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Antagen av Samverkansnämnden 2018-05-31 

Inledning 

Den politiska viljeinriktningen är ett för sjukvårdsregionen förtydligande av 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom och 

utgör Samverkansnämndens rekommendation till landstingen/regionerna. Den har som 

syfte att bidra till en mer likvärdig vård och omsorg vid demenssjukdom och till att 

vara ytterligare underlag i styrning och ledning av hälso- och sjukvården med öppna 

och systematiska prioriteringar. De enskilda landstingen/regionerna förväntas ta in 

Socialstyrelsens rekommendationer i budget- och planeringsprocesserna. 

 

 

Regionala utvecklingsgruppen föreslår 
Samverkansnämnden att rekommendera 
landstingen/regionerna. 

Samverkansnämnden rekommenderar landstingen/regionerna att 

• Att anta nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

• Fortsätta utveckla samverkan med kommunerna för att säkerställa en 

sammanhållen vårdkedja 

• Fastställa och använda Socialstyrelsens indikatorer och målnivåer inom 

området 

 

Centrala rekommendationer och sjukvårdsregionens nuläge 
relaterat till Socialstyrelsens riktlinjer/rekommendationer. 

Inom och mellan våra landsting/regioner i sjukvårdsregionen kan konstateras att det 

finns praxisskillnader som är viktiga att åtgärda. Det kommer att krävas arbete lokalt 

tillsammans med kommunerna för att leva upp till samverkan och personcentrerad 

vård. 

Socialstyrelsen har publicerat centrala rekommendationer inom följande områden: 

• Basal demensutredning 

• Utvidgad demensutredning 

• Regelbunden och sammanhållen uppföljning 

• Diagnostik av munhälsa och ätproblem 

• Multiprofessionellt arbete 

• Stöd till anhöriga 

• Läkemedelsbehandling och tillskott 

• Utbildning 

Det går inte att bota en demenssjukdom, utan syftet med hälso- och sjukvårdens och 

socialtjänstens åtgärder är att underlätta vardagen och bidra till en så god livskvalitet 
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som möjligt i sjukdomens olika skeden. Under de senaste åren har det skett en 

utveckling av vården och omsorgen för personer med demenssjukdom – åtminstone 

inom vissa områden. Det är fler som får en fullständig demensutredning, vilket bidrar 

till att de får en korrekt diagnos och därigenom mer adekvata vård- och 

omsorgsinsatser. I flertalet landsting/regioner behandlas också fler med 

demensläkemedel. De nationella riktlinjerna har fått bra genomslag, både inom 

landstingen och i kommunerna. De flesta landsting/regioner i sjukvårdsregionen har 

vårdprogram och strukturer som beskriver hur vården och omsorgen om personer med 

demenssjukdom ska utformas.   

Men det finns fortfarande områden som visar på utmaningar, genomförda gapanalyser 

visar att det finns skillnader i praxis gällande bland annat i förskrivning av 

demensläkemedel och tillgång till neuropsykologisk utredning pga. att det råder 

kompetensbrist av neuropsykologer i flertalet landsting/region i vår sjukvårdsregion.  

Under våren 2018 genomförs länsseminarier i varje län tillsammans med 

kommunerna. 

Struktur på nationell, regional och lokal nivå för kunskapsstyrning 
inom området. 

Arbete pågår både nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt i landsting/regioner med att 

etablera system för kunskapsstyrning. Pågående programområdesstruktur kommer att 

vara ett viktigt stöd för utvecklingen av demensvården mot en mer jämlik vård. 

Övervägande kring organisation och ekonomiska konsekvenser 

För att leva upp till rekommendationerna kommer det behövas utbildningsinsatser för 

att förbättra bland annat utredningskompetensen, öka flexibiliteten och införa nya 

arbetssätt, vilket ger ökade kostnader på kort sikt.  En förbättrad diagnostik, analys av 

symtomen och planering av åtgärder kan bland annat innebära att akuta besök i vården 

kan minska, onödiga omflyttningar i särskilt boende och andra akuta situationer kan 

förhindras. Den som är sjuk får ett mera adekvat omhändertagande, vilket kan ge 

bättre livskvalitet. Samverkan behöver utvecklas mellan landsting och kommun för att 

kunna ge en regelbunden och sammanhållande god vård och omsorg med uppföljning. 

Uppföljning 

Genom att följa rekommendationerna i den nationella riktlinjen kan sjukvårdsregionen 

nå en mer jämlik vård. I den nationella riktlinjen ingår 21 st. indikatorer som speglar 

de centrala rekommendationerna i riktlinjerna och de viktigaste aspekterna av god vård 

och omsorg.  

• Indikator 1, deltagande i kvalitetsregister (SveDem och BPSD-registret) 

• Indikator 2, tid från remiss eller kontaktdatum till utredningsstart (specialiserad 

vård) 

• Indikator 3, tid från utredningsstart till diagnos (specialiserad vård och 

primärvård) 

• Indikator 4, andel personer med demenssjukdom med demensdiagnos 
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• Indikator 5, andel personer med demensdiagnos som genomgått en fullständig 

basal demensutredning 

• Indikator 6, andel personer med Alzheimers sjukdom som behandlats med 

demensläkemedel 

• Indikator 7, andel personer med demensdiagnos i särskilt boende som 

genomgått en läkemedelsgenomgång under de senaste 12 månaderna 

• Indikator 8, andel personer med demensdiagnos som följs upp minst en gång 

per år. 

• Indikator 9, andel personer i särskilt boende som behandlas med antipsykotiska 

läkemedel 

• Indikator 20, andel personer med demenssjukdom där vården har initierat stöd 

till anhöriga i samband med demensutredning 

 

Under år 2017 har Socialstyrelsen påbörjat arbetet med att genomföra en utvärdering 

av vården och omsorgen till personer med demenssjukdom, utvärderingen 

publicerades under mars månad 2018. Förskrivningen av antipsykosmedel – vilket 

bara ska ges i undantagsfall – ökar igen, efter att ha minskat under en längre 

tidsperiod. 

För att kunna följa upp vårdens och omsorgens strukturer, processer och resultat krävs 

en fortsatt utveckling av datakällor – på både lokal, regional och nationell nivå. Det 

behövs både en utveckling av registerdata och av mer kvalitativa data, som beskriver 

innehållet och kvaliteten på de omvårdnads- och omsorgsinsatser som ges. 

Socialstyrelsen menar att möjligheterna att följa upp området kan förbättras genom att: 

fler verksamheter – både inom landsting och kommuner – ansluter sig till och 

registrerar i de kvalitetsregister som finns inom äldreområdet, såsom SveDem, BPSD-

registret. 

 



  

5 (6) 

 

Bilaga 

Det regionala arbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

Samverkansnämnden har inrättat en sjukvårdsregional utvecklingsgrupp för 

handläggning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer.  Bilden nedan beskriver 

arbetsprocessen för hur Socialstyrelsens nationella riktlinjer koordineras inom 

sjukvårdsregionen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gapanalys 

Redan under arbetet med att ge synpunkter på remissversionen av en ny eller 

uppdaterad nationell riktlinje (NR) utförs en jämförelse mellan rekommendationerna i 

riktlinjen och nuvarande praxis (gapanalys) i varje landsting/region. Denna arbetsgång 

används även i vissa fall vid nationella utvärderingar. Utvecklingsgruppens 

medlemmar informerar och för en dialog med berörda verksamheter, patientföreningar 

samt kommuner. Resultaten sammanvägs i en regional gapanalys.  

Kunskapsseminarium 

Regionens utvecklingsgrupp arrangerar tillsammans med Socialstyrelsen ett 

kunskapsseminarium med syfte att samla och diskutera landstingens synpunkter om 

förslaget till NR, förväntade konsekvenser av detta och behov av förändringsarbete. 
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Yttrande från regionen 

De samlade synpunkterna lämnas via Samverkansnämnden (SVN) till 

Socialstyrelsen. 

Politisk viljeinriktning (PVI) 

När remissversionen av NR publicerats utformar utvecklingsgruppen en politisk 

viljeinriktning som SVN tar beslut om. Landstingen/regionen tar sedan egna beslut 

med utgångspunkt från Samverkansnämndens rekommendationer.  

Uppföljning 

Uppföljning av regionens politiska viljeinriktningar rapporteras till 

Samverkansnämnden året efter genomförandeåret. 

 

Mer information 

http://www.svnuppsalaorebro.se/4-regionala/utvgrupp/utvgrupp.html  

http://www.svnuppsalaorebro.se/4-regionala/utvgrupp/utvgrupp.html

