
Vad erbjuder kommunen i dag: 
 

 Dagverksamhet, 3 stycken med demensinriktning (varav 1 av dessa även med finsk profil).  

 Ledsagning och andra stödinsatser. 

 Projektet ”Jag stödjande förhållningssätt” på Ekens äldreboende 

 Demensboenden. 

 Växelvård och korttidsboende. 

 Erbjudande om hembesök för information om stödinsatser. 

 Lokala riktlinjer. 

 HSL-teamet. 

 Information om välfärdsteknik. 

 Demensspecialist – annons ligger ute och rekrytering pågår. 

 Stöd till anhöriga finns genom förvaltningens anhörigombud som arbetar 75 procent mot 
äldre och 25 procent mot funktionshinder. 

 Förvaltningen har utökat antalet avgiftsfriade timmar till anhöriga som vårdar sin make/maka 
från 12 timmar till 20 timmar per månad. 

 Ny mötesplats i Engelberktsområdet är planerat.  

 Lokalen där Oasen skulle starta är idag lokal för Dagvården eftersom det uppstod en 
vattenskada i Barkarby och förvaltningen var tvungen och hitta en ersättningslokal. 
Dagvården blir kvar i lokalen och på detta vis blir det en utökning av platser på 
dagverksamheten för dementa. 
Syftet och målet för Oasen var att ge ett tidigt stöd till personer med demenssjukdom och 
deras anhöriga. I dag erbjuder vi detta stöd i på våra befintliga mötesplatser (Flottiljen, 
Barkarby Ikaros, Kärnmakarn (Kallhäll) och Mingla (Kastanjen). 
 

Hur samverkar vi: 
Kommunen samverkar bland annat med vårdcentralerna, minnesmottagningen, geriatriken, Rehab 
nordväst, frivilligorganisationer och FOU nu. Samverkan sker mellan myndighet och utförare. 
 
 

 

I februari anordnades en workshop där vi diskuterade vad vi skulle vilja utveckla:  

 Samverkan med frivilligorganisationerna, vi har en volontärsamordnare- det kan vi bygga 
vidare på.  

 Fokusera på att sätta in tidigt stöd för att hjälpa demenssjuke att hitta strategier. 
Arbetssättet kan vara i form av demensteam; ett mulitprofessionellt arbetssätt, till exempel i 
hemtjänsten. Idag har vi projektet ”Trygg hemgång”- att göra en utvärdering och se hur 
insatsen fungerar på personer med demens. 

 Utbilda inom demens och bemötande för alla professioner. Här skulle man kunna arbeta med 
certifiering. Inom LSS finns behov av att höja kompetensen om demens  

 Upprätta levnadsberättelse tidigt- direkt efter demensdiagnos, till exempel att hemtjänsten 
erbjuder stöd till den enskilde att upprätta den. 

 Att skapa en samsyn kring HUR:et , till exempel gällande metodriktning.  Genom att ta ett 
gemensamt grepp kring vilken beprövad metod vi ska använda, kan vi arbeta mer 
likvärdigt.  Idag använder vi oss av många olika metoder som t.ex. Individens behov i 
centrum, jag- stödjande förhållningssätt och personcentrerad vård och omsorg. Dessa 
metoder beskriver i princip samma förhållningssätt.  

 Skapa demensteam.  

 Att utveckla dagverksamheten med olika ”demensnivåer”, att ha mer homogena grupper. 


