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Har du minnesproblem,
demens?
Götene kommun samarbetar
med primärvården för att
kunna erbjuda stöd och hjälp
tidigt vid demenssjukdom
Långvariga minnesproblem
Om du har varit i kontakt med
läkare angående långvariga
minnesproblem, demens kan du få
hjälp av kommunens
demenssjuksköterska.
Även om du är i början av din
demens, finns det stöd och hjälp att
få för att du ska klara din vardag
på ett lättare sätt.
Kontakt
Kontakta vår demenssjuksköterska
för att få mer information samt
hjälp med kontakter till
kommunens övriga verksamheter.
Om behovet finns kan
kommunen erbjuda:
Dagträffar
Du är välkommen hit för att få en
trevlig dag tillsammans med andra.
Det är viktigt att komma tidigt i
demenssjukdomen för att
upprätthålla funktioner och stärka
självkänslan. Vi finns på
Ceciliagården vardagar mellan
9 – 15.

Stöd med hjälpmedel
För att underlätta i vardagen finns
det möjlighet att låna eller köpa
hjälpmedel. En arbetsterapeut kan
göra hembesök för att informera om
vilka hjälpmedel som kan vara
aktuella.
Avlastningsplats
Om behovet finns kan du erbjudas
avlastning för en kort period eller
som regelbunden växelvård.
Anhörigstöd
Det finns möjlighet för dig som
anhörig att få olika former av stöd
från kommunen. Du kan ha frågor
kring demens eller bara få prata om
din situation.
Anhörigcirklar
En möjlighet att träffa andra i
liknande situation och få mer
kunskap om demens.
Avlösning i hemmet
Om behov finns kan du som anhörig
erbjudas kostnadsfri avlösning i
hemmet upp till 10 timmar per
månad.
Kontakta gärna vår
anhörigsamordnare för mer
information. Information finns också
på kommunens hemsida.

Viktiga telefonnummer
Götene kommun:
Kommunens växel
Demenssjuksköterska
Anhörigsamordnare
E-post: anhorig@gotene.se

0511-38 60 00
0511-38 64 06
0511-38 62 74

Dagträffar:
Ceciliagården

0511-38 64 23

Primärvård:
Götene vårdcentral
Kinnekullehälsan

0511-308 10
0511-34 45 90

Du kan också få mer information på
kommunens hemsida www.gotene.se

