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Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden gav i mars 2019 förvaltningen i uppdrag att utarbeta en
samlad strategi för demensvården i Malmö stad. Som grund för arbetet med Strategi för demensvård
i Malmö stad har förvaltningen utgått från den nationella demensstrategin som antogs av
regeringen 2018.
Förslaget till strategi som förvaltningen tagit fram är tänkt att vara den första delen i arbetet med
att vidareutveckla och säkerställa en likvärdig demensvård av god kvalitet i Malmö stad. Under
hösten 2019 ska förvaltningens avdelningar ta fram aktiviteter för att bidra till att nå
målsättningarna i Strategi för demensvård i Malmö stad. Förslaget till strategi innehåller bland annat
målsättning för utbildningsnivå inom demensområdet för alla medarbetare som möter brukare i
sitt arbete och pekar ut det nationella BPSD-registret (beteendemässiga och psykiska symptom
vid demens) som ett särskilt viktigt arbetsredskap för en systematisk och likvärdig demensvård.
Förvaltningens arbete med demensvården föreslås återrapporteras till nämnden i delårsrapporter
och årsanalys under perioden 2019 - 2022.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antar Strategi för demensvård i Malmö stad från och med
den 1 september 2019.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att Strategi för demensvård i Malmö stad följs
upp i delårsrapporter och årsanalyser 2019 - 2022.

Beslutsunderlag
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Ärendet

SIGNERAD

I mars 2019 gav hälsa-, vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en
strategi för demensvården i Malmö (§ 40). Förvaltningen har i arbetet utgått från den nationella
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demensstrategin och de utvecklingsområden som pekas ut i den: samverkan mellan hälso- och
sjukvård och social omsorg, kunskap och kompetens, uppföljning och utvärdering, anhöriga och
närstående, personalförsörjning, samhälle samt digitalisering och välfärdsteknik.
Regeringen antog den nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom i maj
2018. Detta sedan Socialstyrelsen hade presenterat ett underlag och plan för insatser som
behöver prioriteras fram till år 2022. Målet med den nationella strategin är att personer med
demenssjukdom ska kunna åldras i trygghet och med ett bibehållet oberoende. Sedan 2010 har
Socialstyrelsens riktlinjer utgjort verktyg för styrning och ledning av vården och omsorgen om
personer med demenssjukdom. I de utvärderingar som har gjorts av riktlinjernas effekter står det
klart att det skett förbättringar samtidigt som det kvarstår stora utmaningar. Dessa utmaningar
gäller inte enbart i Malmö eller Sverige, utan även på ett internationellt plan, och både Danmark
och Norge är inne på andra versionen av sina nationella strategier.
I takt med att vi lever längre, och att antalet äldre kommer att bli fler under de närmaste
decennierna, kommer antalet personer med demenssjukdomar att öka. Demenssjukdomar har
stor påverkan på den enskildes tillvaro och påverkar dessutom anhöriga och närstående i stor
utsträckning. För att möta ett ökat behov av demensvård krävs att förvaltningen tar ett samlat
grepp och arbetar på ett systematiskt och likvärdigt sätt över hela staden.
Mot denna bakgrund har nyckelpersoner, både internt och externt, intervjuats för att bidra till
förvaltningens strategi. Strategin pekar ut en övergripande inriktning inom flera olika
utvecklingsområden. Utöver den nationella demensstrategin kopplar Strategi för demensvård i
Malmö stad an till flera lokala styrdokument bland annat Strategi för ett anhörigperspektiv i hälsa-, vårdoch omsorgsnämndens verksamheter (HVON, § 89, 2018-09-24), Strategi för våld i nära relationer
(under framtagande), Strategi för digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa (HVON, § 61, 2018-06-15)
och förvaltningens kompetensförsörjningsplan.
Strategi för demensvård i Malmö stad är ett förvaltningsövergripande gemensamt ramverk för
avdelningarna att utgå från när de under hösten 2019 planerar aktiviteter för att utveckla
förvaltningens demensvård under perioden 2019 - 2022. Strategin ska bidra till att möjliggöra en
gemensam utgångspunkt för att utveckla en likvärdig demensvård i hela Malmö stad. Uppgiften
för förvaltningens avdelningar blir att konkretisera aktiviteter i sina verksamheter i syfte att
sträva mot de gemensamma och övergripande målen.
Uppföljning av Strategi för demensvård föreslås ske genom förvaltningens arbete inom ramen för
målstyrningen som redovisas årligen i delårsrapport och årsanalys.
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