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Till grund för samverkansrutinerna ligger Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård
och omsorg vid demenssjukdom 2010. Utgångspunkten har varit att skapa samverkan
utifrån befintliga resurser, kompetens och uppdrag.
Rutinerna har tagits fram under 2011 av en projektgrupp som representerar
minnesmottagningar på Jakobsbergsgeriatriken och Danderydsgeriatriken, vårdcentraler i
Solna som drivs i egenregi av SLSO, Rehab nordväst i Solna och
omvårdnadsförvaltningen i Solna stad.
I arbetsgruppen har följande personer ingått:

Sara Vigebo, projektledare omvårdnadsförvaltningen Solna stad
Maria Rothlin, delprojektledare Jakobsbergsgeriatriken
Cecilia Linde, delprojektledare Solna centrum vårdcentral
Amira Akhavan, demenskoordinator omvårdnadsförvaltningen Solna stad
Maria Kittel, biståndshandläggare omvårdnadsförvaltningen Solna stad
Navid Rahbar, arbetsterapeut omvårdnadsförvaltningen Solna stad
Pirjo Karttunen, vårdbiträde Humaniora omsorg hemtjänst
Birgitta Bender, anhörigkonsulent Anhörigteamet Solna stad
Evelina Danielsson, verksamhetschef för seniorträffar Solna stad
Lillemor Andersson, vårdbiträde Lärkan dagverksamhet för personer med demenssjukdom
Narges Zahibi, sjuksköterska Polhemsgården
Yvonne Eriksson, arbetsterapeut Rehab Nordväst
Johanna Ullberg, dietist Rehab Nordväst
Charlotta Lindh, demenssjuksköterska minnesmottagningen Jakobsbergsgeriatriken
Lillemor Berrek, överläkare minnesmottagningen Jakobsbergsgeriatriken
Anne Staff, sjuksköterska minnesmottagningen Danderydsgeriatriken
Mikaela Grut, överläkare/sektionschef minnesmottagningen Danderydsgeriatriken
Monika Hultman, distriktssköterska Hagalund- Frösunda vårdcentral
Annika Larsson, distriktsläkare Råsunda vårdcentral
Carina Flank Westerlund, undersköterska Råsunda vårdcentral
Martina Ekelöf, kurator Råsunda vårdcentral
Samverkansrutinerna har godkänts av styrgruppen för projektet Utveckling av vårdkedjan för
personer med demenssjukdom.
I styrgruppen har följande personer ingått:

Iréne Kallin, förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen Solna stad
Jörgen Helgesson, verksamhetschef Rehab nordväst
Samuel Sultani, verksamhetschef Hagalund-Frösunda och Solna centrum vårdcentral
Martin Annetorp, verksamhetschef Jakobsbergsgeriatriken

Samverkan – ett pussel
Vårdsamverkan kring personer med demenssjukdom och stödet till deras anhöriga kan ses
som ett pussel. Varje bit är lika viktig för att personer med demenssjukdom och deras
anhöriga ska få den vård, omsorg och stöd de behöver.
Det är många bitar som ingår och för att pusslet ska bli komplett behövs samarbete mellan
olika verksamheter. Vi är många med olika uppdrag och kompetens som kompletterar
varandra. Alla behövs för att skapa en vård och omsorg av god kvalitet.

Syfte och mål

Syftet med rutinerna är att tydliggöra hur olika verksamheter ska samarbeta kring personer
med demenssjukdom och deras anhöriga. Rutinerna omfattar vården och omsorgen om
personer med demenssjukdom, 65 år och äldre, som är bosatta i ordinärt boende i Solna
samt stödet till deras anhöriga.
Målet är att personer med demenssjukdom och deras anhöriga ska uppleva att de får den
vård, omsorg och stöd de behöver.

Kunskap och förbättringsarbete – en förutsättning för en god vård
och omsorg
Kompetensutveckling inom demensvård är en viktig faktor för god vårdkvalitet. Utbildning
av personal bidrar till ökad kunskap och att bemötande och attityder till personer med
demenssjukdom och deras anhöriga påverkas positivt. För att uppnå utveckling krävs, utöver
utbildning, kontinuerligt arbete för att minska gapet mellan det vi vet, och det vi gör.
Verksamhetens ansvar

Det är varje verksamhet och dess lednings ansvar att kontinuerligt tillgodose behov av
kompetensutveckling och förbättringsarbete inom det uppdrag och ansvarsområde som
verksamheten har.

Bemötande

I alla möten med personer med demenssjukdom är bemötandet A och O. Här är generella
tips för ett gott möte:
• Presentera dig, varje gång om det behövs
• Samtala som vuxen till vuxen men med korta och enkla meningar
• Ställ bara en fråga åt gången och begränsa antalet frågor
• Vägled istället för att rätta
• Avled det som oroar eller väcker ilska
• Informera om en sak i taget
• Var lugn
På nedanstående finns bland annat information om demenssjukdomar, webbutbildning
samt litteraturtips
www.demenscentrum.se
www.webbhotell.sll.se/demensradet/
Du kan även kontakta Demensteamet i Solna stad för information tel 08-734 22 32

Pusselbitar för samverkan
Identifiering

Utredning

Omvårdnad och stöd

Uppföljning

• Vi ska reagera på förändrat beteende.
• Vi ska uppmärksamma nya symtom hos personer med känd
demensdiagnos.
• Vi ska samverka så att symtom och tecken vi
uppmärksammat kan utredas.

• Vi ska utreda symtom i ett tidigt skede för att kunna
fastställa diagnos.
• Vi ska ge behandling i syfte att förbättra/bibehålla psykiska
och fysiska funktioner.

• Vi ska göra en tidig behovsbedömning av stödinsatser.
• Vi ska uppmärksamma anhörigas behov av stöd och stödja
dem i deras vardag.
• Vi ska ge trygghet och omvårdnad utifrån personens
individuella möjligheter och behov.

• Vi ska regelbundet följa upp sjukdomsutveckling och
utvärdera effekter av medicinsk behandling.
• Vi ska regelbundet följa upp att behov av omvårdnad och
stöd är tillgodosedda.
• Vi ska följa upp att anhörigas behov av stöd tillgodoses.
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Rutiner för läkare på vårdcentral
Samtycke

•

För att få registrera i SveDem samt överrapportera och återkoppla information om
patienter måste alltid ett samtycke fås

• Samtycket ska inhämtas från patienten
Ett samtycke måste inte vara uttryckligt – det går också att godta ett tyst, så kallat presumerat
(underförstått) samtycke. Ibland visar den enskildes beteende och förväntningar att han eller hon i viss
utsträckning accepterar att en hemlig uppgift vidarebefordras. Bara för att den som vill lämna ut
uppgifterna om den enskilde anser att utlämnandet skulle vara till nytta för den enskilde så medför inte
det att den enskilde har lämnat ett presumerat samtycke.
Källa: Socialstyrelsen
• Alla ska verka aktivt och positivt för att få ett samtycke
Om en person har nedsatt beslutsförmåga är det i viss mån problematiskt att hantera samtyckesfrågan.
Men man kan få ledning genom en eventuell ställföreträdare och anhöriga. Detta kan i sin tur
användas i en bedömning av om det finns ett presumerat samtycke. En närstående kan dock inte
samtycka i den enskildes ställe.
Källa: Socialstyrelsen
•

Endast uppgifter som har betydelse för patientens vård och omsorg ska lämnas ut

•

Inhämtat samtycke ska dokumenteras

•

När samtycke inte kan inhämtas från patienten ska framtagen vägledning följas

Identifiering
All glömska är inte demens. Demens handlar heller inte bara om glömska. Vid
demenssjukdom förändras även andra förmågor som är kopplade till vårt intellekt. Vid ett
normalt åldrande kan man fortfarande lära in nytt material och lösa problem. Då begränsar
inte de kognitiva (mentala) förändringarna det vardagliga eller sociala livet. Vid identifiering
av misstänkt demenssjukdom är de förändringar som skett över tid de viktigaste att
uppmärksamma.
Det är också viktigt att identifiera förändringar hos patienter med redan diagnostiserad
demenssjukdom.
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•

Uppmärksamma signaler på förändrat beteende eller nya symtom hos patienter med
känd demensdiagnos med hjälp av identifieringsguiden

•

Använd frågeguiden till alla patienter över 70 år

Utredning
En minnesutredning ska initieras när signaler på begynnande demenssjukdom
uppmärksammas hos en patient. Läkaren på vårdcentralen har det medicinska ansvaret men
delar av utredningen kan göras av annan personal
Bokning/kallelse

•

Boka 45 minuter för läkarbesök för minnesutredning (första besöket)

•

Informera patienten om att anhörig bör följa med alternativt skicka kopia på kallelse
till anhörig eller hemtjänsten

•

Dokumentera i bokning att ansvarig distriktssköterska kontaktas om patienten uteblir

•

Följ upp uteblivna besök

Utredning

• Följ rutinerna i VISS för steg 1-utredning (se www.viss.nu)
MMT, klocktest och anhörigintervju kan ha förberetts av distriktssköterska inför läkarbesöket
• Screena risk för undernäring och skicka vid behov remiss till dietist
Kontakta distriktssköterska för MNA-sf.
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Remiss till dietist ska innehålla följande

•

Remittents kontaktuppgifter

•

•
•
•

Kontaktorsak/önskad åtgärd
Sjukdomshistoria
Relevanta labvärden

•
•
•

Patientens kontaktuppgifter och
personnummer
Diagnos
Vikt och längd/viktförändring
Farmakologisk behandling

Annat av intresse t ex:

Behov av tolk, hembesök, kontakt med anhörig
Tugg- och sväljsvårigheter
Har näringsdrycker? Hur många uttag kvar.
Övriga diagnoser
Remissen skickas elektroniskt via journalsystemet Take Care till SLSO Rehab NV Dietistmott.

Eller via post till: Rehab Nordväst Dietistgruppen
Lövgatan 43
165 39 Solna
•

Ta ställning till
- utlåtande till Länsstyrelsen angående körkortsinnehav (i tveksamma fall eller för
att bevara en god patient-läkarrelation kan patienten remitteras till
Trafikmedicinskt Centrum vid Geriatriska kliniken, Huddinge)
- anmälan till polismyndighet om hinder för innehav av skjutvapen
- läkarintyg för god man/förvaltare/färdtjänst
- kontakt med Transportstyrelsen angående flygcertifikat
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Certifikat-och-utbildning/

•

Remittera alla patienter med misstänkt demenssjukdom till arbetsterapeut för
funktions och aktivitetsbedömning
Arbetsterapeutens bedömning av aktivitets- och funktionsförmåga

Remissen ska innehålla

-

Kontaktorsak/önskad åtgärd
Sjukdomshistoria
Resultat från MMT och klocktest genom att hänvisa till scannade dokument i
journalen alternativt problembeskrivning av resultatet
Relevanta lab-värden, CT-svar (om svar finns)
Kontaktuppgifter samt information om vem som ska kontaktas (patient,
anhörig eller hemtjänstutförare)
Behov av tolk, nedsatt syn eller hörsel
Kontaktuppgifter till remittent
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• Vid behov skicka remiss till primärvårdens kurator
I remissen ska följande anges: kontaktuppgifter till anhöriga, ev. hemtjänstutförare och ev behov av tolk
Diagnosintyg

•

Skicka diagnosintyg med post till Solna stads demensteam (Hagalundsgatan 33, 169
66 Solna)
Använd framtagen blankett eller brevmall i Take care.
•

Vid behov av akut biståndsbedömning ska ett meddelande faxas till både Solna stads
demensteam (faxnr 08-735 68 44) och biståndshandläggare (faxnr 08-746 18 80)
Detta kan även vara aktuellt innan demensdiagnos hunnit fastställas
Syftet med diagnosintyget är att etablera en tidig kontakt med personen och anhöriga för att
ge information och inhämta önskemål kring stöd och hjälp.
Journalföring och registrering

•
•
•

Registrera utredningar som leder till demensdiagnos i SveDem efter att samtycke
inhämtats
Ifyllda blanketter för MMT och klocktest ska scannas in i journalen
Diagnosintygsblankett ska scannas in i journalen

Behandling

•

Sätt in läkemedel för att förbättra/bibehålla kognition funktion och dämpa eventuella
sekundära symtom
Konsultera minnesmottagningen vid behov
Remiss för steg 2-utredning

•

Skicka remiss för steg 2 utredning vid behov efter slutförd steg 1-utredning

Remissen ska innehålla

•
•
•
•

Frågeställning/remissorsak samt sammanfattning av initial utredning
Labsvar, CT-svar och funktions- och aktivitetsbedömning
MMT och klocktest genom att hänvisa till scannade dokument i journalen
Kontaktuppgifter till anhöriga, ev. hemtjänstutförare och ev behov av tolk
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Omvårdnad och stöd
Beteendemässiga och psykiska problem vid demenssjukdom (BPSD)

•

Skicka eventuellt remiss till BPSD-teamet (adress: se E-Katalogen)

BPSD-teamet
För remiss krävs en fastställd demensdiagnos. Det medicinska ansvaret kvarstår alltid hos remittenten.
Teamet ger förslag på omvårdnadsåtgärder och medicinska rekommendationer till remittent. Teamet följer
upp individärendet. Teamet kan även fungera som konsult för verksamheter
När en patient med misstänkt demenssjukdom eller diagnostiserad demenssjukdom
anses ha behov av stöd från kommunen men inte tycker det själv ska framtagen
handlingsplan följas.

Anhörigstöd
•

Vidareförmedla behov av anhörigstöd till distriktssköterska

Uppföljning
En medicinsk uppföljning ska genomföras vid behov eller minst 1 gång per år
Bokning/kallelse

•

Boka 45 minuter för läkarbesök för uppföljning

•

Informera patienten om att anhörig bör följa med alternativt skicka kopia på kallelse
till anhörig eller hemtjänsten

•

Dokumentera i bokning att ansvarig distriktssköterska kontaktas om patienten uteblir

•

Följ upp uteblivna besök
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Uppföljning

• Följ rutinerna i VISS för uppföljning (se www.viss.nu)
MMT, klocktest och utvärderingsintervju med anhöriga kan ha förberetts av distriktssköterska inför
läkarbesöket
•

Ta EKG (vid behandling med Acetylkolinesterashämmare) och kreatinin (vid
behandling med Memantin), puls och blodtryck

•

Gör en läkemedelsgenomgång

Symtomlindrande läkemedel som leder till bibehållen funktion bör ej sättas ut
Utsättande av symtomlindande läkemedel bör ske i samverkan med anhörig och/eller
hemtjänst
Försämras personen i sin demenssjukdom i samband med utsättandet bör ansvarig läkare
inom 2 veckor från utsättningsdatum ta ställning till återinsättande av symtomlindrande
läkemedel
• Screena risk för undernäring och skicka vid behov remiss till dietist
Kontakta distriktssköterska för MNA-sf. Remissinnehåll till dietist – se under utredning.
•

Bedöm funktions- och aktivitetsförmåga
- Samtala med anhöriga/gör en egen uppföljning av demenssymtom med
utvärderingsdokument (se www.viss.nu)
- Skicka eventuellt remiss till arbetsterapeut Remissinnehåll till arbetsterapeut – se under
utredning.

•

Ta ställning till
- utlåtande till Länsstyrelsen angående körkortsinnehav (i tveksamma fall eller för
att bevara en god patient-läkarrelation kan patienten remitteras till
Trafikmedicinskt Centrum vid Geriatriska kliniken, Huddinge)
- anmälan till polismyndighet om hinder för innehav av skjutvapen
- läkarintyg för god man/förvaltare/färdtjänst
- kontakt med Transportstyrelsen angående flygcertifikat
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Certifikat-och-utbildning/

Journalföring

•

Scanna in ifyllda blanketter för MMT och klocktest i journalen
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Vägledning - rättsliga förutsättningarna för att kunna lämna ut
uppgifter vid samverkan kring vård och omsorg när samtycke
inte kan inhämtas
I varje enskild situation ska en bedömning av om uppgifter kan lämnas ut över en
sekretessgräns göras. För att sekretessreglerade uppgifter ska kunna lämnas ut från krävs
antingen
•

att det finns sekretessbrytande bestämmelser som är möjliga att tillämpa
- Inom hälso- och sjukvården finns det en sekretessbrytande bestämmelse om visst
uppgiftsutlämnande om den enskilde inte kan samtycka (25 kap. 13 § OSL)

Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan samtycka till att en
uppgift lämnas ut, hindrar sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL inte att en uppgift om honom eller
henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat
stöd lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan myndighet inom hälsooch sjukvården eller inom socialtjänsten eller till en enskild vårdgivare eller en enskild
verksamhet på socialtjänstens område (25 kap. 13 § OSL).

•

att det föreligger en nödsituation (nödrätten)

Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt intresse som
skyddas av rättsordningen. En handling som någon gör i nöd är straffri om den är försvarbar
i förhållande till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i
övrigt (24 kap. 4 § brottsbalken). Nödrätten ska ej användas i förebyggande syfte.

•

att en menprövning möjliggör det

Menprövningen innebär att uppgifter inte får lämnas ut om det inte står klart att uppgifterna
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men.

Källa: Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och
sjukvården, Socialstyrelsen 2012-02-28
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Identifieringsguide

Minnessvårigheter

Förändrad personlighet

 Glömska kring aktuella händelser och
överenskommelser
 Svårt att komma ihåg tider eller vilken dag det
är
 Glömmer att ta eller överdoserar mediciner
 Svårt att komma ihåg om man ätit eller inte
 Svårt att känna igen ansikten eller personer i
omgivningen
 Förlägger saker - letar
 Gammal mat i kylen
 Räkningar betalas ej
 Läkemedel hämtas ej från Apotek






Språkliga svårigheter

Praktiska svårigheter

 Svårt att uttrycka sig i tal och skrift
 Upprepar och stakar sig
 Avtagande förmåga att läsa och förstå, lyssna
på TV och radio

 Svårt att hitta i välkända miljöer
 Svårt att använda vardagliga föremål tex
kaffebryggare, telefon, tvättmaskin eller
fjärrkontroll
 Svårt med hygien/påklädning

Orolig
Ökad irritation, har svårare att hejda sin ilska
Ökad misstänksamhet, visar obefogad svartsjuka
Förändrade matvanor, ökad hunger eller
mättnadskänsla, försämrat bordsskick
 Tappat lust och intresse för det som tidigare varit
viktigt såsom aktiviteter, personer och mat
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Frågeguide
Nedanstående frågor ska användas som standardfrågor till alla
patienter 70 år eller äldre vid
•

patientbesök på vårdcentral

Frågorna ska formuleras på ett sådant sätt att de passar in i samtalet med patienten.

1.

Fråga om upplevelse av minnesförändring

2.

Fråga om upplevelse av att utföra vardagssysslor/vardagsaktiviteter

3.

Fråga om viktförändring

Syftet med frågan är att ta reda på om patienten upplever att minnet försämrats.

Syftet med frågan är att ta reda på om patienten upplever svårigheter att använda de
vardagsföremål som han/hon brukat använda tex kaffebryggare, telefon eller
fjärrkontroll.

Syftet med frågan är att få reda på om patienten ofrivilligt gått ned i vikt.
För att ta reda på en eventuell viktnedgång kan antingen direkta frågor ställas eller så
följande observeras:
 Löst sittande kläder, bälte/skärp
 Löst sittande ringar

Sammanfattning
Aktivitetsförmågan påverkas vid
demenssjukdom.
En strukturerad aktivitetsbedömning görs
i hemmet där arbetsterapeuten
kartlägger personens funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen.
Problem att använda vardagsteknik
visar sig tidigt vid kognitiv svikt/demens
(t ex mikrovågsugn, mobil, dator, telefon,
fjärrkontroll, etc).
Förmågan att utföra vardagsaktiviteter
försämras (t ex planera och tillaga måltid,
hitta i kylen/skåpen, få på sig kläder).
Den totala bedömningen av personen
avgör åtgärderna. Därför är det viktigt att
remittera personer med kognitiv svikt till
arbetsterapeut.

Flödesschema
- remiss till arbetsterapeut
Remiss från läkare

1:a hembesök
Intervju

2:a hembesök

Observation:
funktions- och
aktivitetsbedömning

Arbetsterapeutisk
åtgärd
Eventuellt ytterligare
hembesök

Strategier, hjälpmedel
och bostadsanpassning

Slutdokumentation
och sammanfattning

Arbetsterapeutens bedömning av
funktions- och aktivitetsförmåga
• Syftet är att bedöma aktivitetsförmåga
och vilka konsekvenser de kognitiva
nedsättningarna leder till i vardagen.
Det är viktigt att ta reda på vad som
inte fungerar, exempelvis:
– Minne
– Spatial förmåga: Orientera sig i kök,
hitta i skåp och kyl etc.
– Kroppsorientering och balans
– Hantera pengar/betala räkningar
– Agnosi: känna igen föremål/personer
– Tolka sinnesintryck
– Apraxi: hantera föremål korrekt
– Exekutiv störning: Förmåga att lösa
problem, planera, organisera och
genomföra en aktivitet
– Använda vardagsteknik t ex mobil,
fjärrkontroll och mikrovågsugn
• Bedömningar görs i hemmet genom
intervju och/eller observation i en
eller flera aktiviteter.

Remissvar

Överrapportera
behov av åtgärd

Biståndshandläggare,
hemtjänst, sjukgymnast
och dietist

• Resultatet påvisar eventuella problem
i vardagsaktiviteter pga. kognitiva
nedsättningar och ger på så sett en
grund till bestämningen av aktuell
demensnivå.

Förslag på innehåll i remiss till
arbetsterapeut för funktionsoch aktivitetsbedömning
• Tidigare/nuvarande sjukdomar.
• Vem initierade utredningen? Är
personen medveten om sina kognitiva
svårigheter? Aktuell hemsituation.
• Resultat av MMT/MMSE (Beskriv
vilken fråga som ger låga poäng).
• Patientens samtycke till informationsöverföring av journaluppgifter.
• Vid behov: uppgifter till kontaktperson

Efter basal utredning
i primärvården
• Återkoppla resultat till arbetsterapeuten: diagnos eller vidare utredning?

Arbetsterapeutiska åtgärder
efter utredning:
• Stödja personen att klara sin vardag
genom rutiner och strategier.
• Stöd för anhöriga och hemtjänst
i praktiska vardagssituationer.
• Prova ut och förskriva kognitiva
hjälpmedel för att minnas och
organisera, exempelvis:
– Tid på dygnet och datum
– Planera sin dag
– Påminnelse om vad som ska göras
• Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning.
• Anpassning av boendemiljön,
exempelvis:
– Färgmarkering och bilder
– Strukturera om/ta bort föremål
som inte används
– Larmmatta och dörrlarm
– Spisvakt/timer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
2010 ÿnns i sin helhet på: www.socialstyrelsen.se

Funktions- och aktivitetsbedömning
i basal demensutredning

Personer med kognitiv svikt
bör remitteras till arbetsterapeut
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Diagnosintyg demenssjukdom
Kontaktuppgifter

Namn:
Adress:

Persnr:
Telefonnr:

Anhörig:
Adress:

Telefonnr:

Diagnos

Sjukdomsgrad: mild
måttlig
svår
Var och när har diagnos fastställts? (datum och plats):
Bedömningar

MMT-resultat:

Beskrivning av funktionsförändringar relaterade till sjukdomen:
Information som givits till patient/anhörig

Diagnos
Ja
Hemtjänst/dagverksamhet Ja
Övrigt

Samtycke för diagnosintyg
Akut behov av
biståndsbedömning
Patienten har hemtjänst
Ansvarig läkare

Datum:
Arbetsplats:

Nej
Nej

Anhörigstöd

Ja

Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

Intyg för färdtjänst
Intyg för god man

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja

Nej

Hemtjänstföretag:

Namn:
Telefon:

Fax:

Återkoppling önskas från mottagare

Ja

Diagnosintyget har mottagits

Namn:

Nej
Datum:

Skicka diagnosintyget till
Solna stads demensteam
Hagalundsgatan 33, 169 66 Solna
Vid behov av akut biståndsbedömning
(kan även vara aktuellt även innan demensdiagnos hunnit fastställas)
faxa intyget till Solna stads demensteam faxnr 08-735 68 44 och avd. för
myndighetsutövning faxnr. 08-746 18 80
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Handlingsplan för när en person med misstänkt
demenssjukdom eller diagnostiserad demenssjukdom
inte tycker sig ha behov av stöd från kommunen
Ta kontakt med eller lotsa till en biståndshandläggare för det område personen bor i

•

När någon personal får kännedom (från tex anhörig eller granne) om oro för att en
person far illa eftersom han/hon inte vill ta emot hjälp, ska kontakt tas med
biståndshandläggaren för området där personen bor.

Biståndshandläggaren dokumenterar anmälan

Biståndshandläggaren tar ställning till om utredning enligt socialtjänstlagen ska inledas

•
•

Kontakter med andra får ej tas i detta skede då det krävs samtycke från personen
eller företrädare innan utredning enligt socialtjänstlagen kan inledas. Samtycket kan
bestå av att personen inte motsätter sig kontakt.
Vid behov tar biståndshandläggaren kontakt med omvårdnadsförvaltningens
demensteam.

Biståndshandläggaren tar kontakt med distriktssköterska på den vårdcentral personen är listad

•
•
•

Om personen inte är listad på någon vårdcentral kontaktas vårdcentralen i området
där personen bor.
Kommunen och primärvården dokumenterar sina insatser enligt gällande lagstiftning.
Primärvården ansvarar för att dokumentation finns som beskriver hur
överenskommen samverkan/återkoppling ska ske under rubriken Samordnad
vårdplanering.

Biståndshandläggaren och distriktssköterskan gör återkommande hembesök även om personen inte
öppnar

Vid behov tar distriktssköterskan kontakt med distriktsläkaren
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Biståndshandläggaren, distriktssköterska och vid behov distriktsläkare planerar återkommande
träffar för täta uppföljningar tillsammans

•
•
•
•
•
•

Kommunen och primärvården dokumenterar sina insatser enligt gällande lagstiftning.
Primärvården ansvarar för att dokumentation finns som beskriver hur
överenskommen samverkan/återkoppling ska ske under rubriken Samordnad
vårdplanering.
Var kreativ i kontakten med personen (se tipsruta nedan)
Ta upp ärendet med kollegor för att få det belyst utifrån andras erfarenheter
Tag hjälp av andra yrkeskategorier tex arbetsterapeut för att försöka etablera en
kontakt
Överväg behov av att göra anmälan om god man/förvaltare

Tips på hur man ”kommer in” till personer som inte vill ha hjälp
•
•
•
•

Knacka på- vänta en stund och försök igen (gå ett varv runt kvarteret/huset)
Som distriktssköterska går det ofta bra att använda det klassiska knepet att erbjuda
blodtryckskontroll i hemmet
Erbjudande om översyn av hjälpmedel kan ibland lyckas
Stanna och småprata med personen om man möter varandra på gatan eller i hissen skapa en relation

