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BAKGRUND OCH
UPPDRAG
I mars 2019 gav hälsa-, vård- och omsorgsnämnden förvaltningen
i uppdrag att ta fram en strategi för demensvården i Malmö stad.
Strategin avser perioden 2019–2022. Strategin innebär att det tas ett
samlat grepp om förvaltningens arbete med vård och omsorg för
dem som har en demenssjukdom samt stödet till anhöriga.
f Strategin utgör en grund för det arbete som väntar
förvaltningen i takt med den demografiska utvecklingen.
Antalet människor med demenssjukdom ökar i takt med
att vi lever längre, och att gruppen äldre kommer att öka
kraftigt inom de närmaste tio åren. Dessa utmaningar
gäller inte enbart i Malmö utan även på ett nationellt samt
internationellt plan.
I Sverige finns sedan 2018 en nationell demensstrategi och
både Danmark och Norge är inne på andra versionen av sina
strategier. Malmö stads strategi för demensvård tar avstamp i
den nationella strategin och de utvecklingsområden som pekas
ut i den. Strategin avser att komma närmre det lokala sammanhanget i Malmö, men utan att missa den samlade bild som finns
med i den nationella strategin.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen bildades 2017 och
verksamheterna och befolkningsansvaret var tidigare uppdelade på fem stadsområdesförvaltningar. Strategin ska bidra till
att möjliggöra en gemensam utgångspunkt för att skapa 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. ¡
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NATIONELL STRATEGI
FÖR OMSORG OM PERSONER MED DEMENSSJUKDOM
I maj 2018 antog regeringen en nationell strategi för omsorg om
personer med demenssjukdom. Detta sedan Socialstyrelsen hade
presenterat ett underlag och en 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.
f 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.

gorier inom äldresektorn och Sveriges kommuner och landsting
(SKL) har fått uppdraget att ta fram en nationell rekryteringsstrategi.
Det finns ett behov av att alla yrkesgrupper ska få möjlighet till
ökad kunskap och kompetens för att verksamheterna ska kunna
åstadkomma en vård och omsorg i enlighet med den nationella
strategin. Det gäller hela kedjan ifrån att utreda och ställa diagnos till att inom olika verksamheter kunna ge personcentrerad
vård och omsorg utifrån individens behov. I den nationella strategin framkommer flera olika förslag för att stärka kunskap och
kompetens för alla berörda yrkesgrupper. Målet är att stärka kvaliteten i vården och omsorgens alla delar och för att säkerställa
god kvalitet för individen. Förslagen avser allt ifrån kunskaper
på grundläggande nivå till vidareutbildningar inom specifika
inriktningar och förstärkt forskning om demenssjukdomar.

I den nationella strategin identifieras sju strategiska områden för
att långsiktigt kunna förbättra förhållandena för de som drabbas
av demenssjukdom och för deras anhöriga. De sju områdena
är samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg,
personal, kunskap och kompetens, uppföljning och utvärdering,
anhöriga och närstående, samhälle samt digitalisering och
välfärdsteknik.
Samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg är av
stor vikt för att insatser av både medicinsk och social karaktär
ska kunna planeras och komma igång i ett så tidigt skede av
sjukdomen som möjligt. I Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderas att arbetet organiseras utifrån multiprofessionella team.
Många kommuner har startat demensteam och eftersom det
saknas en enhetlig definition av demensteam så är sammana.1
sättningen av dessa mycket varierande i kommunerna.1

Socialstyrelsen följer utifrån olika parametrar upp utvecklingen
av kvaliteten inom vård- och omsorgsverksamheter. Målet är att
vården som ges ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Ett sätt att säkerställa kvaliteten är användandet av kvalitetsregister. Sverige ligger i framkant
ur ett internationellt perspektiv när det gäller användandet av
kvalitetsregister, men eftersom det ser olika ut i kommunerna
bedöms det fortfarande som ett utvecklingsområde.

I den nationella demensstrategin framgår att ett team med
flera yrkeskompetenser, som arbetar gränsöverskridande i
kommunens och landstingens verksamheter framstår som mest
ändamålsenligt. En betydande utmaning i samverkan mellan
hälso- och sjukvård och social omsorg grundar sig i att det
saknas möjlighet för gemensam dokumentation mellan huvudmän. En sammanhållen informationshantering skulle öka både
patientsäkerhet och kvalitet för personer som behöver insatser
från både regionens sjukvård och kommunens äldreomsorg.

Insatser både till den som fått en demensdiagnos och till deras
anhöriga behöver komma in i ett tidigare skede än vad som
sker idag. Det finns även ökat behov av att få specifikt stöd utifrån vilket skede av sjukdomen och i vilken ålder som personen
är i när diagnosen ställs. För anhöriga kan behoven se olika ut
bland annat beroende på om den som insjuknar är yngre och
fortfarande yrkesaktiv eller nyligen har lämnat arbetslivet eller
om det är en äldre person. Utbudet av stöd behöver breddas
och göras mer flexibelt för att möta upp olika behov.

Antalet medarbetare med kompetens inom demenssjukdomar
behöver öka med hänsyn till den demografiska utvecklingen.
Det ökade behovet av medarbetare finns inom alla yrkeskate-
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underlätta vården och omsorgen för den enskilde, utan risk för
att kränka personers integritet eller sekretess.

För att underlätta vardagen behöver samhället i stort få en ökad
kunskap och förståelse för demenssjukdom. Ökad kunskap
och medvetenhet om hur en demenssjukdom kan komma
till uttryck ger oss bättre förutsättningar för att personer med
demens bemöts på ett bra sätt och att de kan leva självständigt
i så lång utsträckning som möjligt.

I arbetet med den nationella demensstrategin var tillfrågade
personer inom olika professioner och forskare eniga om att den
absolut viktigaste frågan är att se till att vi har grundläggande
kompetens om demenssjukdom inom alla yrkesgrupper och
alla verksamheter inom vård och omsorg där vi möter personer
med demenssjukdom. ¡

Inom området digitalisering och välfärdsteknik framgår att
de hjälpmedel som redan finns behöver tillgängliggöras för
personer som har demenssjukdom. Det stora antalet produkter
som utvecklas och som i flera fall säljs utan särskild förskrivning
behöver också utvärderas på ett systematiskt sätt. Ett stort
utvecklingsområde är att verksamheternas olika dokumentationssystem ska kunna kommunicera med varandra i syfte att

1 Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom – en modell
för mångprofessionell samverkan för personcentrerad vård och
omsorg vid demenssjukdom. 2019. Socialstyrelsen

VÅRD- OCH
OMSORGSRESAN
Alla vård- och omsorgsresor utgår ifrån olika behov
och ser olika ut. Strategin ska göra dem så smidiga och
sömlösa som möjligt.
f En person med en demenssjukdom kommer i kontakt
med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen utifrån olika
behov och i olika skeden av sjukdomsförloppet. Det finns
därmed inte en ingång till demensvården i staden och det
finns inte heller en vård- och omsorgsresa som ser lika ut
för alla brukare med en demenssjukdom – alla vård- och
omsorgsresor är individuella skeenden vars behov ska
tillgodoses genom olika individuella insatser.
Strategin för demensvården avser att vidareutveckla processerna för att skapa så smidiga och sömlösa övergångar som
möjligt mellan förvaltningens olika avdelningar. Det viktiga är
att brukarens, och dess anhörigas, behov tillgodoses genom
tydliga kontaktvägar och ansvarsområden, oavsett var brukaren
befinner sig i sin sjukdomsprogress och oavsett hur behoven
förändras över tiden. På så vis ska den enskilda uppleva en god
kvalitet oavsett var och när i sjukdomsförloppet som personen
kommer i kontakt med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens
demensvård och oavsett var i staden brukaren bor. ¡
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UTVECKLINGSOMRÅDE
SAMVERKAN MELLAN HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD OCH SOCIAL OMSORG

f I den nationella strategin framhålls att samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg är av stor vikt för
att insatser av både medicinsk och social karaktär ska kunna planeras och komma igång i ett så tidigt skede av sjukdomen som möjligt. Insatserna från hälso- och sjukvården
och socialtjänsten behöver ges samordnat och anpassat till
var i sjukdomsförloppet personen befinner sig. Här behövs
en samverkan även på ledningsnivå för att ge förutsättningar för att arbetet på övriga nivåer kan fungera.

ÖNSKAT LÄGE 2022
Det finns en övergripande samverkan för demensvård på
strategisk nivå mellan Malmö stad och Region Skåne. Samverkan
säkerställer på ett övergripande plan att det ges förutsättningar
för att insatser till den enskilde och stöd till anhöriga kommer
igång i ett så tidigt skede som möjligt. Strukturen som har etablerats för hälso- och sjukvårdsavtalet utgör grunden för denna
samverkan och har särskilt fokus på demensvård. Resultatet av
samverkan innebär att primärvården har tillräckliga och nödvändiga kunskaper om de insatser som kommunen erbjuder
och ansvarar för. Kommunen bjuds in till samordnad individuell
planering när primärvården uppfattar tecken på kognitiv svikt under förutsättning att den enskilde ger sitt samtycke. Kommunen
kan då i ett tidigt skede informera om de insatser som finns för
personen som utreds för minnessvikt samt stöd och avlastning
för den anhörige.

NULÄGE 2019
I nuläget finns ett etablerat samarbete mellan Region Skånes
Kunskapscentrum för demenssjukdomar och Malmö stads
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning. Tillsammans med förvaltningens konsultativa Silviasystrar och demenssjuksköterskor utvecklar och uppdaterar Kunskapscentrum utbildningsmaterialet
som ligger till grund för utbildning av förvaltningens legitimerade personal, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare.

Samverkan mellan Region Skåne och Malmö stad innebär
att en bred kompetens inom demensområdet kommer
den enskilde till del. Utvecklingen innebär att tecken på
Sedan hösten 2016 utgör HälsoSilviasyster –
demenssjukdom i större utsträckning upptäcks, utreds och
och sjukvårdsavtalet grunden för
specialisering i
diagnostiseras i ett tidigare skede.
samverkan mellan Region Skåne
demensvård för
och Malmö stad, tillsammans
undersköterskor, omfattar
Förvaltningens interna samverkan har skapat tyd60 högskolepoäng.
med de övriga skånska
ligare förutsättningar för att samarbeta med olika
kommunerna. Det är ett
Demenssjuksköterska –
yrkesgrupper inom avdelningar och över avdelutvecklingsavtal som anger
specialistutbildning med
ningsgränser. Kunskaper om verksamheters uppdrag
riktningar för hur samverkan
inriktning på demensvård för
och ansvarsområden är väl känt genom ett strukturerat
på olika nivåer ska utvecklas
sjuksköterskor, omfattar
erfarenhetsutbyte. Samarbetet har vävts in i det dagliga
inom en rad avtalade områden.
60 högskolepoäng.
omvårdnadsarbetet med den enskilde och eventuella
anhöriga i fokus. Utifrån det konsultativa stödet och en ökad
Sedan förvaltningen bildades 2017
demenskompetens hos medarbetare hanteras utmaningar i
pågår ett arbete med att utveckla och
tydliggöra uppdrag och funktioner för att uppnå en likvärdig vård det dagliga arbetet genom reflektion och handledning samt
stöd från närmaste chef. Lärdomar och kunskap om områoch omsorg i hela staden. I nuläget arbetar patientansvariga sjukk
den och arbetssätt utvecklas genom att lyftas in i respektive
sköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt undersköterskor runt brukaren. Vid behov av ytterligare medicinsk kompetens avdelnings kvalitetsråd och kvalitetsdialoger på så sätt uppnås
en ökad kvalitet och likvärdighet i vården av personer med
kan förvaltningens konsultativa funktioner eller i vissa fall läkare
demenssjukdom.
kopplas in. Dessa utgör sammantaget det multiprofessionella
teamet runt brukaren. De konsultativa demenssjuksköterskorna
och Silviasystrar utgör en central funktion för att öka kunskaperna ATT GÖRA
•
Upprätta nätverk för demenssjukvård med Region Skåne
om demens och bistå med handledning i verksamheterna.
på en övergripande och strategisk nivå som ger förutsättningar för samverkan mellan sjukvård och socialtjänst.
Socialstyrelsen har i uppföljningen av de nationella riktlinjerna
•
Verka för att det multiprofessionella teamets arbete riktat
konstaterat att gränsöverskridande samverkan mellan kommutill den enskilde brukaren utvecklas inom förvaltningen
nens och regionens verksamheter är den mest ändamålsenliga
och i samverkan med Region Skåne.
formen av samverkan för målgruppen. Det är detta Social•
Utöka samarbete och samverkan mellan olika funktioner
styrelsen menar när de förespråkar multiprofessionella team.
och yrkesroller inom förvaltningens olika avdelningar. ¡
Från nuläget finns det behov av att utveckla och fördjupa den
gränsöverskridande samverkan.
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2

KUNSKAP OCH KOMPETENS

f Strategins övergripande syften är att säkerställa en likvärdig demensvård som är personcentrerad och av god kvalitet.
För att säkerställa att den vård och omsorg som ges till personer med demenssjukdom är likvärdig finns det behov av en
grundläggande förvaltningsövergripande utbildningsnivå.

genomföra. Det är vanligt förekommande inom sektioner att
medarbetare har genomgått ytterligare utbildningar exempelvis Demens ABC+ som är en påbyggnadsutbildning som
anpassad efter yrkesroll.

ATT GÖRA
•
Planera och genomföra utbildningar i Demens ABC (DeSvenskt demenscentrum tillhandahåller utbildningen Demens
mens ABC 2.0).
ABC. Utbildningen grundar sig i de nationella riktlinjerna för
•
Ge stöd och skapa förutsättningar för att medarbetare ska
demensvård. Demens ABC är en webbaserad utbildning som
genomföra Demens ABC+ eller andra fördjupningsutbildkan genomföras kostnadsfritt via Svenskt demenscentrums
ningar och specialistutbildningar inom demens.
utbildningsportal och tar några timmar att genomföra. Svenskt
•
Skapa förutsättningar som ger medarbetare tid till struktuDemenscentrum har under våren 2019 tilldelats extra medel av
rerad reflektion och handledning.
regeringen för att användas till att ta fram en helt ny webbplats,
•
Öka kunskapen både internt och externt om vilka insatser
en ny grundläggande webbutbildsom kommunen erbjuder.
ning – Demens ABC 2.0 – samt till
att utveckla utbildningsmodellen
*Stjärnmärkt –
Dagverksamheter
Stjärnmärkt.*
är en utbildningsmodell
Syftet med dagverksamhet är att erbjuda personer
som tagits fram av Svenskt
med en demenssjukdom gemenskap och aktivering
Demenscentrum. Den består
NULÄGE 2019
av fyra utbildningssteg och vänför att ge dem möjlighet att bo kvar i sitt hem och
Det finns behov av att öka
der sig främst till demensboenden,
att samtidigt erbjuda anhöriga en viss avlastning.
kunskapen inom deäldreboenden och hemtjänstenheter
Verksamheten kan också bidra till social samvaro,
mensområdet hos medmen även till biståndshandläggare. I
struktur och innehåll i dagen för personer med
arbetare och chefer som
Malmö stad finns ett stjärnmärkt
demenssjukdom.
arbetar brukarnära, från
särskilt boende, Trevnaden
bedömning till utförande.
(2019).
Enligt Socialstyrelsen bör socialtjänsten erbjuda
anpassad verksamhet till personer med mild till måttlig
Kunskapsnivån gällande demensdemenssjukdom respektive till yngre personer (under 65 år)
området i förvaltningen kan öka gemed demenssjukdom.
nom handledning och reflektionstid,
vid behov med stöd från demenssjuksköterskorna och SilviasystI Socialstyrelsens uppföljning av de nationella riktlinjerna för
rarna. Detta innebär en möjlighet för medarbetare att tillsamdemensvård konstateras att 13 procent av de personer som bor
mans med sin närmaste chef hantera utmaningar i det dagliga
i ordinärt boende och ingår i demenspopulationen (nationellt)
arbetet och att successivt öka sina kunskaper inom området.
har ett beslut om dagverksamhet.
Demenssjuksköterskorna och Silviasystrarna arbetar konsultativt
Socialstyrelsen fick i juni 2019 ett uppdrag från regeringen om
med rådgivning och stöd till medarbetare och anhöriga. De ger
att ta fram en vägledning för dagverksamheter för personer
också handledning och utbildning till förvaltningens medarmed demenssjukdom. Uppdraget ska presenteras för regeringbetare och medverkar vid behov i teammöten och vårdplaneen senast 1 juni 2020.
ringar. Deras uppdrag är också att utbilda i och vara ett stöd vid
registrering i det nationella kvalitetsregistret BPSD.
NULÄGE 2019
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen driver tio dagverksamÖNSKAT LÄGE 2022
heter. Beslut om plats på dagverksamhet fattas av biståndsDen generella kunskapsnivån om demens har ökat inom alla
handläggare enligt socialtjänstlagen. Den dagverksamhet som
yrkesroller inom förvaltningen. Medarbetare som arbetar bruriktar sig till yngre personer med demenssjukdom kräver istället
karnära har genomgått utbildningen Demens ABC. Utbildningremiss från sjukvården.
en finns inplanerad bland de utbildningar som nyanställda ska
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Idag kommer många personer med demenssjukdom till
dagverksamhet i ett relativt sent skede i sin sjukdom. För att
tillgodogöra sig innehållet i dagverksamheten på bästa sätt
hade brukarna behövt bli erbjudna dagverksamhet tidigare i
sitt sjukdomsförlopp. På så sätt kan personerna bo kvar hemma
längre samtidigt som anhöriga avlastas i vardagen i ett tidigare
skede. En tidigare ingång till dagverksamheten kräver förutom
en utbyggd samverkan med regionen/primärvården också ett
tätare samarbete mellan biståndshandläggare och dagverksamheterna samt med brukare och dess anhöriga. Dagverksamhet
kan för många medborgare vara en relativt okänd verksamhet
som många gånger förväxlas med daglig verksamhet enligt
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

*Kvalitetsregister –
I ett kvalitetsregister
registreras personbundna
uppgifter om problem/diagnos,
behandling, och resultat. Genom
ett gott bemötande, en god omvårdnad och ett strukturerat arbetssätt kan
lidandet för individen minskas. BPSD-registret, som är ett nationellt kvalitetsregister
sedan år 2010, är ett bra arbetsredskap i
processen att minska symtomen. Användningen av registret leder till
lärande och förbättringsarbete
i den personcentrerade
vården.

Dagverksamheten som riktar sig till yngre personer med demenssjukdom (Club Cefalon) konstaterar att det många gånger
saknas en verksamhet för de personer som inte längre kan
tillgodogöra sig verksamheten vid Club Cefalon. Ofta är dessa
personer yngre och har andra behov och förutsättningar än vad
som kan erbjudas vid förvaltningens andra dagverksamheter.
När ett sådant glapp uppstår riskerar brukarna att antingen
stå utanför dagverksamhet, påbörja dagverksamhet som ej
är anpassat efter behovet eller bli kvar vid Club Cefalon vilket
förhindrar att nya personer får del av verksamheten. Andra deltagare vid Club Cefalons dagverksamhet riskerar också att inte
få den stimulans som de skulle kunna tillgodogöra sig när dessa
situationer uppstår.
ÖNSKAT LÄGE 2022
Brukare med demenssjukdom får del av dagverksamhet i ett
tidigare skede än idag, detta i ett förebyggande syfte för både
brukare och anhöriga. Det finns en etablerad dagverksamhet
för målgruppen yngre personer med demenssjukdom som inte
längre kan ta del av verksamheten för Club Cefalon men som
inte heller matchar målgruppen för övriga dagverksamheter
som finns idag.
ATT GÖRA
•
Skapa dagverksamhet för att möta behovet mellan dagens
Club Cefalon och övriga dagverksamheter.
•
Tydligare kommunicera innehåll och syfte i dagverksamhet
till verksamhetens målgrupp, medarbetare samt Region
Skåne.
•
Utbudet av stöd behöver breddas och göras mer flexibelt
för att möta upp olika behov. ¡
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UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

f En kvalitetssäkrad demensvård är avhängig en regelbunden och sammanhållen uppföljning. För att säkerställa
en strukturerad uppföljning och utvärdering på individnivå är användningen av nationella kvalitetsregister* ett
framgångsrikt och väletablerat arbetssätt.

Under våren 2019 beslutade regeringen om att avsätta extra
resurser till SveDem för att utveckla verksamheten. Syftet är att
göra registret mer användarvänligt och implementera en ny
modul för att följa upp hemsjukvård och omsorgsinsatser för
personer med demenssjukdom.

BPSD-registret

NULÄGE 2019
Ett implementeringsarbete av BPSD-registret pågår i avdelningarna för ordinärt och särskilt boende. Flera verksamheter har
använt sig av registret i flera år, i varierad utsträckning, men i
många verksamheter är användningen av BPSD-registret i ett
initialt skede. Det finns många goda exempel, både nationellt
och inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, hur användningen av registret lett till en minskad BPSD-problematik och
bättre tillvaro för personen med demenssjukdom.

Behandlingsrekommendationer för Beteendemässiga eller Psykologiska Symtom vid Demens (BPSD) från Läkemedelsverket
fastställer ”att det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att de initiala interventionerna vid BPSD bör vara av icke-farmakologisk
art”. Generellt innebär det att de första åtgärderna bör omfatta
en anpassning av omgivande miljö och bemötande. Syftet med
det nationella kvalitetsregistret BPSD-registret är att kvalitetssäkra omvårdnaden av personer med demenssjukdom och uppnå
ett likvärdigt omhändertagande.
Med bakgrund i detta resonemang är det en prioriterad åtgärd
att använda sig av BPSD-registret för att säkerställa likvärdighet
i vården samt ett strukturerat arbetssätt i den personcentrerade
vården vid BPSD-problematik hos brukaren.
Förutom det strukturerade arbetssättet tillhandahåller BPSD-registret verksamheterna ett verktyg för uppföljning på individnivå.
Genom användningen av registret får verksamheterna ett tydligare
arbetssätt för att hitta vägar för att hantera BPSD-problematik och
förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder eller farmakologisk
behandling där det ej är den mest ändamålsenliga behandlingen.
Alla individer som registreras ska få en individuell bemötandeplan. Det är viktigt att bemötandeplanen upprättas tillsammans
av personer med olika yrkeskompetenser med god personkännedom om vem personen med demenssjukdom är och dennes
levnadsberättelse.

Svenska demensregistret (SveDem)
SveDem är ett nationellt kvalitetsregister vars syfte är att samla
in data om personer med demenssjukdom för att kunna
förbättra och utveckla vården av demenssjuka i Sverige. Målet
är att skapa ett rikstäckande verktyg för likvärdig och bästa
behandling av personer med demenssjukdom.

Användning av SveDem är ett krav i processen för stjärnmärkning. I Malmö stad används registret vid ett särskilt boende.
Registret har uppfattats som administrativt tungt vid nyregistreringar och nyttan av användningen har inte framkommit lika
tydligt som vid registreringar och framtagande av handlingsplaner i BPSD-registret.
ÖNSKAT LÄGE 2022
Samtliga verksamheter som ger insatser och vård till personer
med demenssjukdom, i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen,
använder det nationella kvalitetsregistret BPSD-registret vid
BPSD-problematik hos brukaren.
Såvida utvecklingen av SveDem genomförs i enlighet med
intentionerna med de riktade statsbidragen, används registret
inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter
bland annat i syftet för att säkerställa en likvärdig demensvård i
staden.
ATT GÖRA
•
Implementera BPSD-registret i samtliga verksamheter som
ger insatser och vård till personer med demenssjukdom.
•
Säkerställa att registret används vid BPSD-problematik
samt vid uppföljning.
•
Följa utvecklingen av SveDem för att senare ta ställning till
implementering och användning av registret inom hälsa-,
vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. ¡

SveDem är ett stöd i utrednings- och uppföljningsprocessen.
Vårdenheter som ansluter sig till SveDem rapporterar sina data
om personer som fått demensdiagnos till registret i ett webbaserat system. Sedan följer en årlig uppföljning.
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ANHÖRIGA OCH NÄRSTÅENDE

f När en person insjuknar i demenssjukdom påverkas de
anhöriga och andra närstående, vilket gör att de kan ha
behov av olika stödinsatser.

Utlandsfödda med demenssjukdom
Malmö är en stad där många personer har en annan bakgrund
än svensk. I Socialstyrelsens utvärdering av riktlinjer för demensvård konstateras att personer som är födda i länder utanför EU
har 38 procent högre sannolikhet att förskrivas antipsykosmedel
än personer som är födda i Sverige. En förklaring till det kan vara
kommunikationssvårigheter, eftersom många personer med
demenssjukdom riskerar att tappa sitt andra språk just på grund
av demenssjukdomen eller att personerna saknar kunskaper i
svenska språket. Personer med utländsk bakgrund kan också
bära på tidigare trauman, vilket gör att de uppvisar psykiska
symtom som äldre.

I de nationella riktlinjerna rekommenderas att hälso- och
sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda utbildningsprogram,
där anhöriga och andra närstående får strukturerad information
om bland annat demenssjukdomens symtom, orsaker samt
förväntade utveckling. För många anhöriga kan det också vara
värdefullt att delta i psykosociala stödprogram, där anhöriga
till personer med demenssjukdom träffas och tillsammans får
möjlighet att utbyta erfarenheter, förhållningssätt och strategier.
I riktlinjerna rekommenderas att anhöriga till yngre personer
med demenssjukdom bör erbjudas individuellt anpassat stöd.
Även andra grupper, som anhöriga till personer med utvecklingsstörning eller med ett annat modersmål än svenska, kan
behöva särskilt anpassade insatser.

Både inom regionernas och kommunernas verksamheter finns
det behov av att utveckla kunskap och metoder som gör det
möjligt att på ett bättre sätt möta behoven hos personer med
ett annat modersmål än svenska.
NULÄGE 2019
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens användning av tolk står
för 2,7 procent av Malmö stads totala användning av tolktjänster 2018. Hur stor andel som rör personer med demenssjukdom
eller om nyttjandet motsvarar behovet av tolk är inte kartlagt.

NULÄGE 2019
I september 2018 antog hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
strategi för ett anhörigperspektiv i hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Strategin är en viktig utgångspunkt
för utveckling av anhörigstödet (utbildningar, anhörigträffar,
enskilda samtal) som erbjuds anhöriga till personer med demenssjukdom.

ÖNSKAT LÄGE
En kvalitetssäkrad process där tolk används vid behov och där
personer med demenssjukdom, oavsett modersmål, får det
stöd och insatser som hen har behov av.

Från anhöriga efterfrågas samlad och fördjupad information om
demensområdet från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
utifrån den anhöriges perspektiv.
ÖNSKAT LÄGE
Anhöriga till personer med demenssjukdom erbjuds olika typer
av stödinsatser, avlastning och information efter de behov som
finns och efterfrågas. Stödinsatser kan bestå av både fysiska
träffar med anhörigkonsulenter och andra nyckelpersoner men
även av digitalt stöd2 eller annan interaktiv information att ta del
av som anhörig.

ATT GÖRA
•
Säkerställa att det finns en medvetenhet hos medarbetare i
förvaltningen kring behov av och möjligheten till användning av tolk för personer med demenssjukdom.

ATT GÖRA
•
Införliva intentionerna i anhörigstrategin i avdelningarnas
demensvård.
•
Ta fram digitalt stöd och samlad digital information kring
demensvården i Malmö stad.
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Våld i nära relation
Personer som lider av en demenssjukdom är särskilt utsatta för
våldsrisker. Demenssjukdomar kan innebära ökad förvirring och
svårigheter att orientera sig. Detta kan skapa ångest hos en person med demenssjukdom och med detta en risk för konflikter
och aggressioner. Personer med demenssjukdom som utövar
våld eller som uppvisar ett aggressivt beteende löper också risk
att själva utsättas för våld och övergrepp.
NULÄGE 2019
Under 2019 pågår ett arbete i förvaltningen med att ta fram en
Strategi för våld i nära relation.
ÖNSKAT LÄGE
Våld i nära relation som drabbar personer med demenssjukdom
eller anhöriga som kommer i kontakt med hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens verksamhet erhåller rätt stöd och hjälp.
ATT GÖRA
•
Implementera strategin för våld i nära relation och särskilt
uppmärksamma risker för personer med demenssjukdom
att utsättas eller utsätta andra för våld. ¡
2 Exempel på hur andra kommuner arbetar med ett digitalt stöd är
demenslotsen som används i Helsingborgs stad.
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ÖVRIGA FOKUSOMRÅDEN

f I den nationella demensstrategin ingår nedanstående
utvecklingsområden. Fokus inom den nationella strategin
ligger på ett övergripande plan. Nedan görs en summarisk
genomgång med beröringspunkter till den lokala nivån.

Digitalisering och välfärdsteknik
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutade i juni 2018
om Strategi för digitalisering och välfärdsteknik och e-hälsa.
Strategin lyfter fram fyra fokusområden varav tre är relevanta för
personer med demenssjukdom och/eller anhöriga; framtidens
välfärd, trygghet och självständighet samt brukaren i centrum.
Strategin anger också prioriterade områden som i många delar
inkluderar målgruppen för demensstrategin i kommande års
utvecklingsarbeten.

med demenssjukdom och deras anhöriga. Detta kan vara
aktuellt i exempelvis planprocesser, kollektivtrafik och andra
tillgänglighetsfrågor.
Den generella kunskapsnivån om demens i samhället behöver
öka och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen kan ha en viktig
roll att
tt stötta och ta hjälp av andra parter i detta sammanhang. ¡

Personalförsörjning
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen arbetar utifrån en kompetensförsörjningsplan som avser att säkerställa kompetensbehov på både lång och kort sikt. En utmaning är att i framtidens
vård och omsorg hitta rätt kompetens till det ökade behovet,
till följd av befolkningsutvecklingen i de högre åldersgrupperna
– rätt kompetens ska utföra rätt insats och i rätt tid. Detta är ett
långsiktigt omställningsarbete som kräver lösningar inte endast
inom rekrytering och kompetensutveckling utan även genom
användningen av välfärdsteknik och digitaliseringslösningar.
Kompetensförsörjning och projektet för kvalitativ bemanning
(heltidsorganisering) är i sin tur nära sammankopplad med
att öka kontinuiteten i verksamheten så att brukare i så stor
utsträckning som möjligt träffar samma medarbetare från verksamheterna. Kontinuiteten är en viktig aspekt rörande upplevelse av kvalitet och är en högt prioriterad fråga inom verksamheternas pågående kvalitetsarbete.

Samhälle
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är återkommande remissinstans i olika statliga utredningar och kommunövergripande
utvecklingsprojekt. I de delar som inte direkt rör nämndens
verksamhet kan ändock nämndens målgrupps intressen vara
viktiga att bevaka och föra fram, inte minst rörande personer

HÄLSA, VÅRD & OMSORG

14

STRATEGI FÖR DEMENSVÅRD I MALMÖ STAD 2019–2022

AVSLUTNING

FÖRVALTNINGENS
FORTSATTA ARBETE
Inom området demens pågår forskning och ständig utveckling.
Det är angeläget att hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen kontinuerligt följer denna utveckling och inkluderar ny kunskap och nya
arbetssätt löpande i verksamheterna.
f Intentionen är att låta strategin för demensvård gälla
fram till och med 2022 men för att säkerställa att förvaltningen håller sig uppdaterad finns det behov att av utse
ett nätverk med ansvar för omvärldsbevakning kring demensområdet. Samordnande ansvar för gruppen hanteras
av strategiska utvecklingsavdelningen. På nationell nivå
har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp
och långsiktigt hantera strategiska frågor inom ramen för
den nationella strategin.

Uppföljning av arbetet inom ramen för strategin
I en stor organisation som hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen pågår många processer parallellt kring utveckling och
uppföljning. För att säkerställa att strategin för demensvården
blir en del av en redan etablerad och kvalitetssäkrad styrning
och uppföljning kommer strategin hanteras inom ramen för
målarbetet i både nämnd och förvaltning. Strategin kommer
därmed att införlivas i avdelningarnas arbete med handlingsplaner på aktivitetsnivå och följas upp till förvaltningsledning och
nämnd i samband med delårsrapporteringar och årsanalys.
I nämndens budget för år 2019 är en av indikatorerna inom
målområde 6 (en trygg stad) att ta fram en strategi för demensvården. Strategin beslutas av nämnden på en övergripande nivå
där verksamhetsavdelningarna tar fram aktiviteter i handlingsplaner för att bidra till önskat läge 2022.
Strategin kommer att följas upp och utvärderas kontinuerligt i
samband med delårsrapporter och årsanalys från 2020 fram till
och med 2022. ¡
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PROCESS FÖR
STRATEGIN 2019–2022
Bilden nedan illustrerar hur hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen kommer att arbeta vidare
utifrån strategin samt hur utvärdering och
uppföljning planeras fram till år 2022.

HVON = hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
DR = delårsrapportering
ÅA = årsanalys
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”Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en
rad symptom som orsakas av
hjärnskador.”
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