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Hur jobba med personer med

Kriterier för att komma till en dagverksamhet /

demenssjukdom

Inplantera nya arbetssätt för dagverksamheterna

Såhär fungerar det:

Kriterier för att komma till en dagverksamhet för personer
med demenssjukdom:

•

•

•

•

Kontaktperson utses direkt när det ska komma en ny
gäst
Kontaktpersonen är den som tar första kontakten med
nya gästen. Skapar kontakt och förtroende. Får med
gästen till dagverksamheten
Kontaktpersonen är den som skriver genomförandeplan, levnadsberättelse och planerar gästens vistelse
på dagverksamheten.
Kontaktpersonen är den som ser till att personalgruppen vet vad som gäller hos varje gäst.

•

Vara utredd och diagnosticerad för demenssjukdom

•

Kunna tillgodogöra sig en dag på verksamheten

•

Dagverksamheten är en biståndsbedömd insats

•

Kunna vara fysiskt aktiv och delta på aktiviteter

Så jobbar vi på dagverksamheterna:
•

Vi jobbar personcentrerat med levnadsberättelser och
genomförandeplaner

•

Tillsammans skapar vi en meningsfull vardag

•

Vi håller en god kontakt med anhöriga

Ny folder att dela ut till nya gäster
Biståndshandläggare får en ny folder att ge till nya gäster
på dagverksamheterna.

Avslut på Solglimten/Solgläntan/
avlösning
När man inte längre tillgodogör sig det dagliga på dagverksamheten så kommer man att avslutas med biståndsbeslut
och övergå till hemtjänst eller särskilt boende.

Att tala om att vi finns på två orter.
•

Ryd/Urshult är ett område

•

Linneryd/Rävemåla/Konga/
Väckelsång/Tingsryd bildar ett
område

Vid hög belastning kan enskild gäst/gäster behöva byta
område/dagverksamhet. Verksamhet gör denna bedömning.
Att anhöriga vet vad som gäller vid beslut om dagverksamhet
Resor till och från dagverksamheten sker av personal från
Solglimten och Solgläntan.

Demenssjuksköterska är alltid med i beslutet att man inte
längre ska vara gäst på dagverksamhet.
Avlösning i hemmet sker endast av dagverksamhet i dom
fall där det inte finns hemtjänst.

