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Kontakter: 
 
Vårdcentralen i Säter  0225 – 49 45 00 
Vårdcentralen i Långshyttan 0225 – 49 66 10 
 
Biståndshandläggare  0225 – 55 306 
Anhörigsamordnare  0225 – 55 324 
Demenssjuksköterska  0225 – 55 332 

Besöksadress: Torggatan 8, Säter 
 
 
Arbetsterapeut  0225 – 55 333 
 
Hemsida Säters kommun: www.sater.se 
 
 
Synpunkter och klagomål  
Vi arbetar för att ha en god kvalitet i vår verksamhet.  
Vad du tycker är därför mycket viktigt.  
Säters kommun har en särskild rutin för att ta hand om synpunkter och 
klagomål. Du kan lämna dessa vid ett personligt besök, per telefon, per 
brev eller e-post. 
 
Socialförvaltningen   Besök: Rådhuset 
Box 300    Tel växel: 0225-55 000  
783 21 Säter  

E-post: socialnamnden@sater.se 
 
 
 

Mer om demenssjukdomar finns att läsa på: 
www.demenscentrum.se 

www.demensforbundet.se 
www.alzheimerforeningen.se 

www.1177.se 
 

 
 

Information om demens  
och minnesproblem 

 
 

Vad är demens? 
Vart vänder jag mig?  

Vilken hjälp kan jag få? 
 
 

Råd, stöd och vägledning 

http://www.demenscentrum.se/
http://www.demensforbundet.se/
http://www.alzheimerforeningen.se/
http://www.1177.se/


 

Vilken hjälp kan jag få från kommunen? 
 
Biståndshandläggare 
Som äldre eller om du har en funktionsnedsättning kan du behöva hjälp på 
olika sätt. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden. 
Det är biståndshandläggaren som i samråd med dig bedömer och beslutar om 
insatsernas omfattning.  
Exempel på behovsprövade insatser: 
Hemtjänst, avlösning i hemmet, trygghetslarm, dagverksamhet, växelvård eller 
korttidsboende. 
 
Anhörigsamordnare 
Anhörigstöd är till för dig som stöttar eller vårdar någon som är sjuk eller har 
funktionsnedsättning. Syftet med anhörigstöd är att bidra till en ökad 
upplevelse av livskvalitet och hälsa hos de närstående. 
Med anhörigvårdare menas den inom familjen, släkten eller vänkretsen som 
vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. 
Exempel på insatser: 
Enskilda samtal, råd och stöd, samtalsgrupper 
 
Demenssjuksköterska 
Demenssjuksköterskan är en resursperson som arbetar kommunövergripande 
med personer som har en misstänkt demenssjukdom och de som har en 
diagnostiserad demenssjukdom, deras närstående och personal inom vård och 
omsorg. Demenssjuksköterskan ska även fungera som en länk mellan 
kommun och primärvård/ specialistvård. 
Exempel på insatser: 
Utbildning, rådgivning och samtal, enskilt eller i grupp. Deltar i vårdplanering 
tillsammans biståndshandläggare. Omvårdnadsansvarig vid dagverksamheten. 
Uppföljningar på uppdrag av läkare. 
 
Arbetsterapeut 
Utreder, provar ut och förskriver hjälpmedel för att klara de vardagliga 
aktiviteter, som att klara förflyttningar och kompensera för minnes- och 
planeringssvårigheter. Erbjuder råd om hur din bostad och närmaste 
omgivning kan anpassas samt skriver intyg om bostadsanpassning. 

 
Vi har tystnadsplikt 

Vad är demens? 
 
Det är vanligt att uppleva minnesstörningar när man blir äldre. Ofta är 
minnesproblemen övergående men det kan också vara första steget i en 
demenssjukdom. 
 
Demens är ett samlingsnamn för symtom som beror på sjukdom eller 
skada i hjärnan. Det är oftast äldre personer som drabbas. Även yngre 
personer kan insjukna men det är dock mer ovanligt. 
De gemensamma symtomen är glömska, försämrad tankeförmåga, 
försämrad orientering, svårigheter att utföra praktiska göromål, förmåga 
att hantera känslor och personlighetsförändringar. Symtomen beror på 
vilken del av hjärnan som är skadad. 
Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. Andra 
demenssjukdomar är t.ex. vaskulär demens, Lewy Body demens och 
frontallobsdemens. 
Det finns cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige och är 
den fjärde största folksjukdomen. 
 

Vart vänder jag mig? 
 
Om minnet sviktar så att det blir ett problem i vardagen ska du söka hjälp 
hos din vårdcentral. Läkaren kan då utesluta eventuella andra orsaker till 
de problem du har. En tidig demensutredning är viktig för att få rätt 
diagnos och rätt behandling. 
 

Närståendes situation 
 
Demenssjukdomar förändrar livet både för den som är sjuk och för de 
närstående. Symtomen vid en demenssjukdom ställer stora krav på 
omgivningen men med rätt stöd och omsorg kan personen med 
demenssjukdom ofta klara sin vardag ganska bra i början av förloppet. 
Att vara närstående innebär en psykisk och fysisk påfrestning. För att orka 
med behöver man stöd och hjälp. Det kan handla om t.ex. samtal, 
avlösning, information och kunskap. 
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