DEMENSSJUKSKÖTERSKANS ARBETE I LAXÅ KOMMUN
I detta informationsblad kan du läsa om vad
kommunen har för hjälp att erbjuda om du eller
någon närstående har fått nedsatt minne.

När man blir äldre kan man få lite svårare
att komma ihåg till exempel namn på gamla
bekanta. Detta är oftast en del av det
normala åldrandet. Men när glömskan blir
ett problem och påverkar det dagliga livet
bör det utredas via din läkare.
Ibland beror minnesproblemen av en
demenssjukdom, men minnesproblem
kan även bero på andra botbara
demensliknande tillstånd. Det är därför
viktigt att söka hjälp tidigt, så rätt
behandling kan ges.
Idag finns en del så kallade
symtomlindrande mediciner som kan sättas
in vid exempelvis Alzheimers sjukdom.
Medicinen botar inte sjukdomen men kan
påverka sjukdomsförloppet.
Den allra viktigaste behandlingen av
nedsättningar vid demenssjukdom är god
omvårdnad. För att ge en bra omvårdnad
behöver den som vårdar kunskap om bland
annat demenssjukdomar, bemötande och
bra förhållningssätt.

För dig som vårdar någon hemma kan
det vara bra att komma i kontakt med
demenssjuksköterskan i kommunen, så
att vi tillsammans kan göra det så bra som
möjligt för dig och din närstående under hela
sjukdomstiden. För vårdpersonal som vårdar
i hemmet eller på olika boenden i kommunen
är det viktigt att du som närstående delger
oss information som har betydelse för att den
demenssjuke ska få så bra vård som möjligt.
I Laxå kommun finns en demenssjuksköterska
som kan hjälpa dig eller någon närstående med
bland annat:

•
•
•
•
•
•
•

Ge svar på frågor och funderingar omkring
minnesproblem, olika demenssjukdomar
eller demensliknande tillstånd.
Information om hur en utredning går till.
Hjälpa till med läkarkontakt.

Carina Axelsson
Demenssjuksköterska
Telefon: 0584 - 47 31 20
Växel: 0584 - 47 31 00
carina.axelsson@laxa.se

Hembesök.
Enskilda samtal.
Information om kommunens demensvård.
Anhörigstöd.

Tveka inte att ringa mig om du eller någon
närstående Har frågor och funderingar kring
minnessvårigheter
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