
 

Bra att känna till: 

- För att få en plats på 
dagverksamheten behövs ett 
beslut från biståndshandläggare. 
Information om hur du ansöker 
hittar du på www.svalov.se eller 
kontakta biståndshandläggare 
direkt: 0418-475116, telefontid 
må-fre 08.30-10.00. 

- Vid annan omsorg, tex vistelse 
på korttid/växelvård, görs en 
individuell bedömning av 
möjligheten att tillgodogöra sig 
den pedagogiska verksamheten 
vid dagverksamheten. Om denna 
är nedsatt, dvs personen har 
svår demenssjukdom, görs det 
uppehåll i dagverksamheten den 
tid personen vistas på 
korttid/växelvård.  

- Ditt personliga behov avgör hur 
ofta du kan besöka dag-
verksamheten, det kan variera 
mellan 1-5 dagar per vecka.  

- Du får en dagbok att ta med vid 
varje besök. Här får du hjälp av 
personalen att skriva ner vad 
som hänt under dagen. 
 

 
 

 

TUSSILAGO 
Tussilago dagverksamhet 

Västergatan 33 

260 20  Teckomatorp 

tel: 0709-45 10 50 

 

 

   Enhetschef:  

   Pia Malmgren  

Tel: 0418-47 54 90   
pia.malmgren@svalov.se 

   Demenssjuksköterska:  

Eva Granvik 

Tel: 0418-47 52 11 
eva.granvik@svalov.se 

 

 

 
 

 

 

TUSSILAGO 

Dagverksamhet för personer 
med kognitiv sjukdom 

 

http://www.svalov.se/
mailto:pia.malmgren@svalov.se
mailto:eva.granvik@svalov.se


 

Aktiviteterna är personcentrerade efter 
varje gästs intresse och förmåga  

Tussilago  dagverksamhet 
vänder sig till personer som 
bor hemma och som har en 
diagnostiserad kognitiv 
sjukdom (demenssjukdom). 

 

 

Målsättningen för dag-
verksamheten är att erbjuda 
en meningsfull dag med 
möjlighet till stimulerande 
samvaro i en lugn och 
trivsam miljö. Det är 
gästernas intressen och 
behov som formar 
verksamheten. Aktiviteter 
som erbjuds kan t ex vara 
promenader, utflykter, 
trädgårdsarbete, samtal, 
musikunderhållning, 
sällskapsspel, bakning m.m. 

Vi träffas en liten grupp 
gäster tillsammans med 
välutbildad och erfaren 
personal.    

”Positivt för både mig och 
min make. Min make blir 
positiv av verksamheten hos 
er och jag får tid att återfå 
kraft och energi”                            
(Anhörigs kommentar i en 
brukarundersökning, 2022) 

 

 

Att baka är en uppskattad aktivitet  

Till och från dagverksamheten 
åker du färdtjänst och det är 
personalen vid dagverksamheten 
som hjälper dig att beställa resan. 

Du och en anhörig kommer att 
erbjudas ett hembesök av 
personal samt ett prova-på-besök 
hos oss innan du börjar på 
dagverksamheten. Vid dessa 
tillfällen får du möjlighet att 
berätta lite om dig själv och vad 
du önskar få ut av din vistelse på 
dagverksamheten.   

Dagverksamheten är öppen alla 
vardagar året runt och det 
serveras alltid frukost och lunch.  
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