk 
sårbarhed eller socialt udsatte borgere. Man 
arbejder med rehabilitering og meningsska-
bende aktiviteter. 

Åbningstid
Alle hverdage kl. 9.00-15.00
Afhentning på bopæl kl. 8.45-9.45
Hjemkørsel kl. 13.30 eller kl.15.00

Aktivitetscentret ved 
Kong Frederik IX’s Hjem
Pladserne er særlig målrettet borgere med 
specielle behov som følge af demenssyg-
dom eller hukommelsesproblematik af let til 
svær grad.

Her støtter man borgeren i at opretholde 
sin identitet og sociale relationer. Det sker 
gennem genkendelighed og en overskuelig 
hverdag, hvor tryghed og det meningsfulde 
liv er pejlemærket i alle aktiviteter. Borgerne 
har mulighed for at træne i fællesskab eller 
individuelt med en fysioterapeut.

Åbningstid
Alle hverdage kl. 9.00-14.30
Afhentning på bopæl kl. 8.30-9.30 
Hjemkørsel 14.00-15.30

Aktivitetscenteret ved Østervang
Borgeren har ofte et rehabiliteringspotentiale 
og ønsker støtte, træning og hjælp til via en 
målrettet indsats, at blive bedre til at udnyt-
te egne evner og derigennem blive mere 
selvhjulpen.

Her er det muligt at få en deltidsplads eller 
en todagesplads. De to dage er tirsdag og 
torsdag, men deltidspladsen er enten formid-
dage eller eftermiddage. Det er også muligt 
at skabe et individuelt tilbud til dig.
Træningen er særligt fokuseret på borgere, 
som er i risiko for at miste funktionsevner af 
fysisk, kognitiv eller social karakter.

Åbningstid
Alle hverdage kl. 10.00-16.00
Afhentning på bopæl kl. 9.00-10.00
Hjemkørsel kl. 16.00

Du skal betale et fast beløb 
pr. dag for at benytte aktivi-
tetscentrene. Prisen dækker 
over transport til og fra cen-
teret, formiddagskaffe, mid-
dagsmad og forfriskninger. 
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Behandlingen, der er medicinfri, smertefri og uden bivirkninger,
foregår ved at placere elektromagnetiske spoler på ben eller arme,
afhængig af grundlidelse. Herved stimuleres kroppens celler.

Actera apparatets specielle, men helt ufarlige magnetfelter, træn-
ger ind i kroppen, og her omdannes magnetfeltet til små elektriske
spændinger, som optimerer den elektriske spænding på cellevæg -
gen.

Kroppen er afhængig af elek-
tromagnetisk energi. Actera
skaber de optimale betingelser
for kroppens naturlige heling
ved at forbedre cellernes stof-
skifte og blodkredsløb. Actera
magnetfeltet får bl.a. kroppens
celler til at frigive et virksomt
enzym (CGRP), som får de små

blodårer til at udvide sig, hvorved iltforsyningen til cellerne forbed-
res, og de kan lettere komme af med aldsprodukter.

Behandlingen foregår fuldt påklædt, og kun de færreste kan mærke
de elektromagnetiske felter under selve behandlingen.

Jeg har været sygeplejerske
i 29 år og har en bred erfaring
med kredsløbsforstyrrelser og
behandlingen deraf. Jeg tilby -
der en grundig kredsløbsmåling
til kr. 350,- suppleret med en
gratis behandling.

Du hviler i 10 minutter inden
kredsløbsmålingen. Jeg udfører
samme kredsløbsmåling, som
anbefales af førende læger.
Målingen omfatter:

Blodtryk på begge overarme,

Blodtryk på begge ankler.

Blodtryk ved begge storetæer

Sammenholdes alle målinger, vil det vise, om du har nedsat kreds-
løb i underbenet.

Undersøgelsen og måleresultatet viser, hvilket behandlingspro -
gram jeg vil anbefale.

Første besøg varer ca. 1 time.

Skønner jeg, du kan få glæde af Actera behandlingen, fortæller jeg,
hvor mange behandlinger du har brug for, og hvad du kan forvente.
I forløbet måler jeg igen dit kredsløb.

Klinisk dokumentation understøtter behandlingens e ekt på en
række lidelser, herunder mange af vor tids udbredte livsstilssyg -
domme.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

www.acteraklinik-herning.dk

Smerter i benene ved gang
Kramper i benene ved gang
Kolde hænder og fødder
Sår på ben / fødder
Stikkende og prikkende 
følelse i fødder og ben
Uro i benene
Kramper om natten
Brændende fødder
Tunge og trætte ben
Hævede ben

Smerter fra åreknuder
Tendens til  blå mærker
Muskel- og ledsmerter
Arbejds- 
og nedslidningsskader
Spændingshovedpine
Stress
Forhøjet blodtryk
Dårlig nattesøvn
Følger af diabetes

KREDSLØBSPROBLEMER? – ELEKTROMAGNETISK BEHANDLING - SMERTEFRI OG UDEN BIVIRKNINGER

Ring og aftal tid 
til en uforpligtende 
kredsløbsmåling til 

KUN 150,-     

Med i tilbuddet får du en 
GRATIS Actera behandling.

Tilbuddet 
skal bestilles
senest fredag 
d. 15. januar.

 

 

www.acteraklinik-herning.dk

Jeg ved, hvad Actera 
kan gøre for dig
Behandlingen, der er medicinfri, smertefri og uden bivirkninger, 
foregår ved at placere elektromagnetiske spoler på ben eller arme, 
afhængig af grundlidelse. Herved stimuleres kroppens celler. Actera 
apparatets specielle, men helt ufarlige magnetfelter, trænger ind i 
kroppen, og her omdannes magnetfeltet til små elektriske spænd-
inger, som optimerer den elektriske spænding på cellevæggen.
Kroppen er afhængig af elektromagnetisk energi. Actera skaber de 
optimale betingelser for kroppens naturlige heling ved at forbedre 
cellernes stofskifte og blodkredsløb. Actera magnetfeltet får bl.a. 
kroppens celler til at frigive et virksomt enzym (CGRP), som får de små

Smerter i benene ved gang
Kramper i benene ved gang
Kolde hænder og fødder
Sår på ben / fødder
Stikkende og prikkende 
følelse i fødder og ben
Uro i benene
Kramper om natten
Brændende fødder
Tunge og trætte ben
Hævede ben

Smerter fra åreknuder
Tendens til  blå mærker
Muskel- og ledsmerter
Arbejds- 
og nedslidningsskader
Spændingshovedpine
Stress
Forhøjet blodtryk
Dårlig nattesøvn
Følger af diabetes

Første besøg på klinikken
Vi har været sygeplejersker i 
mange år og har en bred  erfaring 
med kredsløbsforstyrrelser og 
behandlingen deraf. Vi tilbyder en 
grundig kredsløbsmåling til 
kr. 300,- suppleret med en 
gratis behandling.

Du hviler i 10 minutter inden
kredsløbsmålingen. Vi udfører
samme kredsløbsmåling, som
anbefales af førende læger. 
Målingen omfatter:

Sammenholdes alle målinger, vil det vise, om du har nedsat 
kredsløb.

Undersøgelsen og måleresultatet viser, hvilket behandlingsprogram
vi vil anbefale.

Første besøg varer ca. 1 time.

Actera Klinik Frb. - Godthåbsvej 110 - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 10 37 11 - www.acteraklinik.dk

Har du en eller flere af disse 
gener, så kan vi hjælpe dig

Vi ved, hvad Actera
kan gøre for dig

Kredsløbsmålinger 
afdækker sygdomme
Smerte, uro eller krampe i benene, hævede ben 
nedsat bevægelighed og sår der ikke heler er blot 
nogle af de sygdomme og skavanker mange går 
rundt med. Det kan alt sammen være symptomer 
på nedsat kredsløb, noget som målinger af blod-
trykket på armen ikke afslører. For at komme disse 
sygdomme til livs, måler Actera klinikken i Freder-
iksberg blodtrykket både på armene og på benene.

Du kender det sikkert. Lægen sætter manchetten 
på armen, pumper luft til den strammer og kort tid 
efter er dit blodtryk målt. Men der er andre og mere 
effektive måder at måle blodtrykket på. Hos Actera 
klinikken på Frederiksberg måler de også blodtrykket 
på ankler og tæer. Det er en enkel og smertefri me-
tode, der straks viser, om du har nedsat kredsløb. 

Stigende interesse hos praktiserende læger
Praktiserende læger har også fået øjnene op for, at 
målinger af blodtrykket i anklen er mere effektive end 
målinger af blodtrykket i armen. Ca. 250.000 dan-
skere har åreforkalkninger i benene uden at vide det. 

Opdager man åreforkalkningen i tide, kan man bl.a. 
forebygge blodpropper. 

Fik livskvaliteten igen
Flere tusinde har allerede fået en bedre hverdag via 
Actera behandlinger. En af dem er Verner Pedersen 
på 67 år. Gennem et langt arbejdsliv som slagter-
mester, har han stået meget op, og som følge de-
raf havde han meget uro i det ene ben, kolde fødder 
og en snurrende fornemmelse i læggene om natten. 
Oveni havde han for højt blodtryk. Efter at have 
prøvet både kiropraktor, læge og fysioterapeut troede 
han aldrig, at han skulle blive sine gener kvit – indtil 
han prøvede Actera behandlingen. – Allerede efter 
de første behandlinger kunne jeg mærke fremskridt, 
og forbedringerne holder stadig. Mine fødder er ikke 
længere kolde og mit blodtryk er fint i dag. Så behand-
lingerne har hjulpet, beretter Verner Pedersen. De 
fleste Actera patienter oplever, ligesom Verner Peder-
sen, en forbedring af deres skavanker eller sygdom-
me. Den øgede blodgennemstrømning øger desuden 
forbrændingen, derfor opnår mange et vægttab som 
en ekstra sidegevinst under Actera behandlingen.

�

�
Slidgigt

Behandlingen, der er medicinfri, smertefri og uden bivirkninger,
foregår ved at placere elektromagnetiske spoler på ben eller arme,
afhængig af grundlidelse. Herved stimuleres kroppens celler.

Actera apparatets specielle, men helt ufarlige magnetfelter, træn-
ger ind i kroppen, og her omdannes magnetfeltet til små elektriske
spændinger, som optimerer den elektriske spænding på cellevæg -
gen.

Kroppen er afhængig af elek-
tromagnetisk energi. Actera
skaber de optimale betingelser
for kroppens naturlige heling
ved at forbedre cellernes stof-
skifte og blodkredsløb. Actera
magnetfeltet får bl.a. kroppens
celler til at frigive et virksomt
enzym (CGRP), som får de små

blodårer til at udvide sig, hvorved iltforsyningen til cellerne forbed-
res, og de kan lettere komme af med aldsprodukter.

Behandlingen foregår fuldt påklædt, og kun de færreste kan mærke
de elektromagnetiske felter under selve behandlingen.

Jeg har været sygeplejerske
i 29 år og har en bred erfaring
med kredsløbsforstyrrelser og
behandlingen deraf. Jeg tilby -
der en grundig kredsløbsmåling
til kr. 350,- suppleret med en
gratis behandling.

Du hviler i 10 minutter inden
kredsløbsmålingen. Jeg udfører
samme kredsløbsmåling, som
anbefales af førende læger.
Målingen omfatter:

Blodtryk på begge overarme,

Blodtryk på begge ankler.

Blodtryk ved begge storetæer

Sammenholdes alle målinger, vil det vise, om du har nedsat kreds-
løb i underbenet.

Undersøgelsen og måleresultatet viser, hvilket behandlingspro -
gram jeg vil anbefale.

Første besøg varer ca. 1 time.

Skønner jeg, du kan få glæde af Actera behandlingen, fortæller jeg,
hvor mange behandlinger du har brug for, og hvad du kan forvente.
I forløbet måler jeg igen dit kredsløb.

Klinisk dokumentation understøtter behandlingens e ekt på en
række lidelser, herunder mange af vor tids udbredte livsstilssyg -
domme.
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Jeg ved, hvad Actera 
kan gøre for dig
Behandlingen, der er medicinfri, smertefri og uden bivirkninger, 
foregår ved at placere elektromagnetiske spoler på ben eller arme, 
afhængig af grundlidelse. Herved stimuleres kroppens celler. Actera 
apparatets specielle, men helt ufarlige magnetfelter, trænger ind i 
kroppen, og her omdannes magnetfeltet til små elektriske spænd-
inger, som optimerer den elektriske spænding på cellevæggen.
Kroppen er afhængig af elektromagnetisk energi. Actera skaber de 
optimale betingelser for kroppens naturlige heling ved at forbedre 
cellernes stofskifte og blodkredsløb. Actera magnetfeltet får bl.a. 
kroppens celler til at frigive et virksomt enzym (CGRP), som får de små
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Muskel- og ledsmerter
Arbejds- 
og nedslidningsskader
Spændingshovedpine
Stress
Forhøjet blodtryk
Dårlig nattesøvn
Følger af diabetes

Første besøg på klinikken
Vi har været sygeplejersker i 
mange år og har en bred  erfaring 
med kredsløbsforstyrrelser og 
behandlingen deraf. Vi tilbyder en 
grundig kredsløbsmåling til 
kr. 300,- suppleret med en 
gratis behandling.

Du hviler i 10 minutter inden
kredsløbsmålingen. Vi udfører
samme kredsløbsmåling, som
anbefales af førende læger. 
Målingen omfatter:

Sammenholdes alle målinger, vil det vise, om du har nedsat 
kredsløb.

Undersøgelsen og måleresultatet viser, hvilket behandlingsprogram
vi vil anbefale.

Første besøg varer ca. 1 time.
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Har du en eller flere af disse 
gener, så kan vi hjælpe dig

Vi ved, hvad Actera
kan gøre for dig

Kredsløbsmålinger 
afdækker sygdomme
Smerte, uro eller krampe i benene, hævede ben 
nedsat bevægelighed og sår der ikke heler er blot 
nogle af de sygdomme og skavanker mange går 
rundt med. Det kan alt sammen være symptomer 
på nedsat kredsløb, noget som målinger af blod-
trykket på armen ikke afslører. For at komme disse 
sygdomme til livs, måler Actera klinikken i Freder-
iksberg blodtrykket både på armene og på benene.

Du kender det sikkert. Lægen sætter manchetten 
på armen, pumper luft til den strammer og kort tid 
efter er dit blodtryk målt. Men der er andre og mere 
effektive måder at måle blodtrykket på. Hos Actera 
klinikken på Frederiksberg måler de også blodtrykket 
på ankler og tæer. Det er en enkel og smertefri me-
tode, der straks viser, om du har nedsat kredsløb. 

Stigende interesse hos praktiserende læger
Praktiserende læger har også fået øjnene op for, at 
målinger af blodtrykket i anklen er mere effektive end 
målinger af blodtrykket i armen. Ca. 250.000 dan-
skere har åreforkalkninger i benene uden at vide det. 

Opdager man åreforkalkningen i tide, kan man bl.a. 
forebygge blodpropper. 

Fik livskvaliteten igen
Flere tusinde har allerede fået en bedre hverdag via 
Actera behandlinger. En af dem er Verner Pedersen 
på 67 år. Gennem et langt arbejdsliv som slagter-
mester, har han stået meget op, og som følge de-
raf havde han meget uro i det ene ben, kolde fødder 
og en snurrende fornemmelse i læggene om natten. 
Oveni havde han for højt blodtryk. Efter at have 
prøvet både kiropraktor, læge og fysioterapeut troede 
han aldrig, at han skulle blive sine gener kvit – indtil 
han prøvede Actera behandlingen. – Allerede efter 
de første behandlinger kunne jeg mærke fremskridt, 
og forbedringerne holder stadig. Mine fødder er ikke 
længere kolde og mit blodtryk er fint i dag. Så behand-
lingerne har hjulpet, beretter Verner Pedersen. De 
fleste Actera patienter oplever, ligesom Verner Peder-
sen, en forbedring af deres skavanker eller sygdom-
me. Den øgede blodgennemstrømning øger desuden 
forbrændingen, derfor opnår mange et vægttab som 
en ekstra sidegevinst under Actera behandlingen.
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målinger af blodtrykket i anklen er mere effektive end 
målinger af blodtrykket i armen. Ca. 250.000 dan-
skere har åreforkalkninger i benene uden at vide det. 

Opdager man åreforkalkningen i tide, kan man bl.a. 
forebygge blodpropper. 

Fik livskvaliteten igen
Flere tusinde har allerede fået en bedre hverdag via 
Actera behandlinger. En af dem er Verner Pedersen 
på 67 år. Gennem et langt arbejdsliv som slagter-
mester, har han stået meget op, og som følge de-
raf havde han meget uro i det ene ben, kolde fødder 
og en snurrende fornemmelse i læggene om natten. 
Oveni havde han for højt blodtryk. Efter at have 
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han aldrig, at han skulle blive sine gener kvit – indtil 
han prøvede Actera behandlingen. – Allerede efter 
de første behandlinger kunne jeg mærke fremskridt, 
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længere kolde og mit blodtryk er fint i dag. Så behand-
lingerne har hjulpet, beretter Verner Pedersen. De 
fleste Actera patienter oplever, ligesom Verner Peder-
sen, en forbedring af deres skavanker eller sygdom-
me. Den øgede blodgennemstrømning øger desuden 
forbrændingen, derfor opnår mange et vægttab som 
en ekstra sidegevinst under Actera behandlingen.
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September
tilbud

KUN 300,-
Med i prisen får du en Actera 

Elektromagnetisk behandling 

til en værdi af kr. 300,-

Sygeplejerske 
Ida Vestergaard

Sygeplejerske 

Jeg ved, hvad Actera
kan gøre for dig

Jeg har været sygeplejersker i 
mange år og har en bred erfaring
med kredsløbsforstyrrelser og 
behandlingen deraf. Jeg tilbyder 
en grundig kredsløbsmåling til 
kr. 300,- suppleret med en 
gratis behandling.

Du hviler i 10 minutter inden
kredsløbsmålingen. Jeg udfører
samme kredsløbsmåling, som
anbefales af førende læger.

Målingen omfatter:

Sammenholdes alle målinger, vil det vise, om du har nedsat
kredsløb.

Undersøgelsen og måleresultatet viser, hvilket behandlingsprogram
jeg vil anbefale.

Første besøg varer ca. 1 time.

Kredsløbsmålinger 
Kredsløbsproblemer?

Behandlingen, der er medicinfri, smertefri og uden bivirkninger,
foregår ved at placere elektromagnetiske spoler på ben eller arme,
afhængig af grundlidelse. Herved stimuleres kroppens celler.

Actera apparatets specielle, men helt ufarlige magnetfelter, træn-
ger ind i kroppen, og her omdannes magnetfeltet til små elektriske
spændinger, som optimerer den elektriske spænding på cellevæg -
gen.

Kroppen er afhængig af elek-
tromagnetisk energi. Actera
skaber de optimale betingelser
for kroppens naturlige heling
ved at forbedre cellernes stof-
skifte og blodkredsløb. Actera
magnetfeltet får bl.a. kroppens
celler til at frigive et virksomt
enzym (CGRP), som får de små

blodårer til at udvide sig, hvorved iltforsyningen til cellerne forbed-
res, og de kan lettere komme af med aldsprodukter.

Behandlingen foregår fuldt påklædt, og kun de færreste kan mærke
de elektromagnetiske felter under selve behandlingen.

Jeg har været sygeplejerske
i 29 år og har en bred erfaring
med kredsløbsforstyrrelser og
behandlingen deraf. Jeg tilby -
der en grundig kredsløbsmåling
til kr. 350,- suppleret med en
gratis behandling.

Du hviler i 10 minutter inden
kredsløbsmålingen. Jeg udfører
samme kredsløbsmåling, som
anbefales af førende læger.
Målingen omfatter:

Blodtryk på begge overarme,

Blodtryk på begge ankler.

Blodtryk ved begge storetæer

Sammenholdes alle målinger, vil det vise, om du har nedsat kreds-
løb i underbenet.

Undersøgelsen og måleresultatet viser, hvilket behandlingspro -
gram jeg vil anbefale.

Første besøg varer ca. 1 time.

Skønner jeg, du kan få glæde af Actera behandlingen, fortæller jeg,
hvor mange behandlinger du har brug for, og hvad du kan forvente.
I forløbet måler jeg igen dit kredsløb.

Klinisk dokumentation understøtter behandlingens e ekt på en
række lidelser, herunder mange af vor tids udbredte livsstilssyg -
domme.
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Smerter i benene ved gang
Kramper i benene ved gang
Kolde hænder og fødder
Sår på ben / fødder
Stikkende og prikkende 
følelse i fødder og ben
Uro i benene
Kramper om natten
Brændende fødder
Tunge og trætte ben
Hævede ben

Smerter fra åreknuder
Tendens til  blå mærker
Muskel- og ledsmerter
Arbejds- 
og nedslidningsskader
Spændingshovedpine
Stress
Forhøjet blodtryk
Dårlig nattesøvn
Følger af diabetes

KREDSLØBSPROBLEMER? – ELEKTROMAGNETISK BEHANDLING - SMERTEFRI OG UDEN BIVIRKNINGER

Ring og aftal tid 
til en uforpligtende 
kredsløbsmåling til 

KUN 150,-     

Med i tilbuddet får du en 
GRATIS Actera behandling.

Tilbuddet 
skal bestilles
senest fredag 
d. 15. januar.

 

 

www.acteraklinik-herning.dk

Jeg ved, hvad Actera 
kan gøre for dig
Behandlingen, der er medicinfri, smertefri og uden bivirkninger, 
foregår ved at placere elektromagnetiske spoler på ben eller arme, 
afhængig af grundlidelse. Herved stimuleres kroppens celler. Actera 
apparatets specielle, men helt ufarlige magnetfelter, trænger ind i 
kroppen, og her omdannes magnetfeltet til små elektriske spænd-
inger, som optimerer den elektriske spænding på cellevæggen.
Kroppen er afhængig af elektromagnetisk energi. Actera skaber de 
optimale betingelser for kroppens naturlige heling ved at forbedre 
cellernes stofskifte og blodkredsløb. Actera magnetfeltet får bl.a. 
kroppens celler til at frigive et virksomt enzym (CGRP), som får de små

Smerter i benene ved gang
Kramper i benene ved gang
Kolde hænder og fødder
Sår på ben / fødder
Stikkende og prikkende 
følelse i fødder og ben
Uro i benene
Kramper om natten
Brændende fødder
Tunge og trætte ben
Hævede ben

Smerter fra åreknuder
Tendens til  blå mærker
Muskel- og ledsmerter
Arbejds- 
og nedslidningsskader
Spændingshovedpine
Stress
Forhøjet blodtryk
Dårlig nattesøvn
Følger af diabetes

Første besøg på klinikken
Vi har været sygeplejersker i 
mange år og har en bred  erfaring 
med kredsløbsforstyrrelser og 
behandlingen deraf. Vi tilbyder en 
grundig kredsløbsmåling til 
kr. 300,- suppleret med en 
gratis behandling.

Du hviler i 10 minutter inden
kredsløbsmålingen. Vi udfører
samme kredsløbsmåling, som
anbefales af førende læger. 
Målingen omfatter:

Sammenholdes alle målinger, vil det vise, om du har nedsat 
kredsløb.

Undersøgelsen og måleresultatet viser, hvilket behandlingsprogram
vi vil anbefale.

Første besøg varer ca. 1 time.
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Har du en eller flere af disse 
gener, så kan vi hjælpe dig

Vi ved, hvad Actera
kan gøre for dig

Kredsløbsmålinger 
afdækker sygdomme
Smerte, uro eller krampe i benene, hævede ben 
nedsat bevægelighed og sår der ikke heler er blot 
nogle af de sygdomme og skavanker mange går 
rundt med. Det kan alt sammen være symptomer 
på nedsat kredsløb, noget som målinger af blod-
trykket på armen ikke afslører. For at komme disse 
sygdomme til livs, måler Actera klinikken i Freder-
iksberg blodtrykket både på armene og på benene.

Du kender det sikkert. Lægen sætter manchetten 
på armen, pumper luft til den strammer og kort tid 
efter er dit blodtryk målt. Men der er andre og mere 
effektive måder at måle blodtrykket på. Hos Actera 
klinikken på Frederiksberg måler de også blodtrykket 
på ankler og tæer. Det er en enkel og smertefri me-
tode, der straks viser, om du har nedsat kredsløb. 

Stigende interesse hos praktiserende læger
Praktiserende læger har også fået øjnene op for, at 
målinger af blodtrykket i anklen er mere effektive end 
målinger af blodtrykket i armen. Ca. 250.000 dan-
skere har åreforkalkninger i benene uden at vide det. 

Opdager man åreforkalkningen i tide, kan man bl.a. 
forebygge blodpropper. 

Fik livskvaliteten igen
Flere tusinde har allerede fået en bedre hverdag via 
Actera behandlinger. En af dem er Verner Pedersen 
på 67 år. Gennem et langt arbejdsliv som slagter-
mester, har han stået meget op, og som følge de-
raf havde han meget uro i det ene ben, kolde fødder 
og en snurrende fornemmelse i læggene om natten. 
Oveni havde han for højt blodtryk. Efter at have 
prøvet både kiropraktor, læge og fysioterapeut troede 
han aldrig, at han skulle blive sine gener kvit – indtil 
han prøvede Actera behandlingen. – Allerede efter 
de første behandlinger kunne jeg mærke fremskridt, 
og forbedringerne holder stadig. Mine fødder er ikke 
længere kolde og mit blodtryk er fint i dag. Så behand-
lingerne har hjulpet, beretter Verner Pedersen. De 
fleste Actera patienter oplever, ligesom Verner Peder-
sen, en forbedring af deres skavanker eller sygdom-
me. Den øgede blodgennemstrømning øger desuden 
forbrændingen, derfor opnår mange et vægttab som 
en ekstra sidegevinst under Actera behandlingen.
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hvor mange behandlinger du har brug for, og hvad du kan forvente.
I forløbet måler jeg igen dit kredsløb.
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Jeg ved, hvad Actera 
kan gøre for dig
Behandlingen, der er medicinfri, smertefri og uden bivirkninger, 
foregår ved at placere elektromagnetiske spoler på ben eller arme, 
afhængig af grundlidelse. Herved stimuleres kroppens celler. Actera 
apparatets specielle, men helt ufarlige magnetfelter, trænger ind i 
kroppen, og her omdannes magnetfeltet til små elektriske spænd-
inger, som optimerer den elektriske spænding på cellevæggen.
Kroppen er afhængig af elektromagnetisk energi. Actera skaber de 
optimale betingelser for kroppens naturlige heling ved at forbedre 
cellernes stofskifte og blodkredsløb. Actera magnetfeltet får bl.a. 
kroppens celler til at frigive et virksomt enzym (CGRP), som får de små
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Første besøg på klinikken
Vi har været sygeplejersker i 
mange år og har en bred  erfaring 
med kredsløbsforstyrrelser og 
behandlingen deraf. Vi tilbyder en 
grundig kredsløbsmåling til 
kr. 300,- suppleret med en 
gratis behandling.

Du hviler i 10 minutter inden
kredsløbsmålingen. Vi udfører
samme kredsløbsmåling, som
anbefales af førende læger. 
Målingen omfatter:

Sammenholdes alle målinger, vil det vise, om du har nedsat 
kredsløb.

Undersøgelsen og måleresultatet viser, hvilket behandlingsprogram
vi vil anbefale.

Første besøg varer ca. 1 time.
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September
tilbud

KUN 300,-
Med i prisen får du en Actera 

Elektromagnetisk behandling 

til en værdi af kr. 300,-

Sygeplejerske 
Ida Vestergaard

Sygeplejerske 

Jeg ved, hvad Actera
kan gøre for dig

Jeg har været sygeplejersker i 
mange år og har en bred erfaring
med kredsløbsforstyrrelser og 
behandlingen deraf. Jeg tilbyder 
en grundig kredsløbsmåling til 
kr. 300,- suppleret med en 
gratis behandling.

Du hviler i 10 minutter inden
kredsløbsmålingen. Jeg udfører
samme kredsløbsmåling, som
anbefales af førende læger.

Målingen omfatter:

Sammenholdes alle målinger, vil det vise, om du har nedsat
kredsløb.

Undersøgelsen og måleresultatet viser, hvilket behandlingsprogram
jeg vil anbefale.

Første besøg varer ca. 1 time.

Kredsløbsmålinger 
Kredsløbsproblemer?

Jeg samarbejder med læge Søs Wollesen og Certificeret 
Vægtkonsulent og coach Lone og hendes dygtige team

Vejning hver torsdag kl. 16.00 - 17.15  
Herefter inspiration

Nye medlemmer er velkomne kl. 17.00

v/ Lone Bødkerholm
Østerbrohuset, Århusgade 103

lone@gaanuvaegt.dk · Tlf. 20 23 07 07

Find inspiration og opskrifter på lækkert mad www.gånuvægt.dk

Effektivt vægttab 
uden kalorietælling eller vejning af mad og 

med støtte og opbakning fra andre medlemmer

Aktivitetscentret ved Dronning 
Anne-Marie Centret

Solbjerg Have 7
2000 Frederiksberg

Tlf. 3528 5200

Aktivitetscentret ved Kong Frederik 
IX’s Hjem

Kirstinedalsvej 11
2000 Frederiksberg

Tlf. 3646 4111

Aktivitetscenteret ved Østervang
Godthåbsvej 83

2000 Frederiksberg
Tlf. 3821 3500

Du skal betale 98 kr. pr. dag (år 2016 takst) 
for at benytte aktivitetscentrene.

Prisen dækker over transport til og fra 
centeret, formiddagskaffe, middagsmad

og forfriskninger.
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Muligheder for 
transport

Fritidskørsel med Flextrafik
Hvis du ikke kan benytte de offentlige trans-
portmidler, kan du søge om at blive visiteret til 
Movia Flextrafik. Det er en handicapbusord-
ning, som du kan benytte til fritidsformål. Det 
er et krav, at dit bevægelseshandicap er så 
udtalt, at kommunen har bevilget dig en køre-
stol eller et ganghjælpemiddel.
Du skal kontakte visitationsenheden på hjæl-
pemiddelcentret, hvis du ønsker at søge om 
Movia Flextrafik. Du kan også hente ansøg-
ningsskemaet på kommunens hjemmeside, 
www.frederiksberg.dk 

Din offentlige transport
Al information om offentlig transport er samlet 
på én hjemmeside: www.DOT.dk. Det står for 
”Din offentlige transport”, og her kan du få en 
samlet plan for din rejse, uanset om du skal 
med bus, tog, S-tog eller metro.

Ældrerådet i Frederiksberg Kommune34



Den sidste afsked kan ikke gøres om... 

Begravelsesforretningen
Den Sidste Rejse
v/ Solvejg Ritzau

35 26 29 19 Læs mere om os på vores hjemmeside 
densidsterejse.dk

Lad os sammen 
�nde frem til, 
hvordan afskeden 
med et kært menneske
bliver rigtig for dig.

Vi hjælper med råd og vejledning og ordner alle 
de nødvendige papirer  – også hvis du går med 
tanker om at planlægge din egen begravelse.

 
 

Samkørsel
Nogle gange bliver der arrangeret samkør-
sel til f.eks. fællesspisninger og udflugter. 
Det er enten arrangørerne eller frivillige, 
der koordinerer dette. De vil oplyse om det, 
hvis det er muligt. Ellers opfordrer vi til, at vi 
hjælper hinanden og tilbyder et lift, hvis vi 
kan. 

Pensionistkort til hovedstadsområdet
Er du fyldt 65 år, kan du få et pensionistkort. 
Det kan du købe hos DSB og hos 7-Eleven 
på stationerne. Du skal huske at medbringe 
et pasfoto. Kortet gælder for tre måneder 
ad gangen, og du kan forny det på DSB’s 
hjemmeside, i billetautomaterne eller dér, 
hvor du købte pensionistkortet. Prisen 
afhænger af antal zoner. Bemærk, at kortet 
kun er gyldigt uden for myldretiden. 

Pensionistrabat i toget
Er du fyldt 65 år, kan du få rabat på togrej-
ser, som krydser takstgrænser. Det er oftest 
længere ture. 
Du skal blot købe en pensionistbillet og 
medbringe ID, f.eks. kørekort eller sygesik-
ringsbevis. 
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Madservice
Fast levering af mad i dit hjem kaldes 
madservice. Det kan være varmt, kølet eller 
frosset, afhængigt af, hvad du ønsker. Det 
er også muligt at få tilpasset kosten til f.eks. 
en diæt eller allergi.

Hvem kan få madservice?
Hvis ingen i din husstand kan tilberede et 
måltid mad, kan du søge om madservice 
hos Visitationen. For at blive visiteret til 
madservice skal du have en midlertidig eller 
varig funktionsnedsættelse.

Økonomi
Du betaler selv for den mad, du får leveret. 
Prisen er fastsat i serviceloven, og i 2015 
var der et maksimalt beløb på 50 kroner for 
en hovedret. Bor du i pleje- eller ældrebo-
lig, var det maksimale beløb i 2015 for en 
måned 3.425 kroner.

Du bestemmer din mad
Når du bliver visiteret til madservice, får 
du information om de leverandører, du kan 
vælge imellem. Alle leverandører er god-
kendt af kommunen, og de skal leve op til 
kravene i kvalitetsstandarderne for Frede-
riksberg Kommune.

Husk, at hvis du kan tilberede 
et måltid, men har svært ved 
at gøre din indkøb, kan du få 
hjælp til indkøb af dagligvarer.
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KLINIK FOR FODTERAPI

H. C. Ørsteds Vej 8 · 1879 Frederiksberg C · Tlf.: 33 212 213

Alle behandlinger starter 
med dejligt fodbad.
 
Vi behandler alle typer 
fødder og problemer, se mere
på vores hjemmeside 
www.fodterapeut-klinik.dk

 -Tilskud fra sygeforsikringen Danmark gr. 1.og 2.  samt 
den o�entlige sygesikring ved henvisning fra egen læge.

Spisetilbud
Et godt måltid er godt for helbredet. På 
Frederiksberg er der flere tilbud til ældre, 
som vil nyde hyggeligt selskab og god mad 
i fællesskab. 

Her kan du købe et måltid og få et smil med 
på vejen:

Betaniahjemmets aftencafé
Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg
Telefon 3886 7804
1-2 gange om ugen laver hjemmets frivillige 
mad i caféen

Café Cadeau
H.C. Ørsteds Vej 28, 1879 Frederiksberg C.
Telefon 3326 2028
Onsdag og torsdag fra kl. 10.30: klassisk 
dansk frokost
Tirsdag til fredag fra kl. 16.00: aftensmad

Café Paraplyen
Nyelandsvej 66, 2000 Frederiksberg
Telefon 3888 7579
Klassisk dansk mad
Mandag-fredag 10.00-16.00
Onsdag 10.00-19.00
Lørdag og søndag 10.00-15.00

Caféen på Østervang
Godthåbsvej 83, 2000 Frederiksberg
Telefon 3821 3500
Sund og varieret mad
Hverdage kl. 11.00-18.00
Lørdage, søn- og helligdage kl. 11.00-
16.00.

Dronning Anne-Marie Centret
Solbjerg Have 7, 2000 Frederiksberg
Telefon 3528 5201
Tilbyder to forskellige retter og dessert.
Mandag-fredag kl. 12.30-13.30
Du kan også bestille mad til at tage med 
hjem. Husk at bestille to dage før.

OK-HUSET
Hjørnet af Frederiksberg Allé og Allégade, 
2000 Frederiksberg
Telefon 3321 6361
Hverdage kl. 11.30-13.00

Ældre Sagen Frederiksberg
Howitzvej 1, 2000 Frederiksberg
Telefon 3379 3162
2. tirsdag i måneden kl. 17.30-19.00
1. og 3. onsdag i måneden kl. 17.30-19.00
Søndagscafé 1. søndag i måneden kl. 
14.00-16.00
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Værd at vide 
Telefonkæde
Vil du gerne kontaktes telefonisk på hver-
dage, kan du blive en del af tryghedsopkal-
det. Du skal blot kontakte en af disse:

Akaciegårdens telefonservice: 3617 1822

Tryghedsopkaldet: 3834 7304

Ældre Sagen: 3379 3162

Erindringsgrupper
Et tilbud til beboerne på Plejehjemmet 
Østervang. Her kan beboerne mødes og 
tale om emner fra deres liv. Sammen med 
en mødeleder taler deltagerne i erindrings-
gruppen hver gang om et emne, som alle 
deltagerne kender. Det kan f.eks. være 
”skoletiden” eller ”en udflugt”. Undervejs vil 
der være kaffe og kage, som passer godt 
til den hyggelige stemning i erindringsgrup-
pen. 

Besøgsven
Hvis du føler dig ensom, kan en besøgs-
ven være en hjælp. Både Røde Kors og 
Samvirkende Menighedsplejere tilbyder at 
besøge dig i dit hjem. Cirka en gang om 
ugen vil en frivillig besøgsven besøge dig til 
hyggeligt samvær. Ældre Sagen har også 
et tilbud om besøgsven. Du skal dog være 
medlem af Ældre Sagen for at benytte dette 
tilbud. 

Røde Kors: 3833 6400

Samvirkende Menighedsplejer: 3646 6666

Post til hovedøren
Ifølge loven skal postkasser sættes op ved 
indgangen til din grund, f.eks. i indkørslen 
eller i bunden af din opgang. Hvis du ikke 
er i stand til at hente din post dér, kan du 
søge om at få din post leveret til din hoved-
dør. 

Du søger ved at kontakte visitationsenhe-
den på telefon 3821 5020. Her skal du be-
grunde, hvorfor du ønsker posten leveret til 
din dør. Efterfølgende vil Visitationen - sam-
men med den lokale postmester - vurdere 
din ansøgning om dispensation. 

Udrykningsberedskab
Hvis du har brug for støtte og omsorg i for-
bindelse med overfald, tasketyveri, indbrud 
eller lignende, kan du kontakte udryknings-
beredskabet – døgnet rundt på telefon 
3821 3300. Efter opkaldet vil de kontakte 
dig igen og høre til situationen, eller du vil 
få besøg i dit eget hjem den efterfølgende 
hverdag.

Tilbuddet gælder borgere over 65 år, som 
ikke allerede modtager hjælp fra kommu-
nen. 

Ferierejser med Frederiksberg Kommune
Forhindrer dit helbred eller dine sociale 
kompetencer dig i at deltage i almindelige 
ferierejser for ældre?  

Så kan du komme på ferierejse med Frede-
riksberg Kommune. Hvert år arrangeres der 
flere ferierejser rundt i Danmark for pensio-
nister over 65 år. Det er et krav, at du i vidt 
omfang er selvhjulpen og er interesseret i 
at være sammen med andre ældre borge-
re. Der er en egenbetaling på rejserne på 
cirka 2.500-3.500 kr. for fem dage. Du kan 
ansøge om at komme med via kommunens 
hjemmeside eller på borgerservicecenteret.
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Pension 
Det er Udbetaling Danmark, som varetager 
pensionen. Hvornår du kan få folkepension, af-
hænger af, hvornår du er født. Den nuværen-
de pensionsalder er 68 år, men er du født før 
1963, gælder der andre regler. Du kan læse 
mere om pensionsalder på www.borger.dk.

Vil du på pension?
Når du når pensionsalderen, er det op til dig 
at bestemme, om tiden er inde. Du kan vælge 
at træde tilbage, men du kan også vælge at 
udskyde din pension. Hvis du gerne vil fort-
sætte med at arbejde, men gå ned i tid, er det 
også en mulighed. Det kan påvirke ydelser 
som f.eks. boligstøtte, hvis du vælger at fort-
sætte med at arbejde. For nogle er det det 
rigtige valg at fortsætte på arbejdsmarkedet; 
for andre er det ikke.

Sådan søger du folkepension
To måneder før du når pensionsalderen, får 
du et brev fra Udbetaling Danmark. Det er en 
påmindelse om og en guide til at søge om 
folkepension. Det er vigtigt, at du husker at an-
søge senest den sidste dag i den måned, hvor 
du fylder 65 år. Søger du senere, får du først 
folkepension fra den måned, du har søgt i. 

De kan hjælpe dig
Udbetaling Danmark:
 • Folkepension
 • Ældrecheck
 • Varmetillæg

Frederiksberg Kommune
 • Personligt tillæg
 • Helbredstillæg 

Ældrerådet i Frederiksberg Kommune40



25% rabat 
til alle over 60 år
Inkluderer stel, glas og tilvalgsmuligheder
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Klinik for fodterapi
Ved statsautoriseret 
fodterapeut
Vibeke Clausen

FØLFOD

- en lettere gan

g

Bentzonsvej 54, 2000 F
Tlf 33 22 99 66
www.foelfod-frederiksberg.dk
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Husk! at I kan søge Visitationen 
om hjælp til f.eks. transport, hjæl-
pemidler, træning, boligindretning, 
aflastning m.m.

Demens
Når en person rammes af demens, er det hele familien, der bliver påvirket. Derfor tilbyder 
Frederiksberg Kommune hjælp og støtte til både demente og deres pårørende. 

Har I mistanke om demens?
Tegnene på demens er blandt andet hukommelsestab, sprogvanskeligheder, orienterings-
problemer, koncentrationsbesvær, manglende handlekraft m.m. Oplever I disse sympto-
mer, kan det være demens, og I kan få det undersøgt. Det er egen læge eller et hospital, 
som skal give en henvisning til en demensudredning. 

Demensudredning
Din læge eller hospitalet kan henvise dig til en demensudredning. Det er en undersøgelse, 
som består af flere tests og prøver. Ud over en samtale med en læge og tests hos en neu-
ropsykolog vil der blive taget en blodprøve og foretaget en CT-scanning. Tilsammen kan 
de fortælle, om der er tale om demens.

Hjælp og støtte
Hvis I får konstateret demens i familien, vil I blive hjulpet til den rette medicin samt få råd 
og vejledning. Her vil demenskonsulenterne blandt andet hjælpe med henvisning til for-
skellige tilbud og til at håndtere hverdagen – både for den demente og de pårørende. 

Mød andre, som er i jeres situation
Demenskonsulenterne organiserer blandt andet støttegrupper for pårørende til demente. 
Her mødes I og taler med andre, som er i en lignende situation. Grupperne er inddelt, så 
de øvrige deltageres situation ligner jeres. F.eks. er der grupper for ægtepar og for voksne 
børn til demente. 

Kontakt Demenskonsulenterne 
Hvis I har brug for en hjælpende hånd, kan I kontakte demenskonsulenterne. Ud over den 
hjælp I får i forbindelse med, at sygdommen bliver erkendt, kan I løbende få hjælp til at af-
klare spørgsmål eller løse udfordringer. Demenskonsulenterne har telefontid mandag-fre-
dag kl. 9.00-11.00 på telefon 2898 5464.

Ældrerådet i Frederiksberg Kommune44



Tegnene på demens behøver ikke betyde, at det er demens. 
Der kan være flere andre grunde til demenslignende symptomer. Hvis 
I har mistanke, så kontakt jeres egen læge og få en henvisning til en 
 demensudredning.
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Ældrerådets samarbejdspartnere

Vi ønsker for alle, at Frederiksberg skal 
være et godt sted at være ældre borger. Det 
er vi naturligvis ikke ene om. Alle, som har 
samme interesse som os, finder vi et natur-
ligt fællesskab med.

I Ældrerådet samarbejder vi med mange in-
teressenter. Fælles for dem er, at de arbej-
der med det formål at skabe gode vilkår for 
ældre på Frederiksberg. 

Alzheimerforeningen
Den lokale afdeling af Alzheimerforenin-
gen arrangerer aktiviteter for borgere med 
Alzheimers, f.eks. motionshold, demenscafé 
og foredrag. Den tilbyder også støtte og 
rådgivning til pårørende. Du finder dem på 
Løngangstræde 25, 4,1468 København K.
www.alzheimer.dk/lokal/kommune/frederiksberg

Telefon 3940 0488
Mail: post@alzheimer.dk

C-Holdets Oprør 
C-Holdets Oprør er en tværpolitisk forening, 
der beskæftiger sig med rådgivning og evt. 
som bisidder for det enkelte medlem, der 
ikke kan klare tingene selv. Ved hjælp af 
frivillig ulønnet arbejdskraft kæmper forenin-
gen mod uretfærdig behandling i forhold til 
kommunerne og staten. Du finder dem på 
Thorvaldsensvej 58,st.tv, 
1871 Frederiksberg C.
www.c-holdets-oproer.dk 

Telefon 3537 5010
Mail: lisbc1976@webspeed.dk

Dansk Blindesamfund Frederiksberg
Arrangerer blandt andet begivenheder og 
kørsel for svagtseende og blinde. Forenin-
gen har desuden dagsklubber mandag til 
onsdag med omsorg som tema. 
Du finder klublokalet på Finsensvej 37 F,
2000 Frederiksberg.
www.blind.dk – her kan du finde informatio-
ner om lokalkredsene. 

Telefon 3834 1202
Mail: susanne.tarp@mail.dk
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Danske Seniorer
En landsorganisation, som tilbyder lokale 
fællesskaber og meningsfulde aktiviteter. 
Den er desuden engageret i ældrepolitiske 
emner, og så samler den centre, foreninger, 
aktivitetshuse og andre ældreengagerede 
projekter under én forening. Du finder dem 
på Griffenfeldsgade 58, 2200 København N.
www.danske-seniorer.dk

Telefon 3537 2422
Mail: info@danske-seniorer.dk

De Glade Motionister
En forening med fokus på uformel og hygge-
lig gymnastik for 60+ere. Den afholder fast 
træning og arrangerer desuden en årlig ud-
flugt og et hyggeligt julemøde. Du finder dem 
på Lyøvej 18, 2000 Frederiksberg.
www.deglademotionister.dk

Telefon 3028 4195
Mail: frederikshave18@gmail.com

Diabetesforeningen, Lokalforening 
Frederiksberg
Diabetesforeningen arrangerer forskellige 
tilbud til diabetikere. Det er særligt oplys-
ning og sociale begivenheder, som er i cen-
trum. Fra 2016 vil der være diabetescafé 
hver onsdag eftermiddag på Café Cadeau.
Du finder dem på Dalgas Boulevard 81, 3. 
tv, 2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.diabetes.dk

Telefon 3322 1340
Mail: nojensen@private.dk

Frederiksbergs Aktive Seniorer
En frivillig forening, der sætter motion og 
kulturelle aktiviteter højt. Sammen med an-
dre seniorer kan du nyde dine seniorår i for-
eningen og være med til at præge program-
met. Her er der både plads til nystartede 
motionister og til de erfarne. Du finder dem 
på Hattensens Allé 22, 2000 Frederiksberg.

Telefon 2123 0003
Mail: martha.jensen.frb@gmail.com
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Frederiksberg Handicapråd
Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrel-
sen i handicappolitiske spørgsmål og kan 
behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som 
vedrører mennesker med handicap. Du kan 
læse mere om handicaprådet her 
www.frederiksberg.dk/handicapraad 
eller kontakt:

Formand Susanne Tarp
Tlf. 3871 8320
E-mail: susanne.tarp@mail.dk

Frederiksberg Lokalforening af 
Lungeforeningen
Her finder du træning og information, som 
er målrettet borgere med lungebesvær. 
Foreningen er relativt nystartet, men byder 
allerede på blandt andet netværksmøder og 
ugentlig træning. 
www.lunge.dk/frederiksberg-lokalforening

Telefon 2066 6396
Mail: wonderland.alice@get2net.dk

Gigtforeningens Københavnskreds
Den lokale afdeling af den landsdækkende 
gigtforening dækker flere kommuner, men 
har også aktiviteter tæt på Frederiksberg. 
Ud over arrangementer og foredrag driver 
Gigtforeningen også et gigtcenter, hvor 
gigtplagede kan mødes og få rådgivning. 
Foreningen holder til i Diakonissestiftelsen, 
på Peter Bangs Vej 1, indgang 8, kld, 2000 
Frederiksberg
www.gigtforeningen.dk

Telefon 3838 4824
Mail: maggien@webspeed.dk

Hjerteforeningen
En landsdækkende forening, som forebyg-
ger, oplyser og støtter vedr. hjerteproble-
mer. Den lokale afdeling på Frederiksberg 
skaber et fællesskab om livet som hjertepa-
tient og pårørende. Foreningen holder til i 
Sundhedscentret på Stockflethsvej 4, 2000 
Frederiksberg.
www.frederiksberg.hjerteforeningen.dk

Telefon 4033 6363
Mail: lkfrederiksberghjerteforening@gmail.com

Høreforeningen, Frederiksberg 
lokalafdeling
En landsdækkende forening for høre-
hæmmede og døve. Den lokale forening 
for Frederiksberg har aktiviteter for høre-
hæmmede borgere. Foreningen modtager 
gerne forslag til, hvordan den kan bidrage 
til at øge livskvaliteten for sine brugere. Du 
finder dem på Sankt Knuds Vej 36, 1.
1903 Frederiksberg C.
www.hoereforeningen-frederiksberg.dk

Telefon 2343 6843
Mail: frederiksberg@hoereforeningen.dk

KFUM’s Sociale Arbejde – Café Paraplyen
Et værested og mødested, som primært er 
drevet af frivillige. Stedet er alkoholfrit og 
fyldt med glæde og varme. KFUM’s Sociale 
arbejde driver en café og arrangerer aktivi-
teter efter behov og lyst. Du finder dem på 
Nyelandsvej 66, 2000 Frederiksberg.
www.paraplyenfrb.dk

Telefon 3888 7578
Mail: umbrella@mail.dk

Kræftens Bekæmpelse, 
Frederiksberg lokalforening
En landsdækkende forening, som arbejder 
for at bekæmpe kræft. Den tilbyder oplys-
ning og støtte til kræftramte og deres pårø-
rende, og så arrangerer den lokale initiati-
ver. Foreningen holder til på Frederiksberg 
Bredegade 9, 1. th, 2000 Frederiksberg.
www.cancer.dk – her kan du finde lokalfor-
eningerne.

Mail: henny.lykke@gmail.com

OK Kram
En upolitisk organisation, som ønsker at 
støtte og udføre arbejde inden for ældre-
området. Den arrangerer blandt andet 
aktiviteter og rådgivningsmøder omkring 
seniorlivet. Du finder dem på hjørnet af 
Frederiksberg Allé og Allégade. 
www.ok-frederiksberg.dk 

Telefon 3321 6361
Mail: reception@okkram.dk
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Osteoporoseforeningen, 
afdeling Hovedstaden
En landsdækkende forening for personer, 
der lider af knogleskørhed. Den arrange-
rer begivenheder særligt for borgere med 
svage knogler. Det er forskelligt fra gang til 
gang, hvem der er kontaktperson på arran-
gementerne. 
www.osteoporose-f.dk – her kan du finde 
information om lokalforeningen og lokale 
arrangementer.

Telefon 4046 5450
Mail: hovedstaden@osteoporose-f.dk

Pensionist Idræt
En selvejende institution, der arrangerer 
idræt for pensionister i Frederiksberg – og 
Københavns Kommune. Den udgiver et 
program for hver sæson, og der er noget 
for alle. Institutionen holder til i Idrættens 
Hus på Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.
www.pensionistidraet.dk

Telefon 4326 2348
Mail: kontor@pensionistidraet.dk

Pensionistklubben Stormly
En politisk og religiøst neutral klub for pen-
sionister, som vil hinanden. Formålet er at 
være sammen og hjælpe hinanden til det 
bedst mulige liv, og medlemmerne er livs-
glade og aktive i samfundet. Du finder dem 
på Nordre Fasanvej 81,2000 Frederiksberg.
www.123hjemmeside.dk/pensionistklubben-
stormly

Telefon 3834 7304
Mail: stormly@mail.dk

Parkinsonforeningen 
København/Frederiksberg
En landsdækkende forening for parkinson-
ramte og deres pårørende. Her kan I få råd, 
trøst og uddannelse i at leve et liv med Par-
kinson.  Foreningen holder til på Italiensvej 
53, 2300 København S.
www.parkinson.dk 
Telefon 3026 2266
Mail: diana@holmogholm.dk

Samvirkende Menighedsplejer
En folkekirkelig landsorganisation for me-
nighedsplejere med basis i sognets eget 
menighedsråd. Den bistår blandt andet 
med støtte til professionel pleje af ældre 
samt med religiøst samvær. Du finder dem 
på Valby Tingsted 7, 2500 Valby.

Telefon 3646 6666
Mail: smp@menighedsplejer.dk

Kontakt Frederiksberg Kirkes menigheds-
råd via e-mail: 9181@sogn.dk.

SIND Frederiksberg
En landsdækkende forening for psykisk 
sundhed, som også har en afdeling på Fre-
deriksberg. Den tilbyder rådgivning og støt-
te til psykisk lidende og deres pårørende.
Du finder kredskontoret på L. I. Brandes 
Allé 1, st. tv., 1965 Frederiksberg C.
www.sind.dk – her kan du finde information 
om lokalafdelingen.

Telefon 3534 0080
Mail: sindfrederiksberg@dbmail.dk

Ældre Sagen
En landsdækkende forening for seniorer, 
som også har en afdeling på Frederiksberg. 
Den er en interesseorganisation og med-
lemsforening, som arrangerer begivenhe-
der særligt for seniorer. Foreningen holder 
til på Howitzvej 1, 1, 2000 Frederiksberg.
www.kommunesider.aeldresagen.dk/5/ 
Frederiksberg

Telefon 3379 3162
Mail: aeldresagen.frb@mail.dk
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Vigtige kontaktoplysninger
Frederiksberg Kommune
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

Visitationsenheden
Telefon 3821 5020
Mail: visitationsenheden@frederiksberg.dk

Kommunens Ydelsesafdeling
Mail: pensionkommunal@frederiksberg.dk
Telefon 3821 5600 
Telefontid mellem kl. 9.00 og 12.00

Hjemmesygeplejen
Mail: Hjemmesygeplejen-sikkerpost@frede-
riksberg.dk 
Telefon 3821 3272 vedr. inkontinens
Telefon 3821 3272 / 3821 3305 vedr. 
 ansøgning om plejevederlag
Telefon 3821 3272 / 3821 3305 vedr. 
 terminalbevillinger
Telefon 3821 3305 vedr. stomiprodukter og 
støttestrømper

Frederiksberg Sundhedscenter
Stockflethsvej 4
2000 Frederiksberg
Telefon 3821 5400
Mail: sundhedscentret@frederiksberg.dk
Åbningstider
Mandag - fredag kl. 7.30-15.00

Demenskonsulenterne
Telefon 2898 5464
Telefontid mandag-fredag kl. 9.00-11.00

Akuttelefonen
Du skal ringe 1813 for at komme på en 
akutmodtagelse eller en akutklinik.
Du skal ringe 1813, hvis du har brug for 
hjælp, når din egen læge har lukket.
Ring altid 112 ved akut livstruende sygdom 
eller skade.

Udrykningsberedskabet
Telefon 3821 3300 (hele døgnet)

Borgerservicecenter
Frederiksberg Rådhus
1. sal
2000 Frederiksberg
Telefon 3821 2121
Mail: borgerservice@frederiksberg.dk

Betalingsmuligheder: Du kan kun betale 
kontant og med dankort i borgerservice-
centeret.

Telefonisk henvendelse   
Mandag-torsdag kl. 10-15
Fredag kl. 10-13
    
Personlig henvendelse 
Mandag og torsdag kl. 9-17
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-13
Lørdag, søn- og helligdage lukket
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