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4 Socialförvaltning Medicinsk ansvarig sjuksköterska 

Inledning 
 
Antalet demenssjuka personer i Sverige ökar eftersom vi blir fler 
och fler äldre. Det finns inget botemedel ännu, så det är viktigt att 
vi som möter demenssjuka personer i vårt arbete har goda 
kunskaper om sjukdomarna och om bemötande och 
förhållningssätt. Robertsfors kommun har valt att anpassa vården 
på några enheter så att den passar dem som har mest symtom av 
sin demens sjukdom. 
 
Robertsfors kommuns riktlinje utgår ifrån Socialstyrelsens 
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 
(2017), Vårdprogram Utredning vård och omsorg om personer 
med demenssjukdom i Västerbottens län samt stiftelsen Svenskt 
demenscentrum. 

 
 

Syfte 
Syftet med Riktlinje demensvård är att fungera som vägledning 
och styrdokument för Robertsfors kommuns omvårdnad för 
personer med demenssjukdom och stödet till deras anhöriga.  
 
Utifrån Robertsfors kommuns riktlinje ska verksamheten 
utarbeta rutiner som fördjupar och konkretiserar arbetet för en 
god demensvård t.ex.  

 Rutiner vid beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demenssjukdom 

 Rutiner för registrering i BPSD register 

 Rutiner för demensteamet  

 Rutiner för utbildning demens ABC och Demens ABC+ 

 Rutiner för regelbunden handledning för personal 

 Rutiner begränsningsåtgärder 

 Uppdragsbeskrivning för Demensspecialiserad 
undersköterska  

 
Rutinerna ska revideras årligen i samråd med MAS 

 

Övergripande mål  
 
Personer med demenssjukdom bosatta i Robertsfors 
kommun erbjuds en god vård och omsorg baserat på 
kunskap, engagemang, professionellt bemötande och 
teamarbete. 
De grundläggande värderingar som uttrycks i 
lagstiftningen ska ha en central roll  
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Aktiviteter 

 För att god kunskap och engagemang ska upprätthållas ska 
personal som möter personer med demens i sitt arbete: 
- Erbjudas handledning i det praktiska omvårdnadsarbetet 

av arbetsledare, sjuksköterskor, demensteamet, 
demensspecialiserad undersköterska. 

 För att god kunskap och engagemang ska upprätthållas ska 
personal vid kommunens demensboenden och 
korttidsboende: 
- Erbjudas regelbunden extern professionell handledning för 

att reflektera, medvetandegöra och hålla mål och metoder 
levande minst 2ggr/år 
Handledningen kan ha olika inriktningar  

 För god baskunskap hos omvårdnads, HSL personal och 
biståndshandläggare om olika demenssjukdomar och dess 
konsekvenser: 
- ska alla som möter personer med demenssjukdomar 

genomfört Demenscentrum webbaserade utbildning ABC 
och/ eller Demens ABC plus   

- inventering av behov av utbildning ska genomföras årligen  
- övriga Webbaserade kurser ska användas utifrån utbud och 

behov i verksamheten ex. 
 http://www.demenscentrum.se/ 

- språkstöd till Demens ABC länk: språkstöd 
- https://vardgivare.skane.se/kompetens-

utveckling/utbildningskalender/e-
learning/migrationsskolan---webbutbildningar-pa-olika-
sprak/ 

 Kompetensen Demensspecialiserad undersköterska ska 
utvecklas och tillvaratas i organisationen  
- Inriktningen ska vara att en demensspecialiserad 

undersköterska ska finnas på varje enhet 
(Hus/hemtjänstgrupp) 

 Skapa en Demensvård utan tvång och begränsningar  
- som grund i detta arbete ska utbildningspaketet Nollvision 

som svenskt demenscentrum tagit fram användas  

 För att kvalitetssäkra att de nationella riktlinjerna är 
vägledande och att ett personcentrerat arbetssätt används 
ska 
- alla vårdtagare som bor på boende för demenssjukdom och 

som ger sitt samtycke vara registreras i BPSD-registret  
- de som inte gett samtycke ska verktygen i registret 

användas utan registrering. 
- Om behov uppstår för vårdtagare med demenssjukdom i 

särskilt boende och för personer inskrivna i hemsjukvård 
ska BPSD registret användas som ovan 

 Ett sammanhållet team av kompetenser där samarbete, 
lärande och utveckling är en självklarhet. 

 Ett arbetssätt där anhörigas kunskap tas tillvara genom 

http://www.demenscentrum.se/
http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/demensabc/sprakstod-till-demens-abc
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningskalender/e-learning/migrationsskolan---webbutbildningar-pa-olika-sprak/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningskalender/e-learning/migrationsskolan---webbutbildningar-pa-olika-sprak/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningskalender/e-learning/migrationsskolan---webbutbildningar-pa-olika-sprak/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningskalender/e-learning/migrationsskolan---webbutbildningar-pa-olika-sprak/
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o Ankomstsamtal  
o Individuell planering   
o Levnadsberättelse 

 

Kvalitetsindikatorer/Egenkontroller 
 Kvalitetsrapport 

 Antal personal som genomgått utbildning 
(T.ex. Demens ABC o Demens ABC+   
Demensspecialiserade undersköterskor 

 Uppföljningar och analyser på individ och gruppnivå utifrån 
BPSD registret 

 

Ansvarsfördelning 
 

Individen i centrum  

 Alla personalkategorier i Robertsfors kommun som arbetar 
och kommer i kontakt med personer som har en 
demenssjukdom, ska vara väl insatta i och arbeta efter de olika 
arbetsmetoder, rutiner och riktlinjer som finns upprättade 

 

Enhetschef/boendechef/hemtjänstchef  

 Har det yttersta ansvaret för att befintliga rutiner är kända och 
följs och ansvarar även för att fast anställd och 
långtidsvikarierande personal erbjuds och genomgår 
utbildning i demens ABC/demens ABC + utifrån fastställd 
rutin. 

 Att anmäla deltagare vid utbildningstillfällen till 
utbildningsansvarig 

 Att det i den årliga verksamhets/kvalitetsberättelsen framgår 
antalet medarbetare som genomgått utbildningen 

 Att dokumentation om vilken personal som har deltagit 
utbildning och när de genomgått utbildningen förs in ett 
gemensamt google dokument.  

 

Boendechef demensvård ansvarar även för att: 

 Att utifrån Robertsfors kommuns riktlinje i demensvård 
utarbeta rutiner som fördjupar och konkretiserar arbetet för 
en god demensvård.  

 

Sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut ska: 

 vara väl insatt i och arbeta efter de olika arbetsmetoder, 
rutiner och riktlinjer som finns upprättade.  

 utifrån sitt kompetensområde arbeta för att utveckla vården av 
dementa och säkerställa att den teoretiska kunskapen omsätts 
och kombineras med erfarenhetsbaserad kunskap 

 rapportera iakttagelser till läkare och dokumentera 
 

Demensspecialiserad undersköterska ska: 
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 vara väl insatt i och arbeta efter de olika arbetsmetoder, 
rutiner och riktlinjer som finns upprättade.  

 Att utifrån sitt kompetensområde arbeta för att utveckla 
omvårdnaden av dementa och säkerställa att den teoretiska 
kunskapen omsätts och kombineras med erfarenhetsbaserad 
kunskap 

 rapportera iakttagelser till sjuksköterska och dokumentera 
 

Omvårdnadspersonal ska: 

 vara väl insatt i och arbeta efter de olika arbetsmetoder, 
rutiner och riktlinjer som finns upprättade.  

 rapportera iakttagelser till sjuksköterska och/eller 
demensspecialiserad undersköterska och dokumentera 

 vara flexibla och arbeta där behoven är som störst.  
Behovsstyrt, vården organiseras och planeras utifrån den enskildes 

behov  
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

 har enligt 24 § Hälso- och sjukvårdslagen det yttersta ansvaret 
för att vården tillgodoser patientsäkerheten.  

 

Verksamhetschef är ansvarig för att: 

 det finns förutsättningar för att arbeta utifrån Riktlinjen  
 
 

Allmänt om demens  
 
Demenssjukdom är en form av kognitiv svikt som beror på 
specifika sjukdomar i hjärnan. Kognitiv svikt kan förekomma vid 
ett antal olika tillstånd och sjukdomar. Det finns över 100 mer 
eller mindre vanliga sjukdomar, ofta neurologiska, som i sin 
symtombild har kognitiv påverkan. Även vid hög ålder kan den 
kognitiva förmågan påverkas av andra mer vanliga sjukdomar där 
kombinationen hög ålder och multisjuklighet kan leda till påtaglig 
kognitiv nedsättning. För att kriterierna för demenssjukdom ska 
vara uppfyllda måste svikten vara uttalad och lsänkt från en 
tidigare högre kognitiv nivå, och så uttalad att arbete eller socialt 
liv påverkas. 1 

Läs mer om demens sjukdomar Demensförbundet 
 

Demensutredning och uppföljning  
 
Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg 
vid demenssjukdom bör en person med kognitiv svikt, där den 
bakomliggande orsaken till symtomen inte är känd genomgå en 
basal demensutredning.  

 

För personer som omfattas av hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende genomförs basal demensutredning av primärvårdens 

http://www.demensforbundet.se/sv/om-demens/demenssjukdomar/


 

8 

 

personal. Utredning i samband med vistelse i kommunalt 
korttidsboende bör undvikas. Om detta ändå sker ansvarar 
primärvården för utredning och diagnostik.  
Om den basala utredningen inte ger tillräcklig med information 
för att fastställa diagnos bör personen remitteras för utvidgad 
utredning på specialist nivå.2 

 
Om utredning och diagnostik aktualiseras i särskilt boende görs 
utredning av primärvårdens läkare i samverkan med kommunens 
hälso- och sjukvårdspersonal.2 
 
Läs mer i vårdprogrammet: Utredning vård och omsorg om personer 

med demenssjukdom i Västerbottens län 

 
Uppföljning av läkemedelsbehandling, sjukdomsutveckling 
och biståndsinsatser 
Uppföljning av läkemedelsbehandling och sjukdomsutveckling för 
personer i ordinärt boende görs i primärvården i samband med 
hembesök eller mottagningsbesök på hälsocentralen. 
För personer i särskilt boende görs uppföljning av primärvårdens 
läkare i samverkan med kommunens hälso- och 
sjukvårdspersonal. Uppföljning enligt SoL genomförs av 
kommunens biståndshandläggare 2 
 

Läs mer i vårdprogrammet: Utredning vård och omsorg om personer 

med demenssjukdom i Västerbottens län 

 

Behovsbedömning-socialutredning  
 
Inte bara vid utförande av insatser utan redan vid 
behovsbedömningen krävs det anpassningar för att möta behoven 
hos personer med demenssjukdom. Det kan vara svårt att förstå 
och tolka personens behov och samtidigt kan demenssjukdom i 
sig, medföra att personen inte alltid på ett adekvat sätt kan ge 
uttryck för sin vilja, sina behov och önskemål.  

 
Den enskilde som trots omfattande hemtjänstinsatser dag och 
natt har svårt att klara av att bo kvar i sin egen bostad, kan ansöka 
om särskilt boende.  
När demensproblematik förekommer ska alltid en dialog föras 
med demenssjuksköterskan där handläggare väger in alla kända 
fakta av hur behovet lämpligast kan tillgodoses. 

 
Kriterier som gäller vid verkställighet på boende för personer med 
demens är diagnos och dialog med demenssjuksköterska  

https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2016/03/vardprogram-utredning-vard-och-omsorg-om-personer-med-demenssjukdom-i-vasterbottens-lan-uppdaterat-nov-2016.pdf
https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2016/03/vardprogram-utredning-vard-och-omsorg-om-personer-med-demenssjukdom-i-vasterbottens-lan-uppdaterat-nov-2016.pdf
https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2016/03/vardprogram-utredning-vard-och-omsorg-om-personer-med-demenssjukdom-i-vasterbottens-lan-uppdaterat-nov-2016.pdf
https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2016/03/vardprogram-utredning-vard-och-omsorg-om-personer-med-demenssjukdom-i-vasterbottens-lan-uppdaterat-nov-2016.pdf
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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.2 
 
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 
farmakologisk behandling. 2    

BPSD 
Begreppet BPSD betyder beteendemässiga och psykiska symtom. 
Nio av tio personer med demenssjukdom drabbas av detta någon 
gång under sjukdomsförloppet. BPSD ska inte förväxlas med en 
diagnos vid demenssjukdom 

 
Beteendeförändringar kan tolkas som ett uttryck för: 
- personens hjärnskada och/eller som meningsfull 

kommunikation hos en person med nedsatt förmåga att 
kommunicera  
 

Beteendeförändringarna kan därutöver tolkas som en respons på 
närståendes och professionella vårdares beteenden till exempel  
- orealistiska förväntningar och krav, maktkamper, inte 

avpassade och motsägande handlingar, aggressiva och 
förödmjukande reaktioner, okunskap om patienters behov, 
eller utmattning hos vårdaren.  

 
De kan också ses som ett uttryck för obehagskänslor orsakade av 
- smärta eller somatiska tillstånd som påverkar hjärnans 

funktion som till exempel infektioner, uttorkning, lågt 
blodsocker och hypo-och hyperthyreos. 2 
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BPSD- kan delas in i  
- Affektiva symtom 

- depression 
- mani/hypomanin 
- ångest  
- oro 
- irritabilitet 

- Psykossymtom 
- hallucinationer 
- vanföreställningar 
- felaktig identifiering 

- Hyperaktivitet 
- agitation 
- vandringsbeteende 
- ropbeteende 
- sömnstörning 

- Apati 
- initiativlöshet 
- tillbakadragenhet 
- förlust av intresse 

 

Behandling vid BPSD 
 
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 
hemtjänst där demenssköterska/motsvarande spelar en 
central roll. Copingstöd 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. 
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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. 

 

Riskanalys, händelseanalys 
 
Genomförs när behov uppstår under vårdtiden. Se riktlinje för 
identifiering och hantering av risker och händelser samt rutin för 
strukturerad arbetssätt runt BPSD problematik. 
Om risk för patientens eller dess medboende säkerhet uppstår ska 
läkare informeras och MAS kontaktas.  

 

Rutiner i Västerbotten 

Konsultationer   
I Västerbotten har de psykogeriatriska verksamheterna vid länets 
sjukhus till uppgift att stödja hälsocentraler och särskilda 
boenden när det gäller omhändertagande av personer 
med BPSD. Detta stöd kan ske genom telefonkontakt eller via 
videouppkoppling.2 

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 
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personer är i behov av vård vid sluten psykiatrisk vårdavdelning 
skallställningstagande till överflyttning till psykogeriatrisk vård 
göras dagligen i samråd med 
ansvarig geriatriker2 

 

Läs mer i vårdprogrammet: Utredning vård och omsorg om personer 

med demenssjukdom i Västerbottens län 

 

 

Arbetsmetoder för god vård & omvårdnad 
 
I Robertsfors kommun ska personalen använda sig av 
kunskapsbaserade metoder för att kunna erbjuda omvårdnad av 
god kvalitet. Personcentrerad omvårdnad och salutogent 
(hälsofrämjande) arbetssätt är de viktigaste metoderna för att 
tillgodose behovet av ett värdigt liv och känsla av välbefinnande. 

Personcentrerad omvårdnad. 
I socialstyrelsen de nationella riktlinjerna står att vi ska arbeta 
utifrån personcentrerad omvårdnad. 
Personcentrerad omvårdnad innebär att personen som lever med 
demenssjukdom sätts i fokus, inte diagnosen. Förhållningssättet 
syftar till att göra omvårdnaden och vårdmiljön mer personlig och 
att ha en förståelse för att olika problem kan uppstå, till exempel 
beteendemässiga och psykiska symtom. 
  
I den personcentrerade vården och omsorgen uppmuntras 
personen med demenssjukdom, ibland tillsammans med 
anhöriga, att berätta om sig själv och sitt liv för att underlätta 
förståelsen för den demenssjukes livsmönster, värderingar och 
preferenser. Berättelsen kan fungera som utgångspunkt för att ge 
en personcentrerad vård och omsorg. 
  
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 
samarbetspartner  
• deltar tillsammans med anhöriga i den kontinuerliga vård- och 
omsorgplaneringen, om personen med demenssjukdom så önskar  
• möter personen med demenssjukdom i dennes upplevelse av 
världen  

https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2016/03/vardprogram-utredning-vard-och-omsorg-om-personer-med-demenssjukdom-i-vasterbottens-lan-uppdaterat-nov-2016.pdf
https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2016/03/vardprogram-utredning-vard-och-omsorg-om-personer-med-demenssjukdom-i-vasterbottens-lan-uppdaterat-nov-2016.pdf
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• strävar efter att involvera personen med demenssjukdoms 
sociala nätverk i vården och omsorgen •  
försöker upprätta och bevara en relation till personen med 
demenssjukdom.  
Ett personcentrerat förhållningssätt innebär också att vården och 
omsorgen särskilt beaktar behov som är relaterade till att 
personer har annan kulturell eller språklig bakgrund.  
Att ta kulturell hänsyn handlar exempelvis om att ge personen 
med demenssjukdom möjlighet till att utöva sin religion, få 
kulturellt anpassad mat, bevara sina kulturella traditioner och 
sedvänjor och få tillgång till personal som talar samma språk som 
personen med demenssjukdom. 
  
Den personcentrerade vården och omsorgen underlättas av att 
vården och omsorgen är multiprofessionell och teambaserad. 
Syftet med detta arbetssätt är att bidra till en kontinuitet i vården 
och omsorgen och till att underlätta bedömningar som kräver 
flera kompetenser. Att vården och omsorgen är multiprofessionell 
och teambaserad bidrar också till ett helhetsperspektiv i den vård 
och omsorg som erbjuds.1 

Salutogent arbetssätt 
Det salutogena arbetssättet ligger mycket nära personcentrerad 
omvårdnad. Att arbeta salutogent innebär att ta fasta på det friska 
och hälsofrämjande och även här är det personen, inte 
demenssjukdomen som sätts i fokus. Att bli sedd, bekräftad, 
delaktig och huvudperson i sin egen omsorg liksom att 
upprätthålla vardagliga rutiner och behålla kontrollen över den 
egna tillvaron ingår i ett salutogent omvårdnadsperspektiv. 
Insatserna tar sin utgångspunkt ur personens upplevelse utifrån 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
 

Multiprofessionellt arbete  
Inom vården och omsorgen vid demenssjukdom inriktas hälso- 
och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder på att lindra symtom 
och på olika sätt kompensera för de funktionsnedsättningar som 
personer med demenssjukdom drabbas av. 
 Att vården och omsorgen är personcentrerad är centralt vid 
demenssjukdom. Personcentrerad vård och omsorg är ett 
förhållningssätt som innebär att personen med demenssjukdom 
sätts i fokus, inte diagnosen.  
Personcentrerad vård innebär också att vården är 
multiprofessionell och teambaserad. Syftet med detta arbetssätt 
är att bidra till en kontinuitet i vården och omsorgen och att 
underlätta bedömningar som kräver flera perspektiv eller 
kompetenser.  
Det bidrar också till ett helhetsperspektiv i den vård och omsorg 
som erbjuds.1 
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Anhörigsamtal och levnadsberättelse 
 
De personcentrerade och salutogena arbetssätten ska utgå från 
information om personens livsmönster, värderingar och 
preferenser 
Anhöriga är en viktig resurs för att vi ska kunna få kännedom om 
den demenssjuka personens livshistoria, personlighet, intressen 
m.m. Detta kan i regel fångas bra genom att personalen använder 
sig av levnadsberättelser. 
 
En strukturerad anhörigintervju kan genomföras med den 
anhörige som känner patienten väl och sedan lång tid har en 
regelbunden inblick i hennes/hans vardag2 

 

Andra metoder  
 
Personcentrerad arbetssätt är grunden i all omvårdnad, men 
kunskap om andra arbetssätt och metoder berikar arbetet och 
möjliggör andra infallsvinklar när situationen så kräver.  
 
Exempel på andra metoder följer nedan och dessa användas efter 
behov i omvårdnaden av demenssjuka personer, för att tillgodose 
behovet av ett värdigt liv och känsla av välbefinnande: 
 
Validering 
Bekräfta känslor med ord, beröring och kroppsspråk. 
Syfte - att öka självkänsla, minska stress, förbättra 
kommunikationsförmåga 
och öka välbefinnandet hos personer med demenssjukdom. 
Reminiscens 
Hågkomst – Foton, föremål, lukter, musik. Att tänka på eller 
reflektera över 
livserfarenheter, dela minnen med andra och tala om det 
förflutna. 
Användbart i alla stadier av demenssjukdomen. 
Syfte – att stärka identitet, integritet och kontinuitet. 
Snoezelen 
Betyder snusa eller slumra. 
Stimulering av syn, hörsel, beröring, smak och lukt 
Ex ljus- och ljudeffekter, mjuka ytor, lugnande musik och 
välluktande oljor 
Individuellt eller i grupp 
Syfte – minska icke önskvärt beteende och främja önskvärt 
beteende, gagna 
välbefinnande, öka interaktion och kommunikation med andra 
samt gynna relationer och minska konflikter 
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Läs mera om olika metoder 
http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-
och-arbetssatt/ 
 

Riskförebyggande arbetet 
 
Det riskförebyggande arbetet syftar till att öka livskvalitén, 
förebygga ohälsa och skapa ett strukturerat arbetssätt. Genom att 
använda ovanstående arbetsmetoder så bedrivs ett 
riskförebyggande arbete hela tiden. 
 
Ytterligare ett viktigt verktyg i det riskförebyggande arbetet är de 
nationella kvalitetsregistren som hjälper oss att fortlöpande och 
systematiskt utveckla vården och omsorgens kvalitét.  
Robertsfors kommun ska använda sig av följande 
kvalitetsregister:  
- BPSD-registret, svenskt register för Beteendemässiga och 

psykiska symtom vid Demens. 
- Senior Alert, kvalitetsregister för vård och omsorg se rutin 
- Palliativa registret, för fortsatt utveckling av vården i livets 

slutskeende se: 
Rutiner hälso- och sjukvård 

Instruktion inför registrering i Nationella kvalitetsregistret, Senior alert 

Flödesschema Senior alert säbo 

Flödesschema Senior alert korttids 

 

Nollvision för tvång och begränsningar i demensvården 

- Vårdpersonal och anhöriga ställs ibland inför svåra val. Ska 
tvång och begränsningar användas för att skydda personen 
eller ska åtgärderna undvikas för att inte kränka personens 
integritet och värdighet? Tvångs- och begränsningsåtgärder 
riskerar att kränka en persons integritet, självkänsla och 
värdighet. Det har heller inget stöd i lagen. Lagstiftningen 
betonar vikten av den enskilda individens rätt till 
självbestämmande.  

- Många situationer som uppstår och riskerar att leda fram till 
att otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder används kan 
förebyggas och undvikas. 

- Grunden för demensvård i Robertsfors kommun är att så 
långts som möjligt undvika tvång och begränsningar. 

- För att göra det möjligt behövs kunskap, arbetsmetoder, 
redskap samt ett multiprofessionellt team som tillsammans 
arbetar med riskbedömning, planering, utvärdering och 
dokumentation. 

http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/
http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/
http://robintra/magnacura/port/
http://robintra/magnacura/kval_p/34_Senior_alert_registrer/senior%20alert%20instruktion_34_1.pdf
http://robintra/magnacura/kval_p/34_Senior_alert_registrer/fl%F6desschema%20med%20logga%20s%E4bo.pdf
http://robintra/magnacura/kval_p/34_Senior_alert_registrer/Fl%F6desschema%20korttids%20med%20logg.pdf
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Hälso- och sjukvård 
 

- Kommunen ansvarar för hemsjukvård till personer i ordinärt 
och särskilt boende och vid korttidsvistelse  

- Vid demenssjukdom tar kommunen över huvudansvaret när 
behovet så kräver, efter en samordnad planering med 
landstinget.  

- I hemsjukvården ansvarar kommunens sjuksköterska, 
arbetsterapeut, sjukgymnast/ fysioterapeut för bedömningar 
och ordinationer.  

- Utifrån fysiska och kognitiva förmågor hos personen med 
demenssjukdom avgörs vilka insatser som hemsjukvården ska 
göra i samarbete med patientansvarig läkare. För att kunna ha 
ett helhetsperspektiv på den demenssjuka personens situation 
är det viktigt att hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens 
uppföljning är sammanhållen.  

Demensteamet  
I kommunens finns ett lokalt demensteam. Gruppen består av: 
sjuksköterska, arbetsterapeut, undersköterska med speciella 
kunskaper inom området demens. 
Syftet med Demensteamet är att öka och integrera kunskapen om 
demenssjukdom i kommunens särskilda boende samt 
hemsjukvård.  

 

Insatser för personer med demenssjukdom 

Dagverksamhet 
I de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid 
demenssjukdom rekommenderar socialstyrelsen att socialtjänsten 
ska tillhandahålla dagverksamhet som specifikt riktar sig till 
personer med demenssjukdom.  
Robertsfors kommun har idag en dagverksamhet. Den enskildes 
behov och önskemål ska ligga till grund för planering och vistelse 
i dagverksamheten. Den enskilde ansöker om dagverksamhet för 
att kunna bo kvar hemma längre. 
Dagverksamheten fungerar även som en avlösning för anhöriga. 
Målet med dagverksamheten är att försöka bevara och förbättra 
de funktioner som den demente har kvar. 

Ordinärt boende 
Då allt fler äldre bor kvar i den egna bostaden, bedöms antalet 
personer med demenssjukdom öka även i eget boende.  
Att ge stöd till personer med demensdiagnos i det egna hemmet 
ställer krav på och möjlighet att möta oförutsedda händelser. 
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För att skapa trygghet och god omvårdnad och därmed möjliggöra 
kvarboende i det egna hemmet, finns det kommunala 
demensteamet att tillgå för patienter inskrivna i kommunala 
hemsjukvården. Demensteamet kan: 

 utbilda, stötta och handleda personal i demensfrågor 

 vara en resurs man kan kalla på när behov uppkommer, 
speciellt när personer med demenssjukdom fått 
komplikationer i sin sjukdom.  

Särskilt boende 
Demensboende 
I kommunen finns 4 avdelningar för personer med 
demensdiagnoser och BPSD symtom. 
När personer med demens har övergått från att vara i behov av 
demensvård till att i huvudsak vara i behov av omfattande 
kroppslig omvårdnad, kan kommunen göra en 
omflyttning till ett annat likvärdigt boende som ger lämplig 
omvårdnad 

 
För att genomföra en strukturerad omvårdnad vid 
beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom på 
ovanstående avdelningar ska: 

 BPSD-registret användas för skattning och registrering av alla 
vårdtagare som gett sitt samtycke   

 för de som inte gett samtycke ska verktygen i registret 
användas utan registrering. 

 
När BPSD symtomen minskat ska en individuell planering 
genomföras för att bedöma om den enskildes behov av tillsyn, 
omsorg och vård kan verkställas på något av kommunens övriga 
särskilda boende istället  
 
Övriga särskilda boende 
För personer med demensdiagnos utan svåra BPSD symtom 
verkställs boendebeslut på något av kommunens övriga särskilda 
boende. 
 
Oavsett vilket boende den enskilde bor på ska personalen ha 
kompetens om demenssjukdomar för att kunna erbjuda anpassad 
omsorg. Detta är viktigt då äldre kan utveckla demens även om de 
bor ett boende med somatisk inriktning.  
Om behov uppstår för vårdtagare med demenssjukdom i särskilt 
boende ska BPSD registret användas som ovan 
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Övrigt  

Framtidsfullmakt 
Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den 
innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en 
fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, 
psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina 
angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov.3   

Stöd till anhöriga 
En demenssjukdoms konsekvenser påverkar inte bara den som är 
sjuk utan även familj och vänner. Många anhöriga stödjer, hjälper 
och ger omsorg till en person med demenssjukdom under lång 
tid. Efter hand kan den anhöriges situation bli mer och mer 
krävande både fysiskt, psykiskt och socialt och kontakt med 
kommunens anhörigkonsulent kan ofta underlätta och bör 
uppmuntras. 

 
 I Socialtjänstlagen finns en bestämmelse om att socialnämnden 
ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder.  

 
Kommunens biståndshandläggare fyller en viktig funktion i 
kartläggningen av personer som har behov av stöd. De kommer 
tidigt i kontakt med personer som är i behov av insatser för stöd i 
eget boende eller i behov av ett särskilt boende.  
Det är av största vikt att det finns en fungerande 
informationsöverföring till den enskilde om vilket stöd som finns 
att tillgå som anhörig till en person som behöver den anhöriges 
stöd och vård.  

 
Anhörigkonsulenten kan ex ge stöd genom enskilda samtal, 
anhöriggrupper, information eller utbildning, men även förmedla 
kontakt till biståndshandläggare m.fl. när så krävs.  
 
Den enskilde ska ha tillgång till information om vad 
anhörigstödet innebär och vilka insatser som man kan ta del av. 
Informationen ska vara lättillgänglig vilket innebär att den ska 
vara lätt att förstå och möjlig att ta del av. 

 
Inom särskilt boende är det boendechefen som har ansvar för 
stödet till anhöriga till de boende. Anhörigkonsulenten står för  
råd och vägledning till chefen.  

 
Chef inom hemtjänsten fyller en viktig funktion i att fånga upp 
hur och när behovet av anhörigstöd kan bli aktuellt. Detta sker 
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genom den information som hemtjänstpersonalen samlar på sig i 
alla dagliga kontakter med kunder.  
 
Genom hälso- och sjukvårdskontakter i ordinärt boende skapas 
en bra bild av vilka behov av stöd och omsorgsinsatser som finns 
för personer som har svårigheter att uppsöka vård. Ibland 
sammanfaller det med personer som i övrigt inte har några 
insatser från den kommunala hemtjänsten. I dessa situationer är 
personalen (distriktssköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, 
rehab-assistent, undersköterska) inom HSO den viktiga länk som 
kan förmedla vilket stöd som kan ges till anhöriga som vårdar den 
sjuka. 

 
Inom funktionshindersområdet är det chefen inom som har 
ansvar för stödet till de funktionshindrades anhöriga. 
Anhörigkonsulenten står för råd, vägledning 

Anhörigavlösning 
Robertsfors kommun erbjuder kostnadsfri avlösning till den som 
vårdar en anhörig. Hemtjänstens avlösarteam kan efter beslut av 
anhörigkonsulenten ge avlösning upp till 12 timmar/månad.  
Cheferna i hemtjänsten svarar för att kostnadsfri avlösning 
verksställs efter inrapportering av beviljade ärenden. 
Verkställigheten genomförs genom hemtjänstens avlösarteam. I 
undantagsfall verkställs det på annat sätt.  
 
Korttidsboendet Gläntan  är ett viktigt stöd till personer som bor 
kvar i ordinärt boende trots stora omvårdnadsbehov. Insatsen ges 
utifrån en biståndsprövning. Insatsen kan vara korttidsvistelse, 
avlastning, rehabilitering, växelvård.  

Arvoderad anhörigvård  
Arvoderad anhörigvård är en ekonomisk ersättning för den som 
vårdar en anhörig eller närstående kan få som alternativ till 
hemtjänst. 
För att få arvode för anhörigvård ska hjälpen som ges vara av 
personlig karaktär, d.v.s. hjälp med 
exempelvis hygien, på och avklädning  

 

  



 

20 

 

Referenser och länkar 
 

 
Länkar 
Nationella riktlinjer vid demenssjukdom 
https://roi.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationella-riktlinjer-for-
vard-och-omsorg-vid-demenssjukdom 

 
2 

Utredning vård och omsorg om personer med demenssjukdom i 

Västerbottens län 
  

3 
Lag (2017:310) om framtidsfullmakter 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2017310-om-framtidsfullmakter_sfs-2017-310 

 

 
 

https://roi.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationella-riktlinjer-for-vard-och-omsorg-vid-demenssjukdom
https://roi.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationella-riktlinjer-for-vard-och-omsorg-vid-demenssjukdom
https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2016/03/vardprogram-utredning-vard-och-omsorg-om-personer-med-demenssjukdom-i-vasterbottens-lan-uppdaterat-nov-2016.pdf
https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2016/03/vardprogram-utredning-vard-och-omsorg-om-personer-med-demenssjukdom-i-vasterbottens-lan-uppdaterat-nov-2016.pdf

