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Struktur för Länsgemensamma demensarbetet i Sörmland
Bakgrund
Det Länsgemensamma programmet för vård och omsorg om personer med demenssjukdom
antogs av Länsstyrgruppen för närvård i maj 2011. För att säkerställa följsamhet och
spridning av programmet bildades ett länsgemensamt demensnätverk med uppdrag att
utforma aktiviteter för kompetensutveckling, spridning och uppföljning. Nätverket har bestått
av representanter från vårdcentraler, minnesmottagningar och kommunerna.
Utvecklingsledare som ansvarat för införande av nationella riktlinjer och det
länsgemensamma programmet har varit samordnare för nätverket och haft huvudansvar för
implementeringsarbetet. Utvecklingsledaren har varit anställd på FoU i Sörmland och
uppdraget för har finansierats med statliga medel och anställningen avslutas 2014.

Utvecklings- och samarbetsgrupp for demensfragor
För att stödja en fortsatt utveckling inom demensområdet i Sörmland har en utvecklings- och
samarbetsgrupp för demensfrågor bildats på uppdrag av Länsstyrgruppen för närvård i
Sörmland.
Målbeskrivning
Gruppen ska säkerställa en fortsatt hållbar struktur och samverkan mellan huvudmännen för
kontinuerlig utveckling av en god demensvård i Sörmland. Målsättningen är att alla personer
med demenssjukdom i Sörmland ska få en personcentrerad vård och omsorg som ger god
livskvalitet. Alla verksamheter ska följa det länsgemensamma programmet för målgruppen, så
att demensvården blir likvärdig i hela länet oavsett bostadsort, boendeform, vårdform och
ålder.
Delmål
 En handlingsplan upprättas för varje verksamhetsår med förslag på
utvecklingsaktiviteter för en välfungerande och samverkande verksamhet i länet
utifrån varje huvudmans uppdrag.
 Årlig uppföljning av kvalitetsindikatorer på uppdrag av länsstyrgruppen
 Arbetet avrapporteras tillberedningsgrupp för äldre (BGÄ) som också bereder förslag
från gruppen innan de förs upp till Länsstyrgruppen för närvård och till Hälsoval
Sörmland.
Uppdrag och organisation
Gruppen ska vara en expertgrupp med bred kompetens som verkar konsultativt till berörda
verksamheter enligt uppdrag som fastställs av länsstyrgruppen.
Ärenden och uppdrag till utvecklings- och samarbetsgruppen utformas i dialog med
Hälsovalsrådet och förmedlas av länsstyrgruppen eller av Hälsovalsrådet. Ordförande utses av
länsstyrgruppen. Arbetsgruppen träffas ca 3 gånger/termin.

FoU i Sörmland, Drottninggatan 16B, 632 20 Eskilstuna
Tel 016-541 40 30
E-post info@fou.sormland.se

FoU i Sörmland ansvarar för att skicka ut underlag och sammanställa länsgemensamma
programmets årliga kvalitetsuppföljning, samt göra årlig översyn av länsprogrammet i
samarbete med utvecklings- och samarbetsgruppen.
Utvecklings och samarbetsgruppens uppdrag
 Bevaka nationella riktlinjer, uppdatera det länsgemensamma programmet för vård och
omsorg om personer med demenssjukdom och utarbeta avsnitt om demensvård i andra
vårdprogram
 Omvärldsbevaka och sprida nyheter från forskning och metoder.
 Ansvarar för årlig kvalitetsuppföljning och följa, utvärdera resultat i SveDem och
BPSD-registret.
 Planera nätverksaktiviteter och föreslå utbildningsinsatser.
 Samarbetar med FoU i Sörmland
 Samarbeta med BPSD registrets certifierade utbildare i länet
Representanternas uppdrag
Ordföranden har länsstyrgruppens uppdrag att bilda och utse personer i olika arbetsgrupper
vid behov. Ansvarsområden fördelas mellan representanterna enligt årlig handlingsplan.
Respektive arbetsgivare står för representanternas medverkan.
Representation
1 från MAS nätverket
1 minnesmottagning (arbetsterapeut/läkare/sjuksköterska, utses av minnesmottagningarna)
1 närvårdskoordinator/representant Hälsoval
1 demenssjuksköterska/samordnare (utses av deras nätverk)
1 kommunarbetsterapeut
3 representanter från primärvården, läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut utses på uppdrag av
hälsoval.
1 FoU i Sörmland
Adjungeras vid behov:
t.ex. Läkemedelskommitté, hemsjukvård, biståndshandläggare, anhörigkonsulent sjukgymnast

Äldregrupperna






Länets äldregrupper (ANÄ, AVÄ, ASÄ) ansvarar för att analysera resultaten av årliga
kvalitetsuppföljningen och identifiera länsdelens behov av gemensamt
förbättringsarbete i länsdelen.
Ger förslag på kompetensutvecklingsaktiviteter som kan arrangeras i länsdelen
och/eller gemensamt i länet tillsammans med utvecklings- och samarbetsgruppen för
demensfrågor.
Ordföranden i respektive äldregrupp återrapporterar länsdelsvis till beredningsgrupp
för äldre som fattar beslut om aktiviteter där det finns behov av länsgemensamt beslut.

Beredningsgruppen för äldre
Beredningsgrupp äldre (BGÄ) bereder förslag och återrapporering från äldregrupperna och
utvecklings- och samarbetsgruppen för demensfrågor innan de förs upp i länsstyrgruppen och
till Hälsoval Sörmland.
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Lokala arbetsgrupper för demensvård
Lokala arbetsgrupper ska finnas på vårdcentraler, minnesmottagningar och i kommuner som
arbetar för att utveckla vård och omsorg för personer med demenssjukdom i de egna
verksamheterna och med samverkan för att utveckla vårdkedjan över huvudmannagränserna.





Ansvarar för att upprätta lokala handlingsplaner och rutiner som beskriver hur vården
och omsorgen bedrivs utifrån länsgemensamma programmet för vård och omsorg vid
demenssjukdom.
Analyserar verksamhetens resultat av kvalitetsuppföljningar och ger förslag på
förbättringsåtgärder till berörda chefer.
Arbetsgruppen ska ha en utsedd kontaktperson som är mottagare av den årliga
kvalitetsuppföljningen, sammanställer verksamhetens data och rapporterar in dessa till
ansvarig för länsgemensamma sammanställningen.
De lokala kontaktpersonerna deltar i länsgemensamma demensnätverket.

Samverkan mellan vårdgrannar
Representanter från lokala arbetsgrupperna utformar rutiner för samarbete i vardagen och en
intakt vårdkedja för personer med demenssjukdom i respektive kommun, vid behov i
respektive länsdel.

Länsdemensnätverk
Nätverket har samma representation som tidigare och utgör en arena för erfarenhetsutbyte och
lärande (se bilaga Länsdemensnätverk i sin nuvarande form).
 Utsedda representanter från nätverket deltar i tillfälliga arbetsgrupper i länet och
uppdrag från utvecklings- och samarbetsgruppen vid behov.
 Nätverket träffas 1 gång/år samt då länsgemensamma aktiviteter arrangeras.
 Träffarna anordnas av utvecklings och samarbetsgruppen. Kommunerna och
landstinget står för lokal och ev. förtäring i turordning (beslutas av länsstyrgruppen).
Kostnader för arbetstid och resor belastas respektive verksamhet.
 Tillkommer kostnader för aktiviteter beslutas det av länsstyrgruppen.
För att spridning information och goda exempel görs en samarbetsyta tillgänglig på
Projektplace. Där läggs även de olika arbetsgruppernas minnesanteckningar och års- och
handlingsplaner för demensområdet tillgängliga. Genom inlägg på sidan kan kommunikation
ske mellan deltagarna och nyheter både från demensområdet nationellt och från länet kan
spridas samt aktuell forskning som är på gång.
Aktuella nyheter/Information som berör hela länet sprids även via FoU i Sörmlands hemsida.
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