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Bakgrund
Syftet med detta vårdprogram är att förbättra vård och omsorg
om personer med demenssjukdom i Västerbotten. Det utgår
från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom (2010 & 2017), utvärderingen med förbättringsområden (2018) samt den nationella strategin för demenssjukdom (2017) samt på den målbild för vård och omsorg om personer med demenssjukdom som skapats av den styrgrupp som har
till uppgift att utveckla vården av personer med demenssjukdom
i länet. Det utgår även från klinisk erfarenhet från olika verksamheter i länet som bedriver diagnostik, behandling och omvårdnad
av personer med demenssjukdom.
Vårdprogrammet har upprättats på uppdrag av styrgruppen för
vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbotten och är framtaget av en arbetsgrupp med olika kompetenser
och erfarenheter från hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Giltighetstid: Till och med 2020-11-01
Ansvarig för uppdatering:
Petter Tängman, processledare, Västerbottens läns landsting.
Anneli Johansson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Vännäs
kommun.
Revidering genomförd i samråd med representanter i Nätverket
för demensansvariga i primärvården, GAP-analysgruppen, specialistläkare inom länets psykogeriatrik samt andra nyckelpersoner
inom landsting och kommun.
Kommunförbundet Västerbottens och Västerbottens läns landstings informations- och diskussionsforum för övergripande
gemensamma frågor (LAKO) antog 2006 en målbild som vägledning inför planering och utveckling av vård och omsorg av demenssjuka i Västerbotten:
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Vision
Om jag drabbas av demens då vill jag och mina anhöriga att jag ska
få min diagnos så tidigt som möjligt. Osäkerhet är alltid det sämsta
alternativet. Ju mer vi känner till och ju tydligare hjälpen är ordnad
desto tryggare blir det för oss.
Om det är lämpligt med mediciner vill jag gärna prova det. Både jag
och mina anhöriga vill få information och lära oss så mycket som
möjligt om min sjukdom tidigt så att vi kan hantera den på bästa
sätt. Vi vill få ett namn och ett telefonnummer till den som vi ska
kontakta på vårdcentralen när det blir problem.
Vi vill också få kännedom om vilken hjälp det finns att få av samhället under sjukdomstiden. Vi förutsätter att de som ska hjälpa oss
tidigt tar kontakt med varandra så att inte vi måste upprepa allting
varje gång.
Vi vill gärna att jag ska kunna bo kvar hemma där jag känner min
vardag så länge som det bara är möjligt. Då måste också jag och
mina anhöriga känna till och få den hjälp och stöd som behövs. Om
mina besvär blir så uttalade att jag behöver ett annat boende så vill
vi att det ska finnas tillgängligt när jag behöver det.
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Inledning
Demens är ett samlingsnamn för en rad symtom som orsakas av
hjärnskador. ICD-10 använder sig av diagnosen demenssjukdom
medan DSM –V använder kognitiv sjukdom. I Socialstyrelsens
nationella riktlinjer används fortfarande begreppet demenssjukdom men kognitiv sjukdom etableras alltmer. I detta vårdprogram används båda begreppen. Demenssjukdom kan yttra sig på
olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planerna och genomföra
vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro,
nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Symtomen leder till att personer med demens har svårt
att klara sin tillvaro utan stöd från närstående.
I Sverige insjuknar varje år 20 000- 25 000 personer i en demenssjukdom. De allra flesta är äldre, demens före medelåldern
är sällsynt, vid 65 års ålder är förekomsten av demens omkring 1
%. Efter 65 års ålder ökar risken betydligt, c:a 50% av 90-åringarna är drabbade. Det totala antalet demenssjuka i Sverige beräknas till 130 000- 150 000 personer, en siffra som förväntas
fördubblas till år 2050. Om även personer med lindrig kognitiv
störning inkluderas beräknas antalet personer vara över 200 000
i Sverige idag.
I Västerbotten finns ca 268 000 (2017) invånare och antalet demenssjuka beräknas till cirka 4500 personer. Varje år nyinsjuknar
cirka 700 personer i länet. Kostnaderna för vården av personer
med demens i Västerbottens län beräknas till ca 2 miljarder kronor/år. Av dessa kostnader ligger ungefär 80 % på kommunerna.
Alzheimers sjukdom den vanligaste demensformen och utgör ca
60 procent av samtliga fall av demenssjukdomar. Sjukdomen gör
att hjärnceller gradvis förtvinar och dör. Symtomen kommer ofta
smygande, efterhand försämras även kroppsliga funktioner. Idag
finns symtomlindrande läkemedel men inget botemedel mot
Alzheimers sjukdom.
Vaskulär demens och frontotemporal demens är andra vanliga
demenssjukdomar. Även alkoholmissbruk och en rad andra sjukdomstillstånd kan i vissa fall leda till demens. Vissa av dessa s.k.
sekundära sjukdomar är behandlingsbara.

Värdegrund
De grundläggande värderingar som uttrycks i hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen och socialtjänstlagen innebär att personer med demenssjukdom:
• ska få sin integritet och sitt självbestämmande respekterat
• ska få tillgång till insatser på jämlika villkor och att insatserna
är lättillgängliga
• ska få sina rättigheter respekterade

•
•
•

ska kunna känna sig trygga
inte får diskrimineras, till exempel uteslutas från vård och
omsorg på grund av kön, etnicitet, ålder eller diagnos
åtgärder kan inte vidtas mot en persons vilja

Etik en del av värdegrunden
Att respektera livets okränkbarhet, respektera den andres autonomi, göra gott och inte skada samt att handla rättvist är etiska
principer som hälso-och sjukvårdspersonal samt personal inom
socialtjänsten ställs inför. Att respektera livets okränkbarhet
innebär att handla så att man inte förkortar eller förlänger livet på
ett ”onaturligt” sätt. Att respektera personen med demenssjukdoms autonomi handlar om att kunna kommunicera med personen så att man kan förstå vad han eller hon önskar och stöttar till
självständighet. Att göra gott och inte skada handlar om att lyssna
efter både det som sägs och det som är outtalat för att försöka
tolka personens upplevelse av situationen. Personer inom vård
och omsorg bör känna till alternativa handlingar, till exempel vad
forskning eller beprövad erfarenhet lyfter som goda arbetssätt.
Praktiskt taget alla vårdhandlingar kan innebära etiska utmaningar för vårdare. Det handlar om att skapa en positiv ömsesidig
relation, värna om värdighet och att hjälpa personen att bevara
sina upplevelser av identitet och integritet. Det är viktigt att såväl
närstående som vårdpersonal kan kommunicera med personer
med olika grad av demenssjukdom. Att fokusera på personen
med demenssjukdom utifrån dennes kvarvarande förmågor och
inte på sjukdomen. Även under sena stadier av demenssjukdomen kan personer visa att de har en uppfattning av sig själva, att
de har en identitet som är instängd och inte förlorad. Personer
med demenssjukdom kan behöva hjälp att upprätthålla sin självkänsla genom att påminnas om sin historia och bemötas som en
värdefull kommunikationspartner.
En människas upplevelse av identitet hänger samman med hennes/hans sociala sammanhang. En uppgift för personal i vården
och omsorgen är därför att hjälpa personer med demenssjukdom att upprätthålla kontakten med sina sociala sammanhang,
familj, intressen och religion.
Det finns personer med demenssjukdom som tycks ha det bra
i sin sjukdom, speciellt i senare stadier av sjukdomen. Men det
finns också personer som tycks uppleva ett stort lidande. De kan
uppleva lidande av samma skäl som friska personer, till exempel
av anhörigas svek eller död, men de kan också lida på grund av
de symtom som demenssjukdomen medför. Lidande kan även
uppstå på grund av att de bemöts på ett negativt sätt samt på
grund av bristande kvalitet av vård och omsorg. När personer
med demenssjukdom inte respekteras, behandlas som tomma
skal, man talar om dem och inte till dem, kränker deras värdighet och tillfogar onödigt illabefinnande ökar deras lidande. När vi
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lider behöver vi tröst. Vård och omsorg bör ge möjlighet till tröst.
Den fysiska miljön kan vara tröstande, upplevelser av skönhet genom konst, musik och saker som personen med demenssjukdom
tycker är vackra. Relationen mellan vårdare och demenssjuka bör
präglas av omtanke och omsorg. Kontakt med familjen, vänner,
barn, djur, musik, dans och natur är andra exempel på möjligheter där personen med demenssjukdom kan finna tröst.

Personcentrerat förhållningssätt
Personcentrerat förhållningssätt innebär att personen som lever med demenssjukdom är i fokus och inte diagnosen. Förhållningssättet syftar till att utgå från varje enskild individ/person och
dennes förutsättningar, och att utifrån detta förstå orsaken till
olika beteenden och symtom som exempelvis beteendemässiga
och psykiska symtom (BPSD). När personcentrerat förhållningssätt används blir omvårdnaden och vårdmiljön mer personlig.
Levnadsberättelsen är ett viktigt verktyg i den personcentrerade
vården. Levnadsberättelsen ger betydelsefull information om
vad personen tycker är viktigt, den demenssjukes livsmönster,
värderingar samt kulturella och religiösa preferenser.
Den personcentrerade vården och omsorgen innebär att personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
• bemöter personen med demenssjukdom som en person
med egen självkänsla och egna upplevelser och rättigheter,
trots förändrade funktioner
• strävar efter att förstå vad som är bäst för personen med
demenssjukdom utifrån dennes perspektiv
• värnar personen med demenssjukdoms självbestämmande
och möjlighet till medbestämmande
• ser personen med demenssjukdom som en aktiv samarbets
partner
• deltar tillsammans med anhöriga i den kontinuerliga vårdoch omsorgplaneringen, om personen med demenssjukdom
så önskar
• möter personen med demenssjukdom i dennes upplevelse
av världen
• strävar efter att involvera personen med demenssjukdoms
sociala nätverk i vården och omsorgen
• försöker upprätta och bevara en relation till personen med
demenssjukdom.
Målet med en god vård och omsorg om personer med demenssjukdom är att skapa ett livsrum i eget eller särskilt boende från
tidig diagnos till livets slut i ett standardiserat vårdförlopp där det
är lätt att ha en demenssjukdom. Personer med demenssjukdom
skall känna sig värdefulla, respekterade och uppleva mening
trots sin funktionsnedsättning. Grundläggande är att personen
med demenssjukdom får fortsätta att vara en egen person med
egna rättigheter och att personen sätts före sjukdomen.
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Kommunikation och information
Av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen framgår att
vården och omsorgen så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med individen. Patientlagen som trädde i
kraft 2015 syftar till att förtydliga och förstärka patientens roll
och ställning. Lagen ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet samt stödja patientens möjligheter
att medverka i vårdprocessen. Personen med demenssjukdom
ska få information om sitt hälsotillstånd, vilka metoder som finns
för vård och behandling och vilka hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning. Information ska anpassas till
mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och
andra individuella förutsättningar. Den som ger informationen
ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.
I samband med diagnos av kognitiv svikt är det av stor vikt att
utredning, behandling samt beslut gällande socialtjänstinsatser
följs upp regelbundet och kontinuerligt.
Personer med demenssjukdom och deras närstående har ofta ett
starkt intresse av att så snart en diagnos är ställd, få information
om sjukdomen och dess konsekvenser samt vilken vård, omsorg
och omvårdnad som finns att tillgå inom såväl landsting som
kommun. För att kunna anpassa informationen så bra som möjligt till personer med demenssjukdom som har en annan språklig och kulturell bakgrund kan särskilda insatser behövas för att
personalen ska kunna sätta sig in i personens och närståendes
syn på bland annat hälsa och sjukdom, religion, familj, könsroller
och integritet. Utöver muntlig och skriftlig information bör personalen tänka på hur man kan använda bilder, kroppsspråk och
tekniska hjälpmedel.

Annat modersmål än svenska eller annan
kulturell bakgrund
Idag finns det ungefär 20 000 personer i Sverige som är födda i
ett annat land och som har en demenssjukdom. Den största gruppen är personer födda i Finland eller i något av de andra nordiska
länderna men andelen äldre personer som kommer från länder
utanför Norden eller övriga Europa förväntas öka avsevärt. Under
de kommande tjugo åren räknar man med att antalet personer
med demenssjukdom och utländsk bakgrund kommer att fördubblas.
Vården bör vara personcentrerad där behov beaktas relaterat
till vilken kulturell eller språklig bakgrund personen i fråga har.
Att ta kulturell hänsyn handlar till exempel om att ge personen
möjlighet att utöva sin religion, få kulturellt anpassad mat, bevara
sina kulturella traditioner och sedvänjor samt att få tillgång till
personal som talar samma språk. Rowland Universal Dementia
Assessment Scale (RUDAS) är ett skattningsinstrument som är
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avsett att användas vid basala demensutredningar av personer
med annan kulturell bakgrund och annat modersmål än svenska
samt för personer med lägre utbildningsnivå.

Samverkan samt regelbunden och
sammanhållen uppföljning
Personer med demenssjukdom har ofta behov av insatser från
såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst, vilket kräver en nära
samverkan mellan de olika huvudmännen. Personens oberoende i det dagliga livet stärks om olika omsorgs- och vårdinsatser
samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Det förutsätter också en
dialog mellan personen med demenssjukdom och dennes närstående. Den nationella demensstrategin föreslår ett standardiserat vårdförlopp i samband med diagnosbesked i samverkan
mellan landsting och kommun.
Personen med demenssjukdoms förtroende för vården och
omsorgen bygger på hur hon eller han upplever kontakten med
vård- och omsorgspersonalen. Detta kan underlättas av att det
finns rutiner som gör det möjligt att upprätthålla en god kontinuitet mellan personen med demens, dennes närstående och den
personal som deltar i vården och omsorgen.

Multiprofessionellt teambaserat arbete
Vid utredning, bedömning och utformning av olika vård- och omsorgsinsatser för personer med demenssjukdom behövs som
regel bedömningar från och insatser av flera professioner och yrkesgrupper från såväl hälso-och sjukvården som socialtjänsten.
Hälso-och sjukvården och socialtjänsten i Västerbotten ska ha en
organisation som säkerställer ett multiprofessionellt teamarbete.

Individuell planering
Inom hälso- och sjukvården finns det en lagstadgad skyldighet
att upprätta särskilda planer för enskilda individer. När den enskilde har behov av insatser både från hälso‐ och sjukvården och
från socialtjänsten, ska landstinget tillsammans med kommunen
upprätta en samordnad individuell plan (SIP). En samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens
ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och
när. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen,
om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Socialtjänsten ska upprätta en genomförandeplan som gäller insatser enligt socialtjänstlagen, detta förutsätter den enskildes samtycke och medverkan.

Samtycke
Eftersom insatser enligt HSL och SoL bygger på frivillighet förutsätter de också den enskildes samtycke. Begreppet samtycke
innebär i generell mening accepterande eller godtagande av föreslagna villkor. En person kan när som helst återkalla sitt samtycke. Samtyckets rättsliga betydelse är knutet till vilka förutsättningar som rådde vid åtgärdens genomförande. Vid överföring av
information mellan olika vårdgivare ska personen med demenssjukdom lämna samtycke.

Anhöriga och ställföreträdare
För personer som har nedsatt eller helt saknar beslutsförmåga
kan en god man eller förvaltare förordnas som har i uppdrag att
sörja för den enskildes person eller bevaka den enskildes rätt.
En ställföreträdare har dock inte några omfattande befogenheter när det gäller angelägenheter av mer personlig karaktär. En
ställföreträdare kan endast lämna synpunkter beträffande vårdoch omsorgssituationer. Ur ett rättsligt perspektiv har inte heller
anhöriga någon befogenhet att lämna samtycke å individens vägnar. I dagsläget har dessa personer därför ingen hjälp av en ställföreträdare i situationer där de skulle behöva kunna uttrycka samtycke till olika typer av åtgärder. Familjemedlemmar och vänner
kan dock vara viktiga eftersom de kan till t.ex. vårdpersonal förmedla vad de vet om den enskildes inställning i olika frågor.
Framtidsfullmakt
Lag (2017:310) om framtidsfullmakter trädde i kraft 2017 och
syftar till att den enskilde ska kunna känna sig trygg med hur
deras personliga och ekonomiska angelägenheter sköts när de
inte längre kan göra det själva, detta ska kunna skötas med en
framtidsfullmakt. Åtgärder inom hälso- och sjukvård eller tandvård och vissa frågor av utpräglat personlig karaktär ska dock inte
omfattas. Framtidsfullmakten utgör ett komplement till vanliga
fullmakter och ett alternativ till god man och förvaltarskap.
Anhörigbehörighet
Utöver framtidsfullmakten har ytterligare ett ställföreträdaskap
för anhöriga trätt i kraft 2017 i föräldrabalken kapitel 17. Eftersom
inte alla kan förbereda sig för framtiden genom att upprätta en
framtidsfullmakt finns detta kompletterande regelverk. Anhöriga
skall kunna vara behöriga att ta hand om ekonomiska angelägenheter ifall den enskilde inte längre har förmåga att klara det själv.
I likhet med reglerna om framtidsfullmakten är det den anhörige
som ska bedöma om behörigheten gäller. Det finns dock ett krav
på att oförmågan ska var uppenbar, vilket innebär att det inte får
råda någon tveksamhet kring behovet. Till skillnad från framtidsfullmakten har den anhörige även behörighet vid tillfällig
beslutsoförmåga. Behörigheten omfattar rättshandlingar som
har anknytning till den enskildes dagliga livsföring. I första hand
vardagliga betalningar till bostaden, tjänster av olika slag, inköp
av mat och kläder samt ansökan om insatser enligt SoL och att
lämna inkomstdeklaration.
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Rätten till bistånd
Socialtjänstlagen är både en ramlag och en rättighetslagstiftning. Att den är en ramlag innebär att den inte reglerar varje insats eller stadgande i detalj. I stället ges kommunerna en frihet
– inom lagens ram – att anpassa sina insatser efter skiftande behov och resurser. I ärenden enligt socialtjänstlagen ska dock principerna om frivillighet och självbestämmande vara vägledande
och socialtjänsten ska därför planera insatser tillsammans med
den enskilde.
Den enskilde ska genom biståndet försäkras en skälig levnadsnivå. Var gränsen för en skälig levnadsnivå går är en bedömningsfråga. Betydelsen av att socialtjänstlagen är en rättighetslagstiftning tydliggörs dock av att den som inte beviljats en insats, som
han eller hon ansökt om, kan överklaga beslutet till en förvaltningsdomstol. Den kan överpröva kommunens beslut, och om
den finner att kommunen gjort en för snäv skälighetsbedömning, ersätts det tidigare beslutet. En sådan dom, som vunnit laga
kraft, är bindande för kommunen.
Socialtjänsten skall dokumentera insatser i socialtjänstens personakter. Då socialnämnden fattar ett beslut enligt SoL ska även
en hänvisning som förklarar hur beslutet kan överklagas bifogas
beslutet.
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Utredning och diagnostik
En person med kognitiv svikt, där den bakomliggande orsaken
till symtomen inte är känd, bör genomgå en basal demensutredning. Den basala utredningen genomförs i primärvården, där
de bästa förutsättningarna finns för att upptäcka tidiga tecken
på demensutveckling. Det gäller även för personer som omfattas av hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Med syfte att få en
rättvis bild av personens funktionsnivå bör delar av utredningen
genomföras i patientens hemmiljö. Vid en strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmågan tar man hänsyn till tidigare funktionsnivå och aktuell samsjuklighet. Enligt de nationella riktlinjerna kan denna bedömning exempelvis utföras av en
arbetsterapeut och kan ge relevant information i relation till de
kognitiva testresultaten. Bedömningen är en del i diagnostiken
för att kunna värdera graden av demenssjukdom och planera
stödinsatser. Ofta görs dels en intervju med både personen med
demenssjukdom och den sjukes anhöriga, dels en observation av
den sjuke under relevanta uppgifter och aktiviteter, såsom att til�laga en enkel måltid, hantera vardagsteknik (telefon, tv och datorer) och klara klädsel och hygien.
Den basala utredningen syftar till att fastställa:
• om personen har en demenssjukdom eller annan sjukdom
som orsakar symtomen.
• vilken typ av demenssjukdom det handlar om.
• vilka funktionsnedsättningar och aktivitetsproblem som
demenssjukdomen medför och vad man kan göra för att
minimera eller kompensera dessa.
Vilka åtgärder som ingår i utredningen behöver utgå från personens helhetssituation och behov. Det finns även situationer då
det inte är lämpligt att genomföra alla delar av utredningen. Det
kan exempelvis vara vid tillstånd såsom Downs syndrom eller
alkoholmissbruk. En demensutredning bör inte ske förrän efter
minst 2 månaders nykterhet. Personer med Downs syndrom blir
idag allt äldre och vårdpersonal bör vara uppmärksamma efter
tidiga tecken på demenssjukdom för att eventuellt behandla med
demensläkemedel.
Utredning i samband med vistelse i kommunalt korttidsboende
bör undvikas. Om detta ändå sker ansvarar primärvården för
utredning och diagnostik. Om utredning och diagnostik aktualiseras i särskilt boende görs utredning av primärvårdens läkare i
samverkan med kommunens hälso- och sjukvårdspersonal.

Uppföljning av läkemedel, sjukdomsutveckling och behov av kommunala insatser
Uppföljning av läkemedelsbehandling och sjukdomsutveckling
för personer i ordinärt boende genomförs inom primärvården i
samband med hembesök eller mottagningsbesök. För personer
i särskilt boende görs uppföljning av primärvårdens läkare i sam-

verkan med kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. Uppföljning enligt SoL genomförs av kommunens biståndshandläggare

Svenska demensregistret (SveDem)
Syftet med kvalitetsregistret SveDem är att förbättra kvaliteten
i demensvården i Sverige genom att samla in data för att kunna
följa upp förändringar i patientpopulationer, diagnoser och behandling. Både primärvård och specialistenheter använder registret. Information om anslutning till registret, formulär och patientinformation finns på hemsidan www.svedem.se
Varje enhet kan hämta statistik ur registret för att se sin följsamhet till Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer.

Basal utredning
Checklista
• Minnesstörning
Försämring av minnet som påverkar ADL, funktionsnivå och
aktivitetsförmåga
• Försämrad tankeförmåga
Svårare än tidigare att tänka, resonera, lösa problem vilket
yttrar sig i svårigheter att klara av vardagliga handlingar
(t.ex. betala räkningar, hantera telefon).
• Språkstörning
Svårare än tidigare att uttrycka sig i ord och skrift
• Nedsatt spatial förmåga
Svårare än tidigare att hitta i nya miljöer och/eller välkända
omgivningar
• Förändringar i personligheten
T.ex. förändrat humör, nedsatt insikt och omdöme.
Förändrat känsloliv
• Beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD)
• Aktuell medicinering
Anamnes
Inhämtas av läkare/demenssjuksköterska/distriktssköterska i
samband med hembesök eller läkar-/sköterskebesök på hälsocentral/sjukstuga och grundar sig på uppgifter från patient och
anhörig/närstående
• Social situation. Boende, uppväxt, skolgång, yrkesliv,
livshistoria, intressen, livsåskådning, hjälpinsatser, rökning,
alkohol, körkort, vapenlicens.
• Personlighet
• Hereditet. Förekomst av demens eller psykisk sjukdom bland
syskon, föräldrar, far-eller morföräldrar.
• Tidigare och aktuella somatiska och psykiska sjukdomar
• Insjuknande. (Debut, förlopp, progress. Förekomst av
Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD)
• Aktuella läkemedel
• Ev. naturläkemedel
9

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Skattningar/strukturerade bedömningar
Utförs av läkare, sjuksköterska och/eller arbetsterapeut vid hembesök eller i samband med mottagningsbesök
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Anhörigintervju för identifiering av demens och
demensliknande tillstånd. (Ragnar Åstrand)
Mini Mental State Examination (MMSE-SR)
Clock Drawing Test (CDT)
Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS-S),
vid annat modersmål än svenska, annan kulturell bakgrund
eller lägre utbildningsnivå.
Montreal Cognitive Assesment (MoCA)
Geriatric Depression Scale (GDS-15)
Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga,
några exempel kan vara (ADL/IADL, ADL-taxonomin, ”Stops
walking when talking”, Bergs balansskala och AMPS)
Riskbedömning (fall, nutrition, trycksår, munhälsa)
Smärta
Kommunikation (Bedömning av syn-, hörsel- och
språkförmåga)

Undersökningar i samband med mottagningsbesök
• Somatisk status inklusive nervstatus,
• DT-hjärna
• Psykiskt status
• EKG
• Blodprovstagning (Blodstatus, SR/CRP, Na, K, krea, Ca,
albumin, glukos, TSH, homocystein)
• Urinsticka (vid misstanke om UVI)
• Längd, vikt
• Blodtryck, puls
Läkarbesök
• Differentialdiagnostiska överväganden (läkemedelsbiverkan,
demensbild som del i annan sjukdom, till exempel
utmattningsdepression)
• Ställningstagande till diagnos av kognitiv sjukdom (DSM-V/
ICD-10)
• Muntlig sjukdomsinformation till patient och eventuell
närstående
• Ställningstagande till behandling
• Lämplighet som körkorts/vapeninnehavare handlagt
• Rutiner för uppföljning av sjukdomsutveckling och eventuell
behandling fastställd
• Om demensdiagnos- information och registrering i SveDem
• Information om eventuell specialistremiss.
Samverkan mellan landsting och kommun
• Kurator vid behov
• Fortsatt distriktssköterskekontakt
• Erbjudande om närståendeutbildning
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•
•

Information om kommunens roll vid aktuella eller framtida
behov av stöd.
Kontakt med socialtjänst för vidare information om vilket stöd
som finns vid aktuella eller framtida behov.

Ställningstagande angående lämplighet till körkort/vapeninnehav. Anmälningsskyldighet enlig körkortslagen (1998:488)
Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att
körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort, ska
läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs
ska läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte
göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon. Om en läkare vid undersökning eller genomgång
av journalhandlingar finner det sannolikt att körkortshavaren av
medicinska skäl är olämplig att ha körkort och körkortshavaren
motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, ska läkaren
anmäla förhållandet till Transportstyrelsen.
Anmälningsskyldigheten avseende vapeninnehav beskrivs i Vapenlagen (1996:67).
En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är
olämplig att inneha skjutvapen skall omedelbart med anmäla
detta till polismyndigheten i den ort där patienten är folkbokförd.
I samband med anmälan kan ett följebrev med fördel skickas
med en förklaring kring omständigheterna. Anmälan behöver
inte göras om det med hänsyn till omständigheterna står klart för
läkaren att patienten inte har tillstånd för skjutvapen.

Läkemedelsbehandling
Kolinesterashämmare
Alzheimers sjukdom av mild till måttlig svårighetsgrad*. Även
Alzheimers sjukdom med inslag av cerebrovaskulär sjukdom
(blanddemens), Lewy Body demens kan bli föremål för behandling och i vissa fall demens vid Parkinsons sjukdom. (Vid Lewy
Body demens och demens vid Parkinsons sjukdom; överväg specialistkonsultation eller specialistremiss)
• Donepezil (Filmdragerad tablett Aricept)
• Galantamin (Depotkapsel Reminyl)
• Rivastigmin (Kapsel Exelon) (Depotplåster Exelon)
Dostitrering enligt FASS. Samtliga preparat ovan kan ge biverkningar, de vanligaste är gastrointestinala besvär. Dessa är som
regel övergående. En långsam dosökning och att inta läkemedlet
med föda minskar risken för biverkningar. Doseringen skall individualiseras med hänsyn till effekter/bieffekter.
OBS! Då de kolinerga preparaten är vagotont verkande skall försiktighet iakttas vid överledningsrubbningar och då patienten redan står på hjärtpåverkande mediciner med dämpande effekt på
hjärtat (t. ex beta-blockerare).
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NMDA-receptor antagonist, memantin:
Alzheimers sjukdom av medelsvår till svår grad. Flertalet patienter som har Alzheimers sjukdom av medelsvår till svår grad
står redan på en acetylkolinesterashämmare. Tilläggsbehandling
med memantin kan vara ett alternativ. För patienter som tidigare
är obehandlade kan memantin initieras som monoterapi. Preparatet kan nyinsättas på personer som redan finns i ett särskilt
boende, t ex i samband med att de uppvisar försämring med beteendeförändringar.
• Memantin (Tablett Ebixa). Dostitrering enligt FASS.

Uppföljning av läkemedelsbehandling,
sjukdomsutveckling och biståndsinsatser
4 veckor efter insatt behandling
• Uppföljning med fokus på eventuella biverkningar och
compliance
• Ställningstagande till eventuell dosökning
3 månader efter insatt behandling
• Sköterskebesök med strukturerad intervju
Inom 1 år efter insatt behandling eller diagnos, samt därefter minst
årligen
• Läkare ansvarar för uppföljning av sjukdomsförlopp och
läkemedelsbehandling.
• Uppföljningen innefattar läkemedelsbehandling, kognition,
funktions- och aktivitetsförmåga, allmäntillstånd, eventuella
beteendeförändringar.
• Uppföljning i SveDem,
• Bedömning av behov av nya biståndsinsatser samt
uppföljning av pågående
Utsättning av kolinesterashämmare och memantin
• Individuell bedömning
• Inga fastlagda kriterier finns
• Inför utsättning är det viktigt att personen själv och anhöriga/
vårdgivare informeras
• Observation av kognition och funktion under 2-4 veckor
• Om kraftig försämring bör läkemedlet återinsättas
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Översikt vid basal demensdiagnostik
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Utredningsförlopp vid kognitiv svikt/misstänkt demedssjukdom
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Förklaring till flödesschema
1. Kontakt med primärvården på grund av kognitiva symtom
Vid misstanke om kognitiv svikt/misstänkt demenssjukdom tas
kontakt med primärvården av patienten själv eller av dennes
närstående. Även personal inom primärvård, slutenvård, företagshälsovård, kommunal vård och omsorg kan aktualisera att
en person har tecken på kognitiv svikt. Innan kontakt tas med primärvården ska patienten vara informerad.
2. Ställningstagande till åtgärd
Innan utredningen initieras ska ansvarig läkare ta ställning till
handläggning och en vårdplan upprättas.
3. Basal utredning inom primärvård
Demensansvarig distriktssköterska/person på hälsocentralen tar
kontakt med patient eller närstående för att avtala tid för hembesök eller besök på mottagning. I de fall där man bedömer att det
är en fördel om läkaren träffar patienten på vårdcentralen bokas
tid direkt till läkaren på mottagningen. Med syfte att få en rättvis
bild av personens funktionsnivå och aktivitetsförmåga bör delar
av utredningen genomföras i patientens hemmiljö.
Vid första besöket är det viktigaste att skapa förtroende, ett samtal med patient och anhörig där patienten får möjlighet att beskriva sin situation och även får möjlighet att ställa frågor är en viktig
bas för den fortsatta utredningen. Förutom livshistoria och anamnes görs skattningar enligt fastställt program för diagnostik. Om
anhörig finns med, genomförs en strukturerad anhörigintervju.
Sjuksköterskan går igenom patientens läkemedel. Vid första besöket informeras patienten om samverkan mellan landsting och
kommun samt ett samtycke inhämtas för kontakt med biståndshandläggare, anhörigkonsulent och/eller kommunens hemsjukvård vid behov av gemensam planering.
Om någon anhörig eller annan närstående person har möjlighet att närvara vid första besöket är det en fördel att två personer, lämpligast distriktssköterska och arbetsterapeut, genomför
hembesöket.
4. Teamträff/konferens
Efter dokumentation av hembesök/mottagningsbesök träffas de
som varit inblandade i utredningen för sammanställning av insamlade data och för planering av fortsatt handläggning. Formulär grundregistrering i SveDem fylls i och följer patienten under
utredningstiden inför eventuell registrering
5. Specialistkonsultation
Vid behov konsulteras psykogeriatrisk specialistläkare. Konsultationerna sker genom videouppkoppling och kan innefatta såväl
frågeställningar gällande diagnostik som behandling av Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) hos per-
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soner vid ordinärt eller särskilt boende. Även andra personalkategorier än läkare kan konsultera en kollega vid specialistenhet i
frågor som rör bedömningar eller omvårdnad av personer med
misstänkt eller diagnostiserad demenssjukdom. Dessa konsultationer sker främst via telefon.

6. Läkarbesök
När svar på prover och andra undersökningar sammanställts,
kallas patient och eventuell närstående till ett läkarbesök Vid behov kan även personal som deltagit i utredningen medverka.
Vid läkarbesöket delges patient och närstående utredningsresultat, eventuell diagnos och läkemedelsbehandling. I förekommande fall diskuteras vapeninnehav, körkort, tandvårdsstöd, god
man, kognitiva hjälpmedel eller fortsatt utredning och uppföljning samt eventuellt behov av socialt bistånd. Om utredningen
resulterar i demensdiagnos, informeras patienten om registrering i SveDem. Ansvarig administratör registrerar uppgifterna i
registret. Demensansvarig distriktssköterska/ person ansvarar
för att kontakt tas med kommunen.
7. Utvidgad utredning/Utredning på specialistnivå
Yngre patienter (<65 år), oklara fall och patienter med komplicerad symtombild remitteras till specialistenhet för utredning. Vid
utredning på specialistklinik är det av stor vikt att återkoppling
sker till primärvårdens patientansvarige läkare och distriktssköterska gällande remissvar och fortsatt behandling. (Principer för
utvidgad utredning, se särskilt avsnitt)
8. Uppföljning
Vid insatt behandling ansvarar patientansvarig läkare och dsk/
ssk för att dostitrering och uppföljning av insatt behandling sker
enligt gällande riktlinjer. Vid behov har också övriga teamet fortsatt kontakt med patient/närstående, till exempel för uppföljning
av kognitiva hjälpmedel.
Efter 4 veckor
Patient och/eller närstående kontaktas för uppföljning av eventuella biverkningar av insatt behandling, vid behov kan bedömning
göras vid ett hembesök.
3 månader efter insatt behandling
Strukturerad intervju avseende aktuell kognition och funktion.
Inom 1 år efter insatt behandling och därefter minst årligen
Läkaren ansvarar för uppföljning av sjukdomsförlopp och läkemedelsbehandling. Uppföljningen innefattar läkemedelsbehandling, bedömning av kognition, funktions- och aktivitetsförmåga, allmäntillstånd, eventuella beteendeförändringar.(enligt
formulär) Uppföljning registreras i SveDem.
Socialtjänsten ansvarar för uppföljning kring behov av sociala insatser

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

9. Lokal samverkan landsting/kommun/frivilligorganisationer
Närståendeutbildning/stöd
På varje hälsocentral upprättas rutiner för närståendeutbildning
i nära anslutning till diagnos. Utbildningen ska samordnas med
kommunens aktörer och kan med fördel ske i samarbete med annan hälsocentral
Lokalt kontaktnät
Om behov av nya insatser framkommer efter utredning och vid
uppföljning ska initiativ tas till en SIP tillsammans med berörda
aktörer till exempel kommunens hälso- och sjukvård och socialtjänst, den anhörige och i de allra flesta fall också patienten.
Kommunala insatser
Socialtjänsten bör göra en social utredning samt informera om
möjligheter till socialt bistånd till exempel dagverksamhet, hemtjänstinsatser, och/eller växelvård.

Utvidgad demensutredning
Om den basala utredningen inte ger tillräckligt med information
för att fastställa diagnos bör personen remitteras för utvidgad
utredning på specialistnivå. I Västerbotten genomförs utvidgad
utredning vid Geriatriskt Centrum NUS och Medicingeriatriska
kliniken Skellefteå lasarett. Patienter från Södra Lappland remitteras till Geriatriskt Centrum. De patienter som i första hand har
behov av utvidgad demensutredning är:
• Osäker diagnos efter basal utredning
• Yngre personer med kognitiv svikt (< 65 år)

Vilka undersökningar som ingår i den utvidgade utredningen
bedöms utifrån vad som framkommit i den basala utredningen
och vad den ansvarige läkaren bedömer som nödvändigt i det
enskilda fallet.
Vanligtvis innefattar den utvidgade utredningen följande:
• Neuropsykologisk bedömning
• Strukturell hjärnavbildning med magnetkamera
• Lumbalpunktion och analys av biomarkörer
• Funktionell hjärnavbildning med FDG-PET
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Omvårdnad och omsorg
Personcentrerad omvårdnad

Digitalisering och välfärdsteknik

För att åstadkomma en individuellt utformad vård efter den enskildes behov, där fokus ligger på det friska och där bristerna
kompenseras, måste personens kroppsliga, psykologiska, sociala och existentiella behov kartläggas noggrant. Hälsohistorien,
levnadsberättelsen, intervjuer med personen själv, dennes närstående eller andra vårdgivare, t.ex. kontaktperson i hemtjänst
är viktiga källor för kartläggningen. Detta förutsätter inte bara
kunskaper om personen med demenssjukdoms förmågor och
bristande förmågor utan också en kunskap om personens värdegrund och personlighet. Det är viktigt att synliggöra hela personen, prioritera och tillgodose andliga, existentiella, sociala och
psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov.

Utvecklingen av tekniska lösningar inom välfärden går snabbt.
Användningen av e-tjänster i samhället utvecklas hela tiden, och
här finns en stor potential för personer med demenssjukdom att
behålla sin självständighet och bli mer delaktiga i samhället.

En väl genomförd vårdplanering är en förutsättning för en personcentrerad omvårdnad. I vårdplaneringen är hela vårdteamet,
vårdtagaren samt närstående delaktiga. Vårdplaneringen sker
vid ett gemensamt möte där resultatet blir en individuellt utformad vårdplan som är ett viktigt styrdokument för den fortsatta
vården av och omsorgen om personen med demenssjukdom.

Alla insatser inom hälso- och sjukvård och socialtjänst är frivilliga
och förutsätter den enskildes samtycke. Närstående, god man
eller förvaltare har inga rättsliga befogenheter att agera ställföreträdande för en vuxen person. Personer med till exempel demenssjukdom kan ha kommunikationssvårigheter men kan genom sina reaktioner visa hur de upplever en viss åtgärd. Detta får i
sådana fall vara vägledande för ställningstagandet om samtycke
föreligger eller inte. Som skyddsåtgärder räknas till exempel
brickbord, sänggrindar och bälten. Larmmattor och rörelser- eller fallsensorer är exempel på välfärdsteknik som kan användas
om den enskilde samtycker till detta. Tekniska lösningar som
gör det möjligt att hitta en enskild och/eller uppmärksamma om
denne passerat en förutbestämd gräns utanför det särskilda eller
ordinära förutsätter också den enskildes samtycke. Sammanfattningsvis kan sägas att skyddsåtgärder får användas om de syftar
till att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde. Åtgärder
av detta slag får inte användas för att kompensera för till exempel
bristande bemanning, brister i kompetens eller att verksamheten bedrivs i lokaler som inte är ändamålsenliga. Skyddsåtgärder
ska kontinuerligt utvärderas genom att den enskildes reaktioner
observeras och tolkas. Om den enskilde ger uttryck för att motsätta sig åtgärden behöver alternativa åtgärder prövas och utvärderas. Personcentrerad vård och omsorg är nyckeln till att kunna
förebygga svåra situationer och utveckla strategier om de ändå
uppstår. Ett verktyg kan vara Svenskt Demenscentrums handbok
som ingår i utbildningspaketet Nollvision- för en demensvård
utan tvång och begränsningar.

Palliativ vårdfilosofi
En palliativ vårdfilosofi bör genomsyra vården och omsorgen under hela demenssjukdomen. I samband med inflytt på ett särskilt
boende behöver samtal med familjen hållas om hur sjukdomsförloppet brukar se ut och att demenssjukdom leder till döden.
Viktiga områden att ta upp är beslut om hjärt-lungräddning, nutrition samt kriterier för eventuell remittering till specialistvård.
Vårdinsatserna ska fortlöpande anpassas till den enskildes behov. Innehållet i den palliativa vården för personer med demenssjukdom skiljer sig till viss del från den som bör erbjudas andra
patientgrupper. Det finns särskilda svårigheter som personalen
ofta ställs inför när det gäller palliativ vård för personer med demenssjukdom. Det gäller till exempel möjligheten till kommunikation under senare delen av sjukdomsskedet vilket till exempel
kan försvåra den systematiska smärtskattningen. Detta kräver
god personkännedom, goda kunskaper i palliativ vård och demensvård samt kontinuitet i kontakten mellan personal och patient.
Vägledning, rekommendation och indikatorer om generella palliativa åtgärder finns i Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd
för god palliativ vård i livets slutskede. Demenscentrum har även
webbaserad utbildning inom palliativ vård för personer med demenssjukdom.
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Socialstyrelsen föreslår att välfärdsteknik används i större utsträckning för att stärka livskvalitet och självständighet för personer med demenssjukdom. Vidare föreslås en förbättrad kvalitetssäkring av välfärdstekniska produkter och en regelbunden
utvärdering om funktion och etiska aspekter.

Skyddsåtgärder

Nutrition, munhälsa, fall och trycksår
Måltider och nutrition
För nutritionsbedömning som omfattar uppgifter om vikt, vikthistoria, BMI och aptit rekommenderas att bedömningsinstrumentet Mini Nutritional Assessment (MNA) används rutinmässigt
i samband med diagnos samt vid årlig uppföljning av sjukdomsutveckling. Personer med demenssjukdom och viktförlust eller
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misstänkt undernäring ska i samråd med dietist bedömas regelbundet utifrån individuellt behov. Insatserna anpassas utifrån en
individuell bedömning.
Det är inte möjligt att peka ut en enskild åtgärd som grund för
att förbättra personens förmåga att äta. Det handlar istället om
att genom strukturerade bedömningar identifiera olika åtgärder
som tillsammans kan bidra till ett förbättrat kostintag, Det är viktigt att skapa en måltidssituation där personen med demenssjukdom känner sig trygg och säker och kan uppleva välbefinnande.
Oavsett vårdform är det av betydelse att måltidsmiljön upplevs
som hemlik och inkluderande. Måltidsmiljön bör anpassas, exempelvis i små grupper, tillräckligt med tid till att äta i lugn och ro
samt möjlighet till att själv ta för sig och lägga upp maten.
Munvård
Dålig tandstatus hos personer med demenssjukdom kan medföra undernäring, smärta, lunginflammation och frätsår i munnen. Muntorrhet som medför svårigheter att äta och svälja samt
dålig tuggförmåga är riskfaktorer för undernäring. Olika symtom
till exempel matvägran eller aggressivitet kan vara uttryck för
smärtor i munnen. För strukturerad bedömning av munhälsa hos
personer med demenssjukdom rekommenderas bedömningsinstrumentet Revised Oral Assessment Guide (ROAG). Personer
med demenssjukdom som bor i eget ordinärt boende har rätt till
kostnadsfri munhälsobedömning och nödvändig tandvård för
avgifter enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. För vidare
information se riktlinjer för landstingets tandvårdsstöd.
Förebygga fall
Risken att falla är ungefär dubbelt så hög för personer med demenssjukdom som för äldre utan kognitiv nedsättning. Flera åtgärder i kombination med varandra som bedömning av fallrisk,
kartläggning av tidigare fall, översyn av läkemedel, fysisk träning
och förändringar i miljön kan minska risken för fallskador och lidande. För regelbunden bedömning av fallrisk rekommenderas
bedömningsinstrumentet Downton Fall Risk Index (DFRI).
Förebygga trycksår
Personer med svår demenssjukdom som har svårt att förflytta sig
löper större risk än andra i samma situation att utveckla trycksår.
Trycksår ger upphov till stort lidande, främst i form av smärta och
ökar dessutom risken för medicinska komplikationer och förtidig
död. För att identifiera personer med demenssjukdom som löper
risk att utveckla trycksår rekommenderas att ett strukturerat bedömningsinstrument, Modifierad Nortonskala, används.
Riskbedömningar
Inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten kommer olika professioner i sitt arbete i kontakt med personer med demenssjukdom som riskerar undernäring, fallolyckor och trycksår Dessa

tre områden har en stark koppling till varandra. En undernärd
person har lättare att falla, att få en höftfraktur och löper större
risk att utveckla ett trycksår. Riskbedömningar görs i samband
med utredning och följs upp i samband med ett års uppföljning
eller lokala rutiner.

Blåsdysfunktion
Personer med demenssjukdom har större risk att utveckla blåsdysfunktion än andra i motsvarande ålder. Risken ökar med demenssjukdomens svårighetsgrad. För att identifiera och behandla de bakomliggande orsakerna till blåsdysfunktion hos personer
med demenssjukdom ska en medicinsk utredning genomföras.
Personer med måttlig-svår demenssjukdom och blåsdysfunktion i eget och särskilt boende eller i samband med vistelse på
sjukhus ska förutom individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel erbjudas individuellt planerade toalettbesök.

Förebygga och behandla förstoppning icke farmakologisk behandling
Åtgärder för att förebygga förstoppning hos personer med demenssjukdom ska främst vara:
• fiberrik kost
• vätska
• fysisk aktivitet
• individuellt regelbundna toalettvanor

Våld i nära relationer
Enligt den nationella strategin för demenssjukdom har både personer med demenssjukdom och deras anhöriga en ökad risk för
att utsättas för våld i nära relationer.
Våld i nära relationer kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt våld eller försummelse. Försummelse innebär
att man medvetet försvårar vardagen för personen med demenssjukdom, exempelvis genom medveten felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda samt att lämna någon
utan hjälp och tillsyn under längre perioder. Det kan vara svårt
att upptäcka försummelse (vanvård) och ibland uppfattas tecken
på försummelse som uttryck för normalt åldrande eller symtom
på sjukdomar.
Det finns flera riskfaktorer för att utsättas för våld i nära relationer:
• Hög ålder
• Att vara kvinna
• Ökat beroende av omgivningen
• Kognitiv funktionsnedsättning, exempelvis demenssjukdom
• Fysisk funktionsnedsättning
• Att vara äldre kvinna med utländsk bakgrund
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Utbildning kombinerad med praktisk träning,
handledning och feedback
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska genomföra personalutbildning i olika former som ett redskap för att höja kompetensen hos personal som kommer i kontakt med personer med
demenssjukdom och därmed förbättra kvaliteten på vården.
För personer som arbetar med vård och omsorg av demenssjuka
ska det finnas tillgång till handledning där man i grupp tillsammans med kollegor får diskutera och reflektera över situationer
man upplevt på sitt arbete. Gruppen ska ledas av en person med
handledarkompetens och egen erfarenhet av vård av personer
med demenssjukdom.
Utbildning är en av de åtgärder som ska användas inom hälsooch sjukvården och inom socialtjänsten för att öka personalen
kompetens för att upptäcka och förhindra våld i nära relationer
och vanvård. Personalen ska även ha kännedom om anmälningsskyldighet vid misstanke om missförhållanden enligt Lex Sara
och Lex Maria.

Aktiviteter, fysisk träning och hjälpmedel
Dagliga aktiviteter
För att motverka passivitet, stärka självkänslan och ge dagen
struktur och innehåll ska personer med demenssjukdom erbjudas möjlighet att delta i individuellt anpassade aktiviteter, inklusive fysisk aktivitet. Utifrån personens intressen, behov och förmågor och med kunskap om dennes livshistoria, ska teamet på
hälsocentralen, hälso-och sjukvårdsteamet i kommunen samt
socialtjänsten tillsammans med personen med demens och
eventuellt dennes närstående planera lämpliga aktiviteter.
Fysisk träning
Behovet av fysisk träning finns hos personer med demenssjukdom men de kan ha svårt att tillgodose sitt behov på egen hand.
För att förbättra balans, gångförmåga, benstyrka och funktionell
förmåga kan personer med demenssjukdom utöver den dagliga
fysiska aktiviteten också erbjudas funktionell träning med vikter
kombinerad med t.ex. gång-, balans- och rörlighetsträning. Träningen kan även ges i form av regelbundna individanpassade
promenader.
Utomhusvistelse
Att få vistas utomhus uppfyller grundläggande behov hos alla
människor. Utomhusvistelse kan bidra till känsla av frihet, ökad
sömnkvalitet och förbättrad dygnsrytmen. Personer med demenssjukdom kan ha svårt att själv klara av detta och behöver
stöd.
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Hjälpmedel
Hjälpmedel för kognitivt stöd förskrivs av arbetsterapeut inom
hälso-och sjukvården i. Kognitivt stöd kan till exempel vara; minnesstöd, planeringsstöd, hjälp att förstå och hantera tid, miljöanpassningar, strategier/stöd för problemlösning, tydliga vardagsrutiner och strukturer.
Kartläggning av behov, utprovning och uppföljning av produkter
bör ske i den miljö där personen befinner sig. För att personer
med demenssjukdom ska få största nytta av hjälpmedlet är det
viktigt att det erbjuds tidigt i sjukdomsförloppet och att personen
med demenssjukdom får stöd av personal/anhöriga för att kunna
använda det. När personen med demenssjukdom inte längre har
nytta av, eller inte kan använda hjälpmedlet, ska det återlämnas.
Detta tas lämpligen ställning till i samband med den kontinuerliga uppföljningen.
I Västerbotten kan förskrivare, oavsett huvudman eller vårdform,
vid behov ta hjälp av kognitionsteamet inom landstingets hjälpmedelsverksamhet.

Beteendemässiga och psykiska symtom vid
demenssjukdom (BPSD)
Att arbeta strukturerat, evidensbaserat och personcentrerat
med BPSD
BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en demenssjukdom. BPSD omfattar en rad olika symtom som medför
stort lidande för personen med demenssjukdom och som ofta är
svåra att möta för anhöriga och vårdpersonal. Det kan handla om
psykiatriska symtom som hallucinationer och vanföreställningar
eller beteendemässiga symtom som skrik, rop eller störd dygnsrytm. För BPSD finns ingen generell behandlingsmetod. Som
vid all annan behandling måste symptomen identifieras, tolkas
och ses i sitt sammanhang innan olika åtgärder sätts in.
Orsak till BPSD kan vara behov som inte är tillgodosedda, kommunikationsproblem och svårigheter att tolka eller orientera sig
i den omgivande miljön. Det kan också vara orealistiska eller för
stora krav på den demenssjuke, brist på meningsfulla aktiviteter,
smärta eller annan sjuklighet (hypoglykemi, hypo- & hyperthyreos, uttorkning, infektioner m.m.). En vanlig bakomliggande orsak
är för hög läkemedelsdos eller olämpliga läkemedel. Symtomen
kan också bero på personens hjärnskada.
Grunden för behandling av BPSD är en personcentrerad omvårdnad samt översyn och anpassning av den fysiska miljön. Först när
sådana insatser visat sig otillräckliga kan man pröva att behandla
symtomen med läkemedel.
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I de fall beteendemässiga och psykiska symtom uppträder ska
patientansvarig läkare tillsammans med demensansvarig/områdesansvarig distriktssköterska på hälsocentralen eller det särskilda boendet ansvara för att en utredning genomförs. Syftet
är att bedöma och åtgärda bakomliggande orsaker. För att få en
samlad bild av symtomen krävs ett multiprofessionellt teambaserat arbetssätt. För personal i kommunal omsorg finns de lokala kommunala demensteamen/ demenssköterskorna som stöd
och handledning i omvårdnadsfrågor.
Kunskap och fortlöpande kompetensutveckling hos vårdgivarna
är nödvändigt för att uppnå den kvalité på omvårdnaden som
krävs för att minimera risken för utveckling av BPSD och för att
tolka de symtom som uppvisas. I de fall beteendemässiga och
psykiska symtom uppträder ska en utredning med syfte att bedöma och åtgärda de bakomliggande orsakerna genomföras. För
att få en samlad bild av symtomen krävs ett multiprofessionellt
teambaserat arbetssätt.
Svenska BPSD-registret
Som ett hjälpmedel för att arbeta strukturerat, evidensbaserat
och personcentrerat med BPSD finns ett nationellt kvalitetsregister; svenskt BPSD register. Registret ger struktur i arbetet genom stöd i observation, analys, åtgärder och utvärdering av BPSD
problematiken. Registret fokuserar på personcentrerad vård, ger
ett gemensamt språk för personalen, hjälper till att sätta tydliga
mål med vård och omsorg av individen och främjar teamarbete.
Genom arbete i BPSD-registret implementeras de nationella
riktlinjerna ( www.bpsd.se). Observera att samtycke krävs innan
registrering i kvalitetsregistret.
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Rutiner och arbetssätt i Västerbotten
Konsultationer
För att i möjligaste mån undvika att personer med demenssjukdom skickas till akutmottagningarna på grund av symtom som
tolkas som BPSD är det viktigt att tecken på BPSD uppmärksammas och åtgärdas i ett tidigt skede.
I Västerbotten har de psykogeriatriska verksamheterna vid länets sjukhus till uppgift att stödja hälsocentraler/sjukstugor och
särskilda boenden när det gäller omhändertagande av personer
med BPSD. Detta stöd kan ske genom telefonkontakt eller via
videouppkoppling. För läkarkonsultationer hänvisas sjukstugor
och hälsocentraler i Södra Lappland samt hälsocentraler inom
Umeå kommun och kranskommuner till Geriatriskt centrum. Hälsocentraler inom Skellefteå samt Norsjö kommun hänvisas till
Medicingeriatriska kliniken i Skellefteå. Vid en konsultation med
en psykogeriatrisk specialistenhet i tidigt skede kan en gemensam bedömning av personens symtom och behov göras. Bedöms personen ha behov av slutenvård kan specialistenheten erbjuda en planerad inläggning med kort varsel till vårdavdelning.
Handläggning av patient som inkommer till akutmottagning
Personer som, trots insatser enligt ovan, kommer till någon av
länets akutmottagningar på grund av symtom som tolkas som
BPSD, skall på samma sätt som andra patienter, bedömas och
utredas för att utesluta andra medicinska tillstånd.
Vid behov av slutenvård
Personer med demensdiagnos och svår BPSD, där annat medicinskt tillstånd uteslutits, bör i första hand erbjudas plats vid psykogeriatrisk vårdavdelning efter samråd med ansvarig geriatriker.
Om personen är i behov av vård enligt LPT görs en bedömning
i samråd med psykiatriker om det är möjligt att vårda personen
vid en psykogeriatrisk enhet. Om bedömning görs att personer
är i behov av vård vid sluten psykiatrisk vårdavdelning skall ställningstagande till överflyttning till psykogeriatrisk vård göras dagligen i samråd med ansvarig geriatriker.
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Läkemedelsverkets rekommendationer
Läkemedelsverkets rekommendationer vid behandling av
BPSD ska vara vägledande i vården och omsorgen av personer
med demenssjukdom och BPSD:
1. Utredning/kartläggning av symtom, tänkbara orsaker och utlösande moment samt eventuella pålagrade psykiska eller kroppsliga sjukdomar.
2. Översyn av farmakologisk behandling: Överväg utsättande av
läkemedel med potentiellt negativ effekt på centrala nervsystemet och insättande av behandling för förbättring av den kognitiva
förmågan. Tidigt insatt grundbehandling mot Alzheimers sjukdom kan minska risken för utveckling av BPSD.
3. Optimerad vårdmiljö och bemötande:
• Tillfredsställande av individens basala behov såsom mat,
dryck, sömn, trygghet, aktivitet och stimulans samt skötsel av
basala kroppsliga behov.
• För patienter i eget boende: Utbildning/information till
patient, anhöriga respektive andra vårdgivare såsom hem
tjänst där demenssköterska/motsvarande spelar en central
roll. Coping-stöd för både patient och anhöriga. Avlastning
för anhörigvårdare.
• För patienter i särskilt boende: Utbildning/information/
patientrelaterad handledning till personalen.
Speciellt viktigt är en god miljö, tillräcklig personaltäthet och anhörigas medverkan.
4. Vid otillräcklig effekt ställningstagande till farmakologisk behandling:
• Vid depressiva symtom är SSRI-preparat förstahandsval.
Vid irritabilitet, agitation och oro kan SSRI-preparat prövas.
• Memantin kan ha effekt vid främst agitation och aggressivitet.
• Vid psykotiska symtom och aggressivitet som orsakar lidande
för patienten och/eller potentiell fara för patient eller andra
kan risperidon i dos upp till 1,5 mg/dag prövas. Preparatet
skall användas mycket restriktivt på grund av en ökad risk för
allvarliga biverkningar, bland annat stroke, liksom en ökad
dödlighet.
• Vid behov av akut sedation kan oxazepam prövas under kort
tid och med adekvat övervakning av patienten.
• Om dämpande läkemedel som neuroleptika eller anxiolytika
sätts in planeras i första hand en kort behandlingstid, med
utvärdering av effekt och eventuella bieffekter inom två
veckor. Ställningstagande till utsättning/dosminskning skall
göras regelbundet.
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Flödesschema vid BPSD
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Förklaring till flödesschema
1. Personer med demenssjukdom som uppvisar BPSD skall alltid genomgå en utredning av symtomen. Ansvarig sjuksköterska
vid kommunalt boende eller ansvarig distriktssköterska samlar
teamet bestående t.ex. läkare, arbetsterapeut, kontaktperson i
hemtjänst eller särskilt boende. Syftet med teambedömningen
är att få en strukturerad kartläggning av symtomen, identifiera
tänkbara orsaker och utlösande faktorer samt ev. psykiska eller
kroppsliga sjukdomar. Bedömningen genomförs med stöd av
strukturerade bedömningsformulär
2. För att få stöd och råd i samband med bedömning och upprättande av vårdplan samt för att stödja och handleda personal i
hemtjänst eller särskilt boende kontaktas lokalt kommunalt demensteam eller demenssköterska som kan finnas med som ett
stöd genom hela processen.
3. Efter noggrann utredning av symtomen genomförs en intervention enligt vårdplan. Det kan till exempel innebära behandling av smärta eller urinvägsinfektion eller att sätta ut läkemedel
med ogynnsam effekt. Det kan även innebära att man anpassar
förhållanden i den demenssjukes fysiska miljö, anpassar aktiviteter och stimuli och försäkrar sig om att personens basala behov är
tillgodosedda. För den personal som arbetar nära personen med
demenssjukdom och BPSD ska utbildning, handledning och stöd
ingå. Även anhöriga ska informeras och erbjudas stöd.
4. Planerade interventioner utvärderas enligt fastlagd vårdplan.
Vid utvärderingen samlas berörda teammedlemmar. Effekten av
insatta åtgärder bedöms med stöd av samma instrument som vid
kartläggningen samt genom samtal med personal och/eller anhöriga.
5. Om interventionen gett önskad effekt i form av symtomlindring och/eller förbättrade omvårdnadsstrategier fortsätter hälso- och sjukvården och socialtjänsten att ge en personcentrerad
omvårdnad och personen med demenssjukdom följs upp enligt
gällande riktlinjer.
6. Om symtomen kvarstår, eller förvärras, tas ställning till fortsatt
planering. En ny plan för intervention och uppföljning upprättas.
7. Om det bedöms att det finns behov av specialistinsatser finns
möjlighet till konsultation via telefon eller telemedicin av personal vid psykogeriatrisk enhet.
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8. Om situationen anses alltför komplicerad att behandla inom
primärvård eller socialtjänst remitteras personen med demenssjukdom och BPSD till specialistenhet för utvidgad bedömning
och ställningstagande till behandling. En individuellt utformad
vårdplan upprättas utifrån bedömning i varje enskilt fall. Personen med demenssjukdom och BPSD kan antingen bli föremål
för insatser via det sjukhusknutna demensteamet eller genom
inläggning vid slutenvårdsenhet. Se rutiner för behandling av
BPSD i specialistvård sid 23-24.
9. Efter avslutad behandling vid specialistklinik återremitteras
personen med demenssjukdom till primärvård för fortsatt vård
och omsorg.
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Utredning och behandling av BPSD i specialvård
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Förklaring till flödesschema till utredning
och behandling av BPSD på specialistnivå
1-2. Remissbedömning.
Utifrån vad som framkommer av remissen bedömer ansvarig
specialistläkare om patienten har behov av utredning/behandling vid slutenvårdsavdelning eller i öppenvård av specialistteam
med inriktning mot BPSD
3.Oavsett vårdnivå görs en strukturerad kartläggning av situationen genom medicinsk undersökning, provtagning, observationer, skattningsskalor, intervjuer med patient, anhörig eller annan
vårdgivare. Ett strukturerat samtal med patienten är viktigt för att
få kännedom om hur personen själv upplever sin situation. De register som verksamheterna är anslutna till fylls i.
4. När den initiala kartläggningen är genomförd och dokumenterad samlas berörda teammedlemmar till en vårdkonferens för
upprättande av en vårdplan. För patienter i slutenvård ska vårdplan upprättas inom ett dygn. Datum för uppföljning anges såväl
i öppen- som i slutenvård
5. För såväl patienter inom sluten- som öppenvård ska insatser
och omvårdnadsstrategier anpassas utifrån kännedom om personens sjukdomshistoria, livshistoria, intressen, resurser samt
demenssjukdomens konsekvenser och personens behov av meningsfull aktivitet. Patient och anhörig ska informeras om vårdplanen.
I öppenvård informeras patient och/eller primär vårdgivare om
fortsatta strategier och insatser. För att insatserna ska kunna utvärderas och effekten vara hållbar över tid är vikten av samverkan mellan de som är engagerade i personens vård och omsorg
viktig. Specialisteamet håller kontakt med patient och primär
vårdgivare samt besöker patienten i eget/särskilt boende enligt
upprättad vårdplan.
De patienter som vårdas vid slutenvårdsavdelning på grund av
BPSD, observeras under hela dygnet. Insatta medicinska- och/
eller omvårdnadsåtgärder utvärderas enligt vårdplan.
6. Inför en planerad vårdkonferens ansvarar hela teamet utifrån
sin profession att de bedömningar, utredningar och observationer som genomförts sammanställs och delges. Om symtom
kvarstår och man bedömer att det finns behov av ytterligare insatser revideras vårdplanen, vilket kan innebära nya strategier.
Uppföljning görs sedan kontinuerligt och efter behov under den
period patienten är aktuell på specialistnivå. Patienter som vårdats vid slutenvårdsavdelning kan vid behov följas upp genom
öppenvårdskontakt.
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7. Nytt beslut om fortsatta åtgärder från specialistenhet eller avslut och återremittering.
8. Vid återremittering till primär vårdgivare ges information om
medicinska och omvårdnadsmässiga åtgärder, utfall samt rekommendationer om fortsatt vård.

Konfusion vid demenssjukdom
Konfusion är ett förvirrings- och stresstillstånd som alltid har en
bakomliggande orsak och som medför stora risker för medicinska komplikationer och ökad dödlighet om det inte behandlas.
En utredning av konfusion syftar liksom vid utredning av beteendemässiga och psykiska symtom till att bedöma och åtgärda
de bakomliggande orsakerna till symtomen. Konfusion kan orsakas av till synes obetydliga påfrestningar som trötthet, infektion,
smärta, läkemedel eller stress till följd av ett miljöbyte. Det kan
även orsakas av mer allvarliga sjukdomstillstånd, till exempel
hjärtinfarkt, övergående cirkulationsstörning i hjärnan, blodpropp
i lungan eller blödning i hjärnhinnan efter en lättare fallskada.
Behandlingen inriktar sig i första hand på de utlösande faktorerna
och på att minska stress och oro hos individen. Grunden för behandlingen är en personcentrerad omvårdnad och multiprofessionellt teambaserat arbete.
Först då omvårdnadsinsatser och behandling av utlösande faktorer visat sig otillräckliga kan hälso-och sjukvården pröva:
• behandling med antipsykosmedel (risperidon)
• aktivering dagtid med tillägg av klometiazol nattetid
Behandling med antipsykosmedel (risperidon) och klometiazol
förutsätter en kort behandlingstid och utvärdering av effekten efter två veckor samt regelbundet ställningstagande till utsättning
eller dosminskning.

Dagverksamhet
Personer med demenssjukdom som beviljats plats i dagverksamhet enligt socialtjänstlagen eller LSS bör erbjudas plats
som är specifikt anpassad till personer med demenssjukdom.
Om personen är < 65 år bör plats erbjudas till dagverksamhet
som specifikt riktar sig till den målgruppen. Ett alternativ till
dagverksamhet för yngre (i små kommuner med endast ett fåtal yngre personer med demenssjukdom) kan vara att man inom
socialtjänsten erbjuder aktiviteter specifikt anpassade till denna
grupp. Individens behov styr omfattning och innehåll. Syftet med
verksamheten är att stötta kvarboende för personer med lätt till
medelsvår demenssjukdom. Dagverksamhet syftar även till att
vid behov ge avlösning till närstående. För personer som beviljas
dagverksamhet utses en särskild kontaktperson.
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Flyttning
Personer med demenssjukdom utgör en särskild riskgrupp i
samband med flyttning. Ångest, ökad förvirring, nedstämdhet
eller känsla av att ha blivit övergiven är känslor som kan uppkomma i samband med flyttningen. För att minska de negativa
konsekvenserna av en flyttning är det viktigt att förbereda den väl
genom att ge information i god tid och om det är möjligt också
engagera närstående samt erbjuda ett besök på boendet innan
inflyttning.
Det är också viktigt att den personal som ska ta emot är väl förberedd och fått information om personens livshistoria och behov av
vård och omsorg. Vid inflyttningsdagen bör utsedd kontaktperson vara i tjänst för att välkomna den nyinflyttade.

Särskilt boende
När personer med demenssjukdom inte längre kan vistas i eget
boende ska länets kommuner erbjuda personer med demenssjukdom en plats på ett särskilt boende som är specifikt anpassat
för personer med demenssjukdom. Ett sådant boende bör vara
småskaligt med en inkluderande boendemiljö vilket har visat
positiv effekt på BPSD, självständighet och social delaktighet för
personer med demenssjukdom.
Det särskilda boendets fysiska miljö
Den fysiska miljön ska vara personligt utformad och hemlik, den
ska ge möjlighet till såväl gemenskap som privatliv, den ska ha
en lugn ljudmiljö och de personer som bor där ska ha möjlighet
till utomhusvistelse. Färgsättning och utformning ska underlätta
möjligheter för personer med demenssjukdom att orientera sig
Det särskilda boendets psykosociala miljö
För att skapa en atmosfär som gagnar personen med demenssjukdom ska personalen ge tid och utrymme för meningsfulla aktiviteter och social samvaro, bjuda på sig själva, ge det lilla extra
och vara flexibla vad gäller rutiner. Miljön ska kännetecknas av att
personalen bekräftar personen med demenssjukdom upplevelse av tillvaron och ska främja en känsla av hemmastaddhet. Varje
person som vårdar personer med demenssjukdom har ansvar för
att skapa ett lugn där tempot i vårdarbetet tar utgångspunkt i den
enskildes personliga rytm.

Stöd till anhöriga
Anhörigstöd kräver ett multiprofessionellt teambaserat samarbete mellan hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Stödet
skall vara flexibelt, situationsanpassat, individualiserat samt utformat i dialog med närstående.

Anhörig till personer med demens ska erbjudas att delta i anhörigutbildning/information i nära anslutning till diagnos. Anhörigutbildning/information ska samordnas med kommunen och
kan samordnas mellan flera hälsocentraler/sjukstugor. Personer
som utretts vid specialistenhet och där planeringen är fortsatt
kontakt med specialist erbjuds anhörigutbildning vid respektive
specialistenhet.
Målsättningen med utbildningen är att:
• Öka kunskapen om demenssjukdomar
(utredning och behandling)
• Öka förståelsen för beteendeproblem
• Stödja och stärka de närstående i deras roll som vårdare
• Skapa ett kontaktnät mellan närstående
• Sprida information om kommunens resurser och vart den
närstående kan vända sig.
Utbildningen utformas utifrån rådande lokala förutsättningar
men bör innehålla följande avsnitt:
- Olika demenssjukdomar och dess konsekvenser
- Förväntad sjukdomsutveckling
- Behandlingsmöjligheter
- Välfärdsteknik/ Tekniska hjälpmedel
- Bemötande
- Stödinsatser från samhället
Om behov finns av tillsyn av personen med demenssjukdom den
tid den närstående deltar i utbildning bör det erbjudas genom socialtjänstens försorg.
Anhöriga till yngre personer med demenssjukdom har särskilda
behov av insatser och information. Det kan gälla kontakter med
skola för minderåriga barn, kontakt med arbetsgivare för en anhörig mitt i yrkeslivet, specifika kontaktvägar till specialistmottagning, för att ta några exempel.

Demensansvarig person vid hälsocentral/
sjukstuga
Uppgifter:
Ha en samordnande roll på hälsocentralen/sjukstugan för teamet runt personer med misstänkt eller diagnostiserad demenssjukdom
Tillsammans med verksamhetsansvarig verka för att arbetet
med diagnostik och uppföljning sker utifrån länsgemensamma
rutiner, utformade enligt gällande nationella riktlinjer.
Tillsammans med verksamhetsansvarig verka för att det finns
fungerande rutiner för vårdplanering och överrapportering mellan olika vårdgivare t.ex. mellan primärvård och specialistvård
samt mellan primärvård och socialtjänst.

25

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Ansvara för egen kompetensutveckling inom området och hålla
sig själv samt övrig personal uppdaterad gällande nya rön, riktlinjer och evidens.
Samla och sprida kunskap inom sitt område, tillsammans med
verksamhetsansvarig verka för att det finns rutiner för introduktion av nyanställda, inventera kompetensutvecklingsbehov och
föreslå utbildningsinsatser.
Vara ett stöd för övriga kollegor på hälsocentralen samt i samverkan med kommunen stödja personal inom ordinärt boende i
frågor som rör vården av personer med demens.
Ingå i ett länsgemensamt nätverk för personal inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom.

Aktivt stödja arbetet med BPSD-registret för personal i kommunerna. Verka för att fler kan bli utbildade BPSD administratörer.
Samverka med primärvården angående anhörigträffar/anhörigutbildning.
Utveckla den egna verksamheten genom att ”fånga upp” intresserade, nyttja goda krafter och kompetenser som finns i verksamheterna. till exempel demensspecialiserad omvårdnadspersonal.
Verka för att personer i kommunens verksamheter får möjlighet
till en korrekt diagnos och uppföljning. Känna till och kunna utbilda i bedömningsinstrument utifrån gällande riktlinjer
Verka för att rutiner för uppföljning enligt gällande riktlinjer upprättas

Verka för samarbete över huvudmannagränserna i frågor som rör
omhändertagande av personer med misstänkt eller diagnostiserad demenssjukdom.

Kontaktperson

Kontinuerligt inventera behovet av och aktivt medverka till att
olika former för närstående stöd utvecklas och genomförs.

Inom varje vårdform ska det tydligt framgå vem som är individens
kontaktperson.

Upparbeta samarbetsformer med anhörigförening och andra frivilligorganisationer.

Kontaktpersonen har en viktig roll för att de mål som satts i vårdplanen eller genomförandeplanen kommuniceras till övrig personal som är involverade i individens vård samt att den efterlevs,
följs upp och om individens behov och situation förändras ser till
att vårdplanen eller genomförandeplanen revideras.

Kommunalt demensteam/demensansvarig
person
Verka för att den kommunala vården och omsorgen om personer
med demenssjukdom bedrivs enligt gällande riktlinjer
Bör vara väl förtrogen med och kunna beskriva och informera om
den egna verksamhetens olika möjligheter
Samverka och skapa fungerande rutiner för vårdplanering och
överrapportering mellan olika vårdgivare t.ex. mellan primärvård, hemtjänst och dagverksamhet och mellan hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende.
I samverkan med demensansvarig i landstingets verksamhet se
till att det finns rutiner för att säkerställa att viktig information
kommer ansvarig sjuksköterska till del när ansvaret övergår från
primärvård eller specialistvård till kommun
Utbilda sig inom området och hålla sig själv samt övrig personal
uppdaterad gällande nya rön, riktlinjer och evidens.
Ingå i ett länsgemensamt nätverk för personal inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom
Kunna erbjuda stöd, handledning och samtal till såväl kollegor
som övrig personal och närstående.
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När personen med demenssjukdom byter vårdform eller flera
vårdgivare är involverade ansvarar kontaktpersonen för att information som värnar en personcentrerad omvårdnad överförs.
Kontaktpersonen har en central roll för att man i omvårdnaden
ska beakta de unika förutsättningar och behov som finns hos varje enskild vårdtagare. Omvårdnaden av personer med demens
bygger på kontinuitet i kontakten mellan den sjuke och dennes
vårdare och mellan närstående och vårdaren. Alla mänskliga relationer bygger på kommunikation mellan människor. Genom att
kontaktpersonen lär känna vårdtagaren och dennes närstående
skapas möjlighet till en relation tillsammans, som ökar förståelsen och ger förtrogenhetskunskap. Relationen ska präglas av
omtanke och omsorg. Kontaktpersonen ansvarar för att varje
vårdtagare eller dennes närstående erbjuds lämna en levnadsberättelse.
Kontaktpersonen är väl förtrogen med sitt ansvar och deltar i all
planering som rör den enskilde vårdtagaren t.ex. sammankallar
till och närvarar vid vårdplanering.
Kontaktpersonen är en länk till närstående, kollegor och arbetsledning samt mellan olika vårdformer i vårdkedjan.
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Demenscentrum
Skalor och instrument (går att hämta på Demenscentrums
hemsida)
http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Verktyg/
Skattningsskalor-instrument/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anhörigintervju för identifiering av demens och
demensliknande tillstånd
Mini Mental State Examination, Svensk Revidering
(MMSE-SR)
Clock Drawing Test (CDT)
Geriatric Depression Scale (GDS-15)
Revised Oral Assessment Guide (ROAG)
RUDAS
MOCA
Abbey pain scale
Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät
PHASE-Proxy (identifiera läkemedelsbesvär)
Qualid
Utvärdering av demenssymptom

Webbutbildningar på Demenscentrum
http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demens ABC
Demens ABC plus
o Primärvård
o Biståndshandläggare
o Hemtjänst
o Anhöriga
o Sjukhus
o Särskilt boende
Mötas i musik
Nollvision
Åldern har sin rätt (för LSS-personal)
Åldern har sin rätt
(för personer med intellektuell funktionsnedsättning.)
Jobba säkert med läkemedel
Om demens för polis och ordningsvakter
Palliation ABC
BPSD-registret
Utbildning på flera språk
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