VI HAR SOM MÅL:



Att kvalitén höjs i vården
och omsorgen om den
demenssjuke.



Att på ett tidigt stadium ge
individen ett anpassat stöd.



Att den demenssjuke och
dennes anhöriga upplever
trygghet i sin livssituation.

Respekt för var och ens
integritet är centralt för
demensteamet, till oss kan
du vända dig i förtroende.
Vi arbetar under tystnadsplikt.

VI SOM ARBETAR I
DEMENSTEAMET

Vård- och omsorgschef
Lena Andersson
Telefon 0382-154 72

Distriktsläkare
Torbjörn Lund Ramberg
Telefon 0382-468 18

Demenssjuksköterska Distriktssköterska
Anita Abrahamsson
Eva-Karin Andersson
Telefon 076-803 50 71 0382-468 33
Distriktsarbetsterapeut
Arbetsterapeut
Elin Friman
Richard Martinsson
Telefon 072-194 79 29 0382-468 35
Biståndshandläggare
Isabelle Björkegren
Telefon 0382-154 32

Sävsjö Vårdcentral
Distriktssköterska
Marie Svensson
Telefon 0382-466 12
Distriktsarbetsterapeut
Sofie Toll-Corin
Telefon 0382-466 70

DEMENSTEAMET
I
SÄVSJÖ
KOMMUN

DEMENSTEAMET
Demensteamet finns för dig med en
närstående som har eller misstänks
ha någon form av demenssjukdom.
Vi ger stöd, råd och handledning till
demenssjuka, anhöriga och personal.
Vi som arbetar i demensteamet är:
Distriktsläkare
Distriktssköterska
Arbetsterapeut
Områdeschef
Demenssjuksköterska
Demensteamet samarbetar med
anhörigsamordnare, biståndshandläggare och dagverksamheten.

Vi finns här för samtal om du har
funderingar och frågor som rör din eller
någon anhörigs hälsa. Det kan handla
om nedsatt minne, förvirring eller andra
symtom som kan vara början på en
demenssjukdom.
Vi ger råd och stöd till anhöriga/
närstående i olika bemötandefrågor som
man kan hamna i vid demenssjukdom.
Dagverksamheten Skogsdufvan
Skogsdufvan är en verksamhet för dig
som bor i eget boende och har en lätt till
medelsvår demens.
Vi vill ge dig en meningsfull dag med
olika aktiviteter och social gemenskap.
Syftet med Skogsdufvan är att stödja
och avlasta anhöriga och närstående, för
att förlänga möjligheten att få bo kvar
hemma. Skogsdufvan är öppet alla vardagar.
Biståndsbeslut behövs för att få komma
till Skogsdufvan.

Anhörigkurs
Grupper med samtal eller teman efter
önskemål för make/maka, barn/
barnbarn eller för andra.
Demensboende
Det finns fem olika demensboende
spridda över kommunens olika tätorter med åtta platser vardera. Man
har en egen lägenhet med gemensamma utrymmen.
Biståndsbeslut behövs för att komma
till ett demensboende.

