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Inbjudan kickoff: projekt utveckla demensvården 
 

Nu inleder socialnämnden en storsatsning för att utveckla vården för personer 
med demens. Satsningen sker i samverkan med bland annat 
minnesmottagningen och demensföreningen. Den 17 oktober är det Kick off. 
 

- Nu utvecklar vi demensvården tillsammans, säger projektledare Cecilia 

Linjer. Vår kickoff är en möjlighet för oss att bjuda in till dialog och 

inspiration. 

Under dagen ger Jane Lindell från Hattstugan på Gotland en 

inspirationsföreläsning. På programmet står också dialog och workshops med 

olika föreningar och aktörer. Deltar gör representanter från kommunen, politiker 

i socialnämnden, Demensföreningen, Regionens minnesmottagning, Jane Lindell 

från Hattstugan, Kommunala handikapprådet och Kommunala pensionärsrådet 

(representanter från föreningar).  

 

Utvecklingsarbetet i projektet innefattar tre delområden: 

 

• Resursteam demens som nu har förstärkts med nya medarbetare och 
består av demenssamordnare, sjuksköterska, arbetsterapeut, 
sjukgymnast, undersköterska och utvecklingsledare. De ska bidra med 
kunskapsspridning till alla verksamheter.  
 

• Anpassa boenden utifrån specifika behov, till exempel 
beteendemässiga och psykiska symtom eller ålder.  
 

• Stärka stödet för personer med demens och deras anhöriga. 
Dagverksamhet och anhörigavlösning ska utvecklas. Särskilt fokus är på 
yngre personer med demens. 

 
Välkommen till Kickoff för projektet att utveckla demensvården. Se bilaga 
med inbjudan. 
 
För mer information kontakta: 
Projektledare Cecilia Linjer, telefon 070 – 893 06 11 

 Pressmeddelande     2017-10-12  
 

  



Kickoff för att utveckla  
demensvården. Välkommen!  

Var: Folkets hus i Varberg

Tid och programpunkter:

13.00-13.10 Inledning  
Erland Linjer, ordförande i socialnämnden 

13.10-13.30 Information om projektet 
Cecilia Linjer, projektledare socialförvaltningen

13:30 Medias frågestund 
Representanter från media är välkomna för intervjuer i foajén på  
Folkets hus. På plats finns projektledare, Demensföreningen,  
Regionens minnesmottagning, Jane Lindell från Hattstugan på  
Gotland, politiker och förvaltningschef.

(Därefter fortsätter dagen med två timmars inspirationsföreläsning av 
Jane Lindell.)
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