Direktiv för framtagande av en samlad demensstrategi
Demenssjukdom utgör Sveriges största folksjukdom. Den skördar fler dödsfall än t ex cancersjukdomar,
påverkar de anhöriga i mycket hög utsträckning och de sjuka kräver mer omfattande vård och omsorgsinsatser
från samhället än vad cancer- och hjärtsjukdomar totalt sett gör. Hur samhället utformar sitt stöd och vilken
kvalitet man kan upprätthålla i vården och omsorgen är därför en helt avgörande välfärdsfråga.
I Malmö kan ca 4500 Malmöbor vara drabbade av demenssjukdom. Ca 1000 av dessa har plats på någon av våra
gruppboende för personer med demens, ca 1500 - 2000 kan beräknas ha stöd från hemtjänsten och
hemsjukvården i ordinärt boende, varav 115 deltar i någon av de 10 dagverksamheter som staden driver. För
yngre demenssjuka driver vi en särskild dagverksamhet – Cefalon.
Under 2018 antog regeringen en demensstrategi framtagen av Socialstyrelsen. Denna pekar ut ett antal
utvecklingsområden t ex systematiskt arbetssätt, stöd till anhöriga, utbildning av personal, dagverksamhet och
regelbunden och sammanhållen uppföljning.
Under 2017 skapades en samlad organisation för hälsa-, vård och omsorgsområdet i Malmö. Det var första
gången denna verksamhet samlades i en organisation. Arbetet har sedan dess inriktats på att skapa en samlad
kraftfull organisation för att på bästa sätt hantera de utmaningar som verksamheten står inför med
kompetensförsörjning, ökat antal äldre och en hälso- och sjukvård som i allt högre utsträckning ska ske i de
äldre och sjukas hem.
Omsorgen om Malmöbor med demenssjukdom står inför samma utmaningar som verksamheten i övrigt står
inför men kräver en samlad strategi och en tydlig inriktning för hur vi i Malmö arbetar med dessa frågor.
Nämnden föreslås därför besluta uppdra åt förvaltningen
-

att utarbeta en samlad demensstrategi för hälsa-, vård- och omsorgen i Malmö. Denna ska bl a belysa
följande område:









Införande av enhetliga systematiska arbetssätt (bl a BPSD o Senior Alert)
Utbildning och handledning av personalen
Anhörigstöd och avlösning
Samarbete med regionens sjukvårdsverksamheter, inkl utveckling av det teambaserade
arbetet i enlighet med socialstyrelsens riktlinjer
Utveckling av de multiprofessionella teamen
Utveckling av dagverksamheterna bl a för målgruppen efter Cefalon
Yngre demenssjukas behov
Utveckjling av regelbunden och sammanhållen uppföljning

-

att i framtagandet av strategin involvera all personal som arbetar med personer med demenssjukdom

-

att beräkna de ekonomiska konsekvenserna för genomförandet av strategin att användas i kommande
budgetarbete

