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De fem viktigaste punkterna

•

Stöd hela demensresan! Från diagnos till
omvårdnadsinsatser! Stöd till den som fått en
demensdiagnos och stöd till de anhöriga som
står bredvid.
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•

Se hela familjens behov av stöd Särskilt när
en demenssjukdom drabbar en person under
65 och det kan finnas minderåriga barn med i
bilden.
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•

Återställ Villa Milbo eller hitta likvärdig
lösning! Förut kunde fler använda sig av Villa
Milbos flexibilitet och möjligheter.
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•

Kontinuitet i omvårdnaden på boenden och
i hemtjänsten. Det ger en trygghet för den
som är sjuk och för de anhöriga runt omkring
att få möta samma personal.
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•

Omorganisera personalens arbetsuppgifter
på boenden! Och/eller öka bemanningen så
att personalen hinner umgås, aktivera,
sinnesstimulera och arbeta nära de boende.
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Se även vår fördjupande version av vårt
lokala manifest. Där berättar vi mer om vad
vi tycker är viktigt för en god demensvård!
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