
Demensteamet i  
Gislaveds kommun
Information om insatser för personer 
med demenssjukdom



Vad är demens?
Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som 
orsakas av hjärnskador. Kunskapen om demens var länge mycket 
bristfällig och senil demens betraktades närmast som en oundviklig 
följd av ålderdomen. Så är det inte längre.

Demens är visserligen betydligt vanligare i hög ålder men det är inte  
en följd av naturligt åldrande. Även om demenssjukdomar ännu inte 
går att bota är det viktigt att de utreds och diagnostiseras tidigt. Rätt 
hjälp och stöd är avgörande för att behålla olika förmågor så länge 
som möjligt, och för att leva ett bra liv.

Demensteamet
Demensteamet i Gislaveds kommun består av demenssamordnare 
och arbetsterapeuter som alla har spetskompetens och utbildning 
inom området.

Vi har nära samarbete med kommunens biståndshandläggare, sam-
ordnare för anhörigstöd och samverkar även med vårdcentralerna och 
minnesmottagningen. Tillsammans kan vi se till helheten och bidra till 
bättre samordning av insatser för hjälp till personer med demens. Vi är 
också en stödfunktion för hemtjänst och särskilda boenden som finns  
i kommunen.



Vad kan demensteamet erbjuda?
Om du eller någon i din omgivning besväras av minnessvikt, har fått  
en demensdiagnos eller har frågor om demens är du välkommen att 
kontakta demensteamet. Vi kan erbjuda: 

• Svar på frågor om Ademenssjukdomar och bemötande.
• Hembesök för information om olika stöd- och hjälpinsatser.
• Handläggning, beslut och samordning av insatser.
• Information om, och hjälp med, att hitta lämpliga hjälpmedel.
• Demensutredning för personer inskrivna i hemsjukvård.  

Vi samarbetar med läkare på vårdcentral eller vårdbostad.
• Utbildning för anhöriga om demenssjukdomar och bemötande.
• Hjälp med utredning och kartläggning vid beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demens (BPSD) med stöd av kvalitetssäkrad 
metod i kvalitetsregister.

Även om det inte känns aktuellt idag med insatser från kommunen är 
det värdefullt att ha en tidig kontakt för att vi ska kunna informera om 
de stöd- och hjälpinsatser du har rätt till.



©
 2

02
2,

 G
is

la
ve

d
s 

ko
m

m
un

 
Fo

to
: S

ym
b

ol
b

ild
er

.s
e 

R
ev

. 2
02

20
92

8 
”D

em
en

st
ea

m
et

”

Gislaveds kommun
Socialförvaltningen
332 80 Gislaved

Telefon 0371-810 00
kommunen@gislaved.se

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta demenssamordnare hos oss:

Demensteamet
Telefon 0371-813 12
E-post demensteamet@gislaved.se
Webb gislaved.se/demens
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