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Äldrenämnden 

Beslut avseende uppdrag gällande demensteam och utvecklingsledare för 
kvalitetsregister inom demensvård 

Förslag till beslut 

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

att uppdra till Vård & omsorg att ansvara och bedriva demensteamet när avtalet med 
nuvarande utförare löper ut 

att uppdra till Vård & omsorg att under en begränsad tid anställa en utvecklingsledare för 
implementering av de nationella kvalitetsregistren BPSD-registret och SveDem 

Ärendet 
2005 gav dåvarande äldrekontoret uppdrag till Vård & bildning att starta ett demensteam. 
Teamet utgick ifrån Årstagårdens demenscentrum. I november 2011 upphandlades 
Årstagården och demensteamet och har sedan dess drivits av Aleris Äldreomsorg AB. 
Avtalet löper ut 2017-03-31. 

Demensteamets nuvarande huvuduppdrag är att ha en fördjupad kunskap inom 
demensområdet och handleda, ge råd och stöd till personal i alla kommunala verksamheter 
som vårdar personer med demenssjukdom, oavsett utförare. I uppdraget ingår också att 
samverka med andra aktörer så som äldreförvaltningens boendesamordnare och 
biståndshandläggare, demensvårdskonsulenter och äldrepsykiatrin vid Akademiska sjukhuset. 
Under avtalsperioden har två avtalsuppföljningar genomförts av verksamheten och 
demensteamets arbete. Inom många områden har teamets arbete fungerat väl. Dock har 
förvaltningen vid båda uppföljningarna identifierat ett flertal förbättringsområden så som 
marknadsföring, organisering, samverkan med andra aktörer och behov av utveckling av 
rutiner och instrument för utvärdering. 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom från 2010 och 
i den utvärdering som gjordes 2014 av dessa riktlinjer lyfts demensteam fram som ett exempel 
på ett bra sätt att organisera det multiprofessionella arbetet kring personer med demens. I den 
länsgemensamma riktlinjen för vård- och omsorg vid demenssjukdom i Uppsala Län framgår 
också vikten av demensteam för att säkra en god vård och omsorg för personer med 
demenssjukdom och dess anhöriga. Äldreförvaltningen ser det som ytterst viktigt att fortsätta 
utveckla och säkerställa teamets arbete för målgruppen. 
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En annan viktig del i arbetet för att stärka demensvården är att säkra implementeringen och 
arbetet med kvalitetsregistren SveDem (svenska demensregistret) och BPSD-registret 
(beteendemässiga och psykiska symptom vid demens). BPSD-registret syftar till att på 
individnivå förbättra bemötandet till personer med demensproblematik och SveDem syftar till 
att förbättra demensvården på särskilda boenden utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

Inom kommunens anhörigcentrum finns demensvårdskonsulenter som med en fördjupad 
kunskap inom demensområdet vänder sig till personer med demenssjukdom och dess 
anhöriga i ordinärt boende. Deras uppdrag består bland annat i att ge information, råd och stöd 
till enskilda och anhöriga, samordna olika stödalternativ och lämpliga insatser utifrån 
individuella behov. Demensvårdskonsulenterna har ett samarbete med biståndshandläggarna 
och kan vara behjälpliga i att ta initiativ till samt medverka vid utredning och vårdplanering. 
Konsulenterna arbetar också med att handleda och ge råd och stöd till personal inom 
hemvården som vårdar personer med demens, oavsett utförare. 

Sammanfattning 
Förvaltningen vill säkra och utveckla demensstödet åt enskilda och dess anhöriga samt säkra 
att alla kommunens aktörer inom hemvård och särskilt boende får del av teamets kunskap och 
insatser. 

Anhörigcentrum är en känd och välfungerande verksamhet med hög kompetens och kunskap 
inom demens. Förvaltningen ser en vinst med att uppdra till Vård & omsorg, som idag 
ansvarar för centrumet, att driva demensteamets fortsatta arbete och utveckling inom denna 
verksamhet. Förvaltningen ser också att demensteamets uppdrag skulle bli tydligare genom att 
särskilja teamet från en vård- och omsorgsverksamhet. 

För att säkra implementeringen och arbetet med kvalitetsregistren ser äldreförvaltningen en 
fördel med att även detta arbete läggs in under anhörigcentrum. 

Genom att samla kompetensen och kunskapen vid centrumet ökar möjligheten till att nyttja 
resurserna effektivare och bredare både avseende ålder, boendeform och samverkan med 
landstingets förvaltningar. Det skulle också underlätta för personer med demens och dess 
anhöriga om resurserna samlades på en plats så att sammanhållet stöd kan erbjudas genom 
demenssjukdomens olika faser. Det möjliggör även för centrumet att arbeta mer proaktivt och 
öka möjligheterna att effektivt utnyttja den samlade kompetensen där den behövs som mest. 

Äldreförvaltningen 

Gunn-Henny Dahl 
Förvaltningsdirektör 
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