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Förord 
 

Det gemensamma programmet för vård och omsorg vid demenssjukdom i 

Norrbotten grundar sig på socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom 2010. Syftet med programmet är att förbättra 

vården och omsorgen av personer med demenssjukdom.  

Programmet har upprättats på uppdrag av länsstyrgruppen i Norrbotten och 

är anpassat utifrån den organisationsförändring, som träder i kraft 1 februari 

2013, då kommunerna tar över hemsjukvården. Vård och omsorgs riktlinjer 

är framtagna i samarbete med representanter som har olika kompetens och 

erfarenhet från Norrbottens läns landsting och länets 14 kommuner.  

Ansvariga för framtagande av programmet har varit utvecklingsledarna Inge-

la Johansson, Norrbottens läns landsting och Margareta Wuorinen, Kom-

munförbundet tillsammans med medicinskt ansvarig överläkare Göran 

Karlsson.  

Programmet är evidens baserat och beskriver den demenssjukes vårdprocess 

samt tydliggör ansvar- och arbetsfördelning mellan primärvård, specialiserad 

vård och kommun. Syftet med programmet är att det ska fungera som ett 

stöd för personal som kommer i kontakt med personer som har demenssjuk-

dom.  

Målet med programmet är att personalen ska tillämpa riktlinjerna för att öka 

möjligheten till vård på lika villkor samt att på ett kunskapsbaserat sätt om-

händerta personer med demenssjukdom och deras anhöriga/närstående. 

Programmet kommer vid behov att revideras av Expertgrupp Demens inom 

landstinget i samarbete med kommunerna i Norrbotten.  

Det gemensamma programmet för Demens är godkänt av länsstyrgruppen 

2012. 
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Inledning 
Demenssjukdom är progredierande och gemensamt för alla demenssjukdo-

mar är att beteendet, funktions- och aktivitetsförmågan påverkas. En de-

menssjukdom går inte att bota utan hälso- och sjukvården och socialtjänsten 

inriktar sina åtgärder på att lindra symtom, kompensera för de funktionsned-

sättningar som uppkommer, stödja anhörig/närstående och underlätta varda-

gen i syfte att ge så god livskvalité som möjligt under sjukdomens olika ske-

den.  

För att personer med demenssjukdom och deras närstående skall få en god 

vård och omsorg krävs ett fungerande samarbete och en tydlig ansvars- och 

arbetsfördelning mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.   

 

Etisk plattform 

Programmet grundar sig på den etiska plattformen som Prioriteringsutred-

ningen utgår från. Detta innebär att följande principer ska beaktas: 

1. Människovärdesprincipen. Alla människor har lika värde. 

2. Behovs- och solidaritetsprincipen. Resurserna bör satsas på de om-

råden där behoven är som störst . Solidaritet innebär också att man 

särskilt beaktar behoven hos de grupper som inte är medvetna om 

sitt människovärde, har mindre möjligheter än andra att göra sina 

röster hörda eller att utnyttja sina rättigheter. 

3. Kostnadseffektivitetsprincipen. Man bör eftersträva en rimlig rela-

tion mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och fördröjd 

livskvalitet. 

Vården av de demenssjuka faller inom prioritetsutredningens högsta priorite-

rade nivå. ”Vård av livshotade akuta sjukdomar som utan behandling leder 

till invalidisering eller förtidig död. Vård av svåra kroniska sjukdomar. Palli-

ativ (lindrande) vård i livets slutskede. Vård av människor med nedsatt auto-

nomi” 

Etik och värdegrund. 

Värdegrunden ska genomsyra den vård och omsorg som vi ger till de de-

menssjuka vilket gör att all personal inom hälso- och sjukvården och social-

tjänsten berörs av värdegrunden. Lagstiftningen är en självklar del i vård och 

omsorg varför Socialstyrelsens nationella riktlinjer inte ger några rekom-

mendationer utifrån lagstiftningen.  

Värdegrund uttrycks i lagstiftelsen 

De grundläggande värderingar som uttrycks i lagstiftningen innebär att per-

soner med demenssjukdom  

 Ska få sin integritet och sitt självbestämmande respekterat 

 Ska få tillgång till insatser på jämlika villkor och att insatserna är 

lättillgängliga 
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 Ska få sina rättigheter respekterade 

 Ska kunna känna sig trygga  

 Inte få diskrimineras, till exempel uteslutas från vård och omsorg på 

grund av kön, etnicitet, ålder eller diagnos. 

Dessa grundläggande värderingar uttrycks i socialtjänstlagen (2001:453), 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), och hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763) som har stöd i regeringsformen och Europa-

konvensationen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-

gande friheterna.  

Personer med demenssjukdom får som regel allt svårare att samla och sortera 

sina tankar och minnesbilder. De kan få problem med att överblicka situatio-

nen och föra resonemang som kräver att man minns vad som tidigare sagts. 

Viljemässiga och intellektuella funktioner minskar vilket leder till en mins-

kad autonomi. Det innebär att vården och omsorgen som ges till den de-

menssjuke ska ges med respekt, värdighet och med hänsynstagande till per-

sonens integritet. Personen ska alltid tillåtas att vara den person hon/han all-

tid varit och är. 

Personer med demenssjukdom kan behöva hjälp att upprätthålla sin själv-

känsla genom att påminnas om sin livshistoria, vilket förutsätter att en lev-

nadsberättelse upprättas och används som stöd i vård och omsorg kring den 

demenssjuke. Den demenssjuke ska även bemötas som en värdefull kommu-

nikationspartner, varför kommunikationen måste anpassas efter den demens-

sjukes förmåga att förstå och ta till sig den information som ges. 

 

God vård och omsorg vid demenssjukdom  

Förutsättning för en god vård och omsorg är: 

 ett effektiv och multiprofessionellt omhändertagande med ett funge-

rande samarbete mellan kommun och landsting 

 att en tydlig information ges om vad den demenssjuke och dess an-

höriga/närstående kan förvänta sig av vård och omsorg  

 att en tidig medicinsk och social utredning genomförs, att adekvata 

insatser/åtgärder sätts in, att kontinuerliga uppföljningar genomförs 

och att anhöriga/närstående erbjuds stöd samt att omvårdnaden sker 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt 

 att all personal som kommer i kontakt med demenssjuka och dess 

anhöriga/närstående har goda kunskaper inom demens.  

 att personer med demenssjukdom erbjuds ett särskilt boende som är 

specifikt anpassade för personer med demenssjukdom.  

 

God vård och omsorg syftar till att främja den demenssjukes och närståendes 

förmåga till ett värdigt och hanterbart liv.  

För att säkerställa kvalitén i vård och omsorg krävs kontinuerliga uppfölj-

ningar i verksamheterna. Kvalitetsregistrerna SveDem (Svenska demensre-

gistret) och BPSD(Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjuk-
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dom) är framtagna för att kunna göra uppföljningar på ett systematiskt och 

standardiserat sätt.  

 

Ansvars- och arbetsfördelning mellan kommun 
och landsting 

Fr.o.m. 1 februari 2013 sker en organisationsförändring som innebär att 

hemsjukvården övergår i kommunal regi. Detta medför att kommunerna an-

svarar för hälso- och sjukvårds insatser upp till och med sjuksköterskenivå 

inom särskilt boende, på korttids boende och inom ordinärt boende från 18 år 

och äldre. Landstinget ansvarar för läkarinsatserna. Fram t.o.m. januari må-

nads utgång 2013 åligger hälso- och sjukvårdsansvaret, inom ordinärt boen-

de, landstinget.  

Landstinget ansvarar för medicinsk utredning, läkemedelsbehandling och 

medicinsk uppföljning. Kommunerna ansvarar för omvårdnad, anhörigstöd, 

social utredning samt medicinsk och social uppföljning. Medicinsk uppfölj-

ning av personer som tillhör hemsjukvården i ordinärt och särskilt boende är 

ett delat ansvar mellan kommun och landsting, där landstinget ansvarar för 

läkarinsatserna.  

För att säkerställa den demenssjukes vårdprocess och möjliggöra vård och 

omsorg utifrån ett helhetsperspektiv krävs samarbete mellan huvudmännen. 

 

Flöde  

 

Primärvården ansvarar för den basala demensutredningen. I ansvaret ingår 

att i ett tidigt skede identifiera personer med misstänkt demenssjukdom, ut-

reda, diagnostisera, behandla samt genomföra kontinuerlig medicinsk upp-

följning.  
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När den basala utredningen inte ger tillräcklig information för att fastställa 

rätt diagnos eller utesluta demensdiagnos remitteras patienten vidare för ut-

vidgad utredning till Geriatrik och rehabiliteringsmottagningen, Sunderby 

sjukhus. Geriatrik och rehabiliteringsmottagningen har ett länsuppdrag och 

ansvarar för länets utvidgade utredningar. De personer som i första hand är i 

behov av utvidgad utredning är, yngre personer med demenssjukdom (<65 

år), personer med snabbt progredierande demenssymtom, atypiska varianter 

av demenssjukdomar t.ex. Lewy Body demens och frontallobsdemens, per-

soner med svåra beteendemässiga och psykiska symtom vid demens samt 

önskemål om second opinion.  

Efter att demensdiagnos är fastställd har den demenssjuke rätt till en tidig 

social utredning som genomförs av kommunens biståndshandläggare. För att 

kommunen ska få kännedom om personen krävs att primärvården uppmanar 

den demenssjuke och dess anhörig/närstående att kontakta kommunen för 

information om stöd och hjälp. En tidig social utredning är ett informations-

samtal där kommunen informerar om vilka insatser som kan erbjudas samt 

hur ansökan genomförs. Det tidiga samtalet ökar även den demenssjukes 

möjlighet att påverka sin kommande vård och omvårdnad.  

Enligt socialtjänsten 5 kap.10§ är kommunen skyldig att ge stöd till anhöriga 

eller annan person som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äld-

re eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Stödet ska vara 

flexibelt, situationsanpassat, individualiserat samt utformats i dialog med 

den anhörig/närstående.  

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), är en rättig-

hetslag och är ett komplement till det som hälso- och sjukvården och social-

tjänsten kan erbjuda. Den ger den enskilde rätt till insatser som behövs för 

att kunna leva ett jämlikt och värdigt liv. I lagen finns 10 rättigheter varav 

kommunen ansvarar för nio av dem och landstinget ansvarar för LSS råd och 

stöd.  

Kommunen har ansvaret för omvårdnaden på särskilt boende, i daglig verk-

samhet, på korttidsboende och inom ordinärt boende. All omvårdnad ska 

vara individuellt anpassad och utgå från fysiska, psykiska, sociala, andliga 

och existentiella dimensioner från tidig diagnos till livets slut. Det innebär 

att vård och omsorg ska vara vårdpreventivt, personcentrerad och med hän-

synstagande till skydds- och begränsningsåtgärder samt vid livets slut följa 

nationella riktlinjer för en god palliativ vård. I ansvaret ingår att kommuner-

na minst årligen ska genomföra social uppföljning samt medicinsk uppfölj-

ning i samarbete med landstinget.  

Kommun och landsting har ett gemensamt ansvar för att samarbetet mellan 

huvudmännen ska fungera. Samarbetet ska ske utifrån den demenssjuke och 

de anhöriga/närståendes behov. Ur den demenssjukes perspektiv är det vik-

tigt att samordnad planering genomförs för att säkerställa att den hälso- och 

sjukvård och socialtjänst som erbjuds är av god kvalitet utifrån den enskildes 

samlade behov. Den gemensamma planeringen mellan kommun, landsting 

och den demenssjuke sker via MEDDIX. I öppenvård, d.v.s mellan kommun 

och primärvård, ska samordnad individuell plan (SIP) användas.  
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Omhändertagande vid Beteendemässiga och psykiska symtom vid de-

mens (BPSD) och Konfusion 

Flöde 

 

Vid BPSD och konfusion är en gedigen utredning av de bakomliggande or-

sakerna en förutsättning för adekvata åtgärder. Utredning sker ur ett helhets-

perspektiv och genomföras utifrån ett multiprofessionellt arbete i samverkan 

mellan kommun och landsting. Beteendemässiga och psykiska symtom som 

uppkommer i särskilt boende, korttidsboende och ordinärt boende när perso-

nerna ingår i hemsjukvården, ansvarar kommunen för omvårdnads- och me-

dicinsk bedömning upp till och med sjuksköterskenivå. Övrig medicinsk ut-

redning sker av läkare, i första hand inom primärvården. Den medicinska 

uppföljningen sker i samarbete mellan primärvård och kommun.   

Då primärvården inte kan faställa orsak till beteendeförändringen övervägs 

remiss till den specialiserade vården.  

Att arbeta med personer som har beteende mässiga och psykiska symtom 

ställer höga krav på personalens kompetens.  

 

Utbildning/kompetens.  
Arbete med personer som har demenssjukdom kräver hög kompetens vilket 

innebär att all personal som kommer i kontakt med demenssjuka ska ha ut-

bildning inom demens. Utbildningen ska vara långsiktig och kombinerad 

med praktisk träning, handledning och feedback. Handledningen ska ledas 

av personal som har handledarkompetens och egen erfarenhet från vård och 

omsorg av personer med demenssjukdom.  

För att höja kvalitén i demensvården krävs utbildning på olika nivåer. All 

personal ska ha en grundutbildning, spetsutbildning bör finnas i personal-

grupper som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom. Ansvar 

för personalens kompetens åligger respektive huvudman.  
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Deltagare i arbetsgrupper 

Specialist vård 

Göran Karlsson, Överläkare  

Anna Awad, Neuropsykolog 

Ann-Louise Lundgren, sjuksköterska 

 

Primärvård 

Stellan Båtsman, Distriktsläkare 

Robert Svartholm, Distriktsläkare 

Lisbet Nilsson, Distriktsarbetsterapeut 

Anette Johansson- Wunch, Distriktsarbetsterapeut 

Helene Mikko, Distriktssköterska 

Anna Jonsson, Distriktssköterska 

Kerstin Lundberg, Distriktsarbetsterapeut 

 

Socialutredning - Kommun 

Margareta Rask, MAS Jokkmokk 

Maria Apelqvist, Samordnare bistånd Gällivare 

Anita Fjellström, Biståndshandläggare Kalix 

Marianne Rosengren, Biståndshandläggare  

Gudrun Hellerud-Ågren,  Biståndsenhetschef Boden  

Britt-Mari Veräjä, Biståndsenhetschef Pajala 

Ingela Östlund, Biståndshandläggare Jokkmokk 

Viola Tiensuu, Hemtjänstchef Kiruna 

Åsa Niemi-Kumpula, Biståndshandläggare Haparanda 

Katarina Wälimaa, Äldeomsorgschef Övertorneå 

Maja-Lena Henriksson, MAS Överkalix 

Maria Partanen, Demensvårdsutvecklare Överkalix 

Annika Nilsson, MAS Älvsbyn 

Ellenor Sundström, Hemtjänstchef Piteå 

Ulla Olsson, MAS Luleå 

Pia Berglund, Biståndenhetschef Luleå 

 

Omvårdnad- Kommun 

Katarina Ejdemo Thyni,  Demensvårdsutveckare Haparanda 

Jessika Sehlstedt,  Demenssjuksköterksa Arvidsjaur 

Lisbeth Selberg, Demensvårdsutvecklare Boden 

Inger Josefsson, Demenssjuksköterka Gällivare 

Ann-Sofi Larsson, Demensvårdutvecklare Pajala 

Madelene Dag-Långström, Demensvårdutvecklare Jokkmokk 

Karin Sundberg, Demensvårdutvecklare Jokkmokk 

Monika Pettersson, Demenssjuksköterska Jokkmokk 

Ann-Kristin Fors-Bjur, Demensvårdutvecklare Haparanda 

Birgitta Pertulla, DemenssjuksköterskaHaparanda 

Anne-Maria Lohiniva, Demenssjuksköterska Haparanda 

Maria Bergström Demensvårdutvecklare Kalix 

Annika Marklund, DemensvårdsutvecklarePiteå 

Lena Boij-Berg, Demensvårdutvecklare Piteå 

Majken Nilsson, Demensvårdutvecklare Piteå 

Inger Lampa, DemensvårdutvecklareLuleå 

Annelie Wemmenhag, Enhetschef Boden 

Lena Andersson, Demensvårdsutvecklare Luleå 

 

Anhörigstöd- Kommun 

Annelee Mickelsson, Anhörigkonsulent Älvsbyn                   

Anna-Karin Nilsson, Anhörigkonsulent Gällivare 

Anna-Lena Hansson, Anhörigkonsulent Luleå 

Birgitta Olofsson, Anhörigkonsulent Kiruna 
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Berit Lindberg, Anhörigkonsulent Övertorneå 

Ingegerd Antonsson, Anhörigkonsulent Boden 

 

Samarbetspartner 

LSS råd och stöd 

Maria Holmkvist-Ek 

 

Tandvården 

Ingegerd Moiran  

Lars Elfing 

 

Överförmyndarexpeditionen 

Magnus Mattiasson 

 

 


