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Inledning 

 

Årligen insjuknar uppemot 25 000 personer i en demenssjukdom och idag lever 
det cirka 160 000 människor med en demenssjukdom i Sverige, en siffra som 
beräknas att stiga ytterligare med en befolkning som blir allt äldre.  
 
Nationellt uppskattas det att var femte invånare är över 65 år, i Oxelösunds 
kommun uppskattas att var tredje invånare är över 65 år. Detta ställer krav på 
kommunen att säkerställa att behoven för personer med demenssjukdom tillgo-
doses nu och i framtiden. 
 
Landstinget i Sörmland och länets kommuner har tillsammans tagit fram ett 
Länsgemensamt program för vård och omsorg om personer med demenssjuk-
dom. Det länsgemensamma vårdprogrammet har utarbetats efter Socialstyrel-
sens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. Revide-
ring av programmet har gjorts 2015. 
 
Enligt gällande vårdprogram ska varje kommun ha en lokalt utarbetad handlings-
plan. I kommunen ska det även finnas rutiner för utredning och informationsöver-
föring mellan vårdgivare i syfte att underlätta för individen och säkerställa att per-
soner med demenssjukdom får den utredning, vård och omsorg som de är i be-
hov av.  
 
 

Syfte  

Planens syfte är att utveckla och säkerställa kvaliteten för demensvård i Oxe-
lösunds kommun. 

Mål 

God och säker demensvård utifrån kommunmålet - Trygg och värdig ålderdom. 

Strävansmål 

Oxelösunds kommun - Bäst demensvård i Sverige. 

 
Om planen 
 
Planen utgår från Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom” samt ”Länsgemensamt program för vård och omsorg av perso-
ner med demenssjukdom” i Sörmlands län. I beaktande har även Socialstyrel-
sens rapport ”En nationell strategi för demenssjukdomar – underlag och förslag 
till plan för prioriterade insatser till år 2022” tagits.  
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Planen tar upp fyra aktivitetsområden, samverkan vårdgivare, kunskap och kom-
petens, uppföljning och utvärdering samt anhörig och närstående. Dessa aktivi-
tetsområden bör leda till utveckling och ökad kvalitet. Områdena bygger på tidi-
gare nämnda riktlinjer och vårdprogram samt ett kvalitetsarbete och kartläggning 
av demensvården i Oxelösunds kommun som inletts under 2016. Det finns ingen 
inbördes rangordning i presentation av aktivitetsområde 1 till 4. Varje område har 
utvecklings- och förbättringsåtgärder som verksamheterna arbetar efter. 
 

Aktivitetsområden: 
 

1. Samverkan vårdgivare -   
 
Kommun och landsting ansvarar för olika delar av vårdkedjan för personer 
med demenssjukdom. För att vården ska vara trygg och säker behövs 
struktur för samverkan mellan vårdaktörerna. I samverkan mellan kom-
mun och landsting samt i kommunens olika verksamheter behöver perso-
nal stärka sitt samarbete runt personer med demenssjukdom oavsett lag-
rum.  
 

2. Kunskap och kompetens -  
 
Vid vård av personer med demenssjukdom behöver personal inneha för-
djupade kunskaper. Det krävs kunskap om individen, strategier i bemö-
tande och kunskaper om demenssjukdom. Personcentrerad vård är grun-
den i demensvård, begreppet personcentrerad vård utgår från ett individ-
perspektiv, där personen står i centrum och inte sjukdomen.  
 
Oxelösunds kommun arbetar med IBIC - individens behov i centrum.  
Som stöd i detta arbetar Oxelösunds kommun med olika verktyg, exem-
pelvis Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 
Demens [BPSD-registret] och arbetsmaterial Nollvision - ”för en demens-
vård utan tvång och begränsningar” samt att det finns demenssjukskö-
terska att tillgå för råd och stöd. 
 
Det finns behov av att höja kunskapsnivån om demenssjukdomar hos 
personal, chefer och handläggare för att öka kvaliteten. 
 

3. Uppföljning och utvärdering –  
 
För att säkerställa kvalitetsnivån utifrån att den behöver vara mätbar, ar-
betar kommunen med nationella kvalitetsregister för personer med de-
menssjukdom.  
 
Kvalitetregistren i korthet: 
 
Svenska Demensregistret [SveDem] - är ett nationellt kvalitetsregister 
som ger stöd i arbetet för en god kvalitet i vård och omsorg vid vård av 
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personer med demenssjukdom. Registreringen ger underlag till verksam-
heten för kontinuerligt förbättringsarbete och erbjuder en helhetssyn på 
individen. 
 
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens 
[BPSD-registret] - är ett nationellt kvalitetsregister för personer med de-
mens-sjukdom. Syftet med registret är främst att öka välbefinnandet och 
livskvalitén för personen med demenssjukdom genom att minska BPSD, 
men också att kvalitetssäkra vården för personer med demenssjukdom. 
Alla personer med en demenssjukdom ska bedömmas avseende BPSD 
minst en gång per år i registret. 
 
 
 

4. Anhörig och närstående –  
 
När en person insjuknar i en demenssjukdom påverkar detta även anhö-
riga, som kan behöva stöd för att orka. Omvårdnadspersonal och sjukskö-
terskor i kommunen kan erbjuda grundläggande stöd för anhöriga. I Oxe-
lösunds kommun finns det även tillgång till anhörigstöd samt demenssjuk-
sköterska för utbildning, information, stödjande samtal/samtalsgrupper för 
anhöriga till personer med demenssjukdom.  
 

 
 

Sammanfattning 
 
Vård och omsorg om personer med demenssjukdom är inne i ett paradigmskifte 
ur ett nationellt perspektiv. Oxelösunds kommun är väl framme i den utveckling 
och förändring som pågår. Det som ändå behöver lyftas är att förändring tar tid 
och medarbetare behöver få information, tid samt lämpliga insatser för att kunna 
arbeta enligt gällande riktlinjer och vårdprogram för att kvalitetsäkra och utveckla 
demensvården i Oxelösunds kommun.  
 
 
Ansvarig för planen och årlig uppdatering: Demenssjuksköterska 


