


Är du i behov av Hemtjänst,
eller är du en anhörig som behöver stöd och avlastning?

- Då önskar vi dig hjärtligt välkommen till Söders Demens och Specialteam -

Vi kommer alla till en punkt i livet då de vardagliga sysslorna blir för påfrestande och då är det tryggt att 
veta att det finns hjälp att få.  Vi utgår från dina behov och önskemål och sätter tillsammans med dig och en  
biståndshandläggare upp en plan för att kunna förenkla din tillvaro och ge dig den trygghet och stöd som du behöver. Du 
behöver inte vara pensionär eller ha någon form av demens eller psykisk sjukdom för att kunna ta del av våra tjänster. 

Förutom de vanligaste hemtjänstinsatserna som ingår i ett biståndsbeslut (personlig omvårdnad, social kontakt,  
handling, matdistribution, tvätt, ledsagning/promenader, sociala aktiviteter och avlastning) kan vi även erbjuda dig ett 
flertal övriga tjänster som kommer att göra ditt liv ännu enklare, dessa kallas för tilläggstjänster. Dessa tjänster behöver 
inte gå genom ett biståndsbeslut utan dem kan du beställa direkt av oss. 

Det kan tillexempel vara: 
• Utökad tid för städning och handling    • Sysselsättning/aktiviteter
• Fönsterputs       • Skötsel av husdjur
• Gardinupphängning      • Taktilmassage
• Personlig assistans för läkarbesök eller annat

Ring: 08-410 716 50



Vilka är vi?

Söders Demens och Specialteam arbetar utifrån en gemensam värdegrund att du oavsett social, fysisk, psykisk och 
etnisk bakgrund blir bemött med samma respekt och integritet. Vår arbetsgrupp består av både män och kvinnor med 
lång erfarenhet och bred kompetens. Några av oss är flerspråkiga och all fast personal har vårdbiträdesutbildning och 
flertalet av oss har även undersköterskeutbildning. Vi har förutom traditionell hemtjänst valt att specialinrikta oss inom 
olika former av demens, handikapp, psykiatri och missbruk. Vi har valt dessa områden eftersom vi upplever att det 
saknas kompetens och kunskap inom hemtjänstbranschen. Därför är personalen i dessa team specialutbildade inom 
psykiatri, missbruk, demens och vård i livets slutskede.

Demensteam

Vi som ingår i detta team har utbildning och lång erfarenhet av olika demenshandikapp som innefattar bland annat  
Alzheimers, vaskulär demens, frontallobsdemens och kognitiv svikt. Vi har även genomgått en utbildning på  
Silviahemmet om olika demenssjukdomar och diagnoser. I teamet finns fem stycken Äldrepedagoger som utgår  
från ett salutogent arbetssätt, vilket innebär att man i mötet med den enskilde utgår från hans eller hennes egna resurser 
och möjligheter till ett meningsfullt liv. Det handlar om individanpassade lösningar istället för kollektiva. 
Teamet arbetar även utifrån två grundläggande arbetsmetoder:

VALIDATIONSMETODEN - En metod som går ut på att ställa frågor som var, när och hur och inte varför. Genom att 
bekräfta personen i den situation han/hon befinner sig i kan den enskilde fokusera sig på vardagliga sysslor istället för 
sin oro och ångest. 

REMINISCENSMETODEN - En kommunikationsmodell som syftar till att tänka tillbaka på tidigare händelser och delar av 
livet. Metoden är inriktad på tidiga minnen som ofta finns kvar längre hos personer med demenshandikapp. Metoden 
ger personer möjlighet att återuppleva en tid då han eller hon var aktiv och frisk. Vid demenssjukdomar försämras 
korttidsminnet vanligtvis tidigt. Att minnas sitt förflutna kan få personen att känna sig tryggare, höja livskvaliteten, öka 
självkänslan och förstärka identiteten.

Specialteam

Vi som ingår i detta team har utbildning och lång erfarenhet inom psykiatri, missbruk och funktionshinder. Teamet  
arbetar utifrån ett professionellt bemötande för att hantera personer med svåra aggressionsutbrott, hjärnskador 
och olika psykiska handikapp. Vi samarbetar även med socialtjänsten när det gäller uppdrag hos personer som är  
vräkningshotade från sina bostäder.Övriga samarbetspartner är bl. a distriktsköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster 
och anhörigkonsulenter.

Ring: 08-410 716 50



Om företaget

Bolagets grundare, Monica Weström har arbetat inom Stockholm stad i 42 år och inom Äldreomsorgen sedan år 1982. 
Hon startade det första demensteamet 1992 och därefter psyk- och missbruksteamet år 1995. Hon har även mångårig 
erfarenhet av kvalitetsutmärkelser och blivit omnämnd i Äldreinspektörernas rapporter som 1 av 5 goda föredömen i 
Stockholms stad vid flera tillfällen.
Söders Demens och Specialteam hette förut Bondens hemtjänt och även Söders Specialteam och har varit en  
kommunal enhet sedan år 1992 men övergick 2010 i privat regi med all ordinarie personal kvar i verksamheten.  
Företagets lokal är belägen på Ringvägen 39 B som ligger på Södermalm i Stockholm.  Verksamheten leds av en  
verksamhetschef och två samordnare. Vi har förutom dagspersonalen en kvällspatrull och en nattpatrull för att du alltid 
ska kunna få den hjälp du behöver, när du behöver den.

För att välja Söders Demensteam så måste följande steg göras

 Du ber om att bli uppringd eller så ringer du oss på 08-410 716 50.
 Du kan även maila till info@sodersdemensteam.se.

 Vi informerar dig om företaget, arbetssätt, personal och de tjänster vi kan erbjuda.  
 Du är även välkommen att besöka oss.

 Därefter hänvisar dig vidare till äldre direkt 08-80 65 65 (aldredirekt@service.stockholm.se)  
 där ansöker du om att få komma i kontakt med en biståndshandläggare

 Till biståndshandläggaren säger du att du vill välja Söders Demensteam som din utförare

 Biståndshandläggaren kontaktar sedan oss och gör en beställning

 Vår kvalitetssamordnare bokar in ett möte med dig där ni går igenom dina behov och önskemål och upprättar  
 på så sätt en veckoplan. Vi utser sedan en kontaktperson som kommer att ha den övergripande kontakten  
 med dig när det gäller de vardagliga sysslorna.
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