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Vart vänder jag mig? 
Om du, eller någon närstående, har problem med närminnet, vänd dig i första 
hand till din läkare på din vårdcentral för att utreda orsaken till glömskan. 
Om utredningen visar att du har en demenssjukdom erbjuder sig din läkare att 
kontakta kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren tar 
därefter kontakt med dig för att informera om kommunens möjligheter till 
stöd, råd och hjälp.  
 
Insatser som kan erbjudas: 

 Trygghetslarm    

 Dagverksamhet 

 Matdistribution 

 Avlösning i hemmet 

 Hemtjänst 

 Tillfälligt boende/växelboende 

 Särskilt boende 
Ovanstående insatser kräver ansökan och biståndsbeslut enligt 
Socialtjänstlagen, SoL.   

 Personlig assistent kan vara aktuellt för personer  
under 65 år enligt Lagen om Stöd och Service, LSS . 
För hjälp med ansökan, enligt SoL och LSS, vänder du dig till 
Biståndsenhetens handläggare. 

 Färdtjänst ansöker du om hos kommunens färdtjänsthandläggare,   
Sektor samhällsbyggnad. Läkarintyg fordras. 

 
Ekonomiska frågor 
Kontakta Biståndsenhetens administration eller Försäkringskassan vid frågor 
gällande kostnader för stöd och boende inom kommunen.  
För frågor och ansökan om anhörigbidrag kontakta Biståndsenhetens 
handläggare. 
 



 
 
Råd och stöd 
I kommunen finns möjlighet till råd, stöd och hjälp av anhörigkonsulent. 
Detta kan ske i form av enskilda samtal - telefonsamtal eller besök - för person 
med minnesproblem/demenssjukdom och/eller anhörig/närstående. 
Anhörigkonsulenten anordnar regelbundet informationsträffar för make/maka 
eller vuxna barn till personer med minnesproblem/demenssjukdom. 
 
Hemsjukvård 
När det uppstår problem med att själv ta sig till sin vårdcentral kan det bli 
aktuellt med kommunal hemsjukvård. Hemsjukvården ansvarar för varaktig 
och planerad sjukvård i hemmet dygnet runt, inklusive läkemedelshantering. 
Sjukvård i hemmet föregås alltid av en vårdplanering för bedömning av 
diagnos och behov av medicinsk behandling.  
  
Tekniska hjälpmedel/bostadsanpassning 
Rådgivning och utprovning av hjälpmedel vid minnesproblem och övriga 
tekniska hjälpmedel görs av arbetsterapeut/sjukgymnast på Ale Rehab. 
För bostadsanpassning kontaktas handläggare på Sektor samhällsbyggnad. 

 
Ekonomiskt tandvårdsstöd 
Tandvårdsreformen riktar sig till de personer som har stort omsorgsbehov. 
Med stort omsorgsbehov avses att man har tillsyn större delen av dygnet 
och/eller att man har omfattande behov av hjälp med sin personliga hygien. 
Inom kommunen har biståndshandläggare och sjuksköterskor rätt att utfärda 
det intyg som ligger till grund för tandvårdsstödet. 
 



Besöksadresser och telefonnummer:  

Södra Klöverstigen 1, Nödinge
Biståndsenhetens handläggare och LSS-handläggare 
via kommunens växel  telefon: 0303-33 00 00 
Handläggare har telefontid måndag-fredag kl. 08.30-09.30 
Administrationen telefontid 8.00-9.30 telefon: 0303-37 11 59 

   alt. Telefontid 10.00-11.30 telefon: 0303-37 12 97 

Omsorgskontoret Vikadamm, Vallmovägen 3, Älvängen 
Anhörigkonsulent   telefon: 0303-37 12 54 
Hemsjukvård Ale Rehab telefon: 0303-33 04 84 

Kommunhuset, Ledetvägen 6, Alafors 
Bostadsanpassningen handläggare telefon: 0303-33 03 19 
Färdtjänsthandläggare telefon: 0303-37 12 92 

Mer information finns på Ale kommuns hemsida:  
www.ale.se 

Ale demensförenings hemsida: 
www.aledemens.se 

För ytterligare information: 
www.anhoriga.se www.demenscentrum.se           
www.socialstyrelsen.se   www.vardalinstitutet.net  
www.demensforbundet.se        www.alzheimerforeningen.se 

Ale kommun 449 80 Alafors     0303-33 00 00     kommun@ale.se     www.ale.se 


