YNGRE PERSONER MED
DEMENSSYKDOM
DAG- OG DØGNTILBUD

SENTER FOR YNGRE PERSONER MED DEMENS

DAGTILBUD:
”Møteplassen” er et dagtilbud til yngre personer med
demenssykdom. Målet med tilbudet er å gi en meningsfull
hverdag hvor trivsel og trygghet står i fokus.
Vi holder til i moderne og godt tilrettelagte lokaler som
ligger på Sør-Tromsøya. Per i dag er tilbudet drevet 3
dager i uka, med mulighet for utvidelse. Personalet som
jobber ved dagtilbudet ”Møteplassen”, jobber også ved
døgntilbudet «Geitrams», og har erfaring fra praksisfeltet.

SOM BRUKER AV DAGTILBUDET KAN DU FORVENTE:
- Hjemmebesøk av en fagperson
- Transport til/fra etter nærmere avtale
- Servering av frokost, lunsj, kaffe og kaker
- Ulike aktiviteter inne og ute, hvor vi holder individuelt
fokus.
- Hverdagslige mestringsoppgaver, svømming, trim,
musikk, m.m.
- Egen bil til utflukter og turer i nærmiljøet
- Tilbud om frisør/fotpleier om ønskelig

INNTAKSKRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTEN
DAGTILBUD FOR YNGRE PERSONER MED DEMENS
1. Søker må ha en demensdiagnose, definert som demens
med tidlig debut
2. Søker må være under 70 år
3. Søker må være utredet av spesialisthelsetjenesten
4. Søker må ha behov for, og kunne nyttiggjøre seg av
tilbud som sosialt samvær og aktiviteter som er
tilrettelagt for personer med demenssykdom
5. Søker må kunne fungere sammen med andre personer
med demenssykdom
6. Søker må kunne forflytte seg selv og være fysisk i stand
til å delta i aktiviteter
7. Søker har behov for ulike aktiviteter for å ivareta fysisk
og psykisk helse
8. Personer med dobbeltdiagnosen Downs syndrom og
demens er ikke aktuelle for denne tjenesten
UTTAKSKRITERIER:
Når inntakskriteriene 4, 5, 6, eller 7 ikke er aktuelt
lenger.
L

Lovhjemmel:
Tjenesten er ikke lovpålagt,
men et tilbud kommunen
gir som servicetjeneste.

DØGNTILBUD:
Bogruppe ”Geitrams” er et døgntilbud for 7 yngre
personer med demenssykdom.
Målsetninger for bogruppen:
1.
Verdighet, trygghet og respekt.
Vi vil skape en atmosfære preget av ro, respekt, tillit og trygghet
for den enkelte bruker gjennom å lære han/hun å kjenne. Vi vil
medvirke til at brukerne får opprettholde funksjonsnivået lengst
mulig.
2.
Tillit mellom brukere, pårørende og personale.
Vi ønsker et miljø med faglig stimulering og felleskap mellom
personale. Vi vil ivareta pårørendes behov for råd, støtte og
veiledning.
3.
Positiv holdning og samarbeid.
Vi vil tilby et miljø preget av humor, glede og aktiviteter som
grunnlag for trivsel og godt samarbeid.
4.
Profesjonalitet, ansvar og taushetsplikt.
Vi ønsker å være faglig oppdatert, å ha et høyt kvalifisert personell
og et rikt tverrfaglig samarbeid, å være lojale mot de
grunnleggende etiske verdier og retningslinjer. Vi skal jobbe for
god kommunikasjon mellom oss og brukere, pårørende og våre
samarbeidspartnere.

Kontaktinformasjon:
Senter for yngre personer med demens
Sør-Tromsøya sykehjem
Lars Thørringsvei 28, 9006 Tromsø
Telefon: 77 79 08 80 Bogruppe Geitrams: 77 79 18 66

