
 
Demensteamet 

  i Målselv kommune 

 
 

 

 

             Kjenner du noen som glemmer? 

 

Telefon: 926 79 222 

     E-post-adresse 

                  Demensteamet@malselv.kommune.no 



  

 

Målselv har et demensteam 

Det består av helsepersonell med interesse og utdanning innenfor fagfeltet 

demens.  

Alle i teamet har taushetsplikt og du/dere trenger ikke å involvere flere i 

omsorgstjenesten før du/dere er klar for det. 

 

Når er det aktuelt å ta kontakt? 

- når du eller en av dine nærmeste har en demenssykdom eller det er 

mistanke om demenssykdom  

- når du trenger noen å snakke med 

- når du føler du deg alene om/med problemene 

- når du har spørsmål om demens 

- dersom du eller noen du kjenner har det på følgende måte: 

 glemmer nylige hendelser 

 gjentar historier 

 er forvirret i forhold til tid og sted 

 har problemer med å kjenne igjen folk 

 glemmer innlærte ferdigheter 

 har fått endrede personlighetstrekk eller endret oppførsel 

 har svekket dømmekraft 

 har problemer med å klare seg selv i hverdagen 

 



 

 

Hvorfor er demensutredning så viktig? 

 Utelukke andre sykdommer som har demenslignende 

symptomer 

 Vurdering av medisiner 

 Legge til rette hjemmesituasjon for personer med demens og 

pårørende 

 Sette i gang tiltak til riktig tid 

Demens er en kronisk sykdom som utvikler seg over tid. Den kan ikke 

helbredes, men likevel er det mye som kan gjøres. 

 

Hva kan vi hjelpe med? 

 Samtale med pasient og pårørende i en kartleggings- og 

utredningssamtale, - begynne en demensutredning og 

eventuelt hjelpe til med videre henvisning 

 Kartlegging av behov for hjelp 

 Gi informasjon og kunnskap om sykdommen 

 Gi støtte, veiledning og oppfølging til personer med demens og 

deres pårørende, -være en samarbeidspartner 

 Informere om hjelpemidler som kan støtte hukommelse og 

bidra til økt sikkerhet i hjemmet 

 Informere om omsorgstilbud i kommunen 

  



Hvem kan ta kontakt med oss? 

 Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktende 

kontakt. 

 De som allerede har fått en demensdiagnose 

 Helsepersonell i kommunen 

 Fastleger  

Demens er en kronisk sykdom som ikke rammer en person, men hele 

familien. Det er mange spørsmål som kommer i kjølvannet av en 

demenssykdom. 

 

Kontaktinformasjon                      

Telefon:    926 79 222                            

Telefontider: Kl 9 – 14 (på hverdager) 

E-post:   Demensteamet@malselv.kommune.no 

Adresse:  Demensteamet i Målselv 

   Målselvtunet 

   9325 BARDUFOSS 

    

Telefon til servicekontor i Målselv Kommune (kan formidle kontakt 

med Demensteamet): 922 72 959  

 


