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Lokalt program för samordnad 
vård och omsorg kring personer 

med kognitiv sjukdom/ 
demenssjukdom samt stöd till 

deras anhöriga



Ekerö kommuns lokala program
• Alla aktörer äger dokumentet (Kommunala, regionala, privata)
• Samverkansgruppen- Möten 2 gånger per år. Presentation ”nytt i resp. verksamhet”

• Uppdatering av lokala programmet/ modellen 2020 (pandemin stoppade mötena under 2020)
• Samverkansavtal finns upprättat- Nytt är på gång för undertecknande 2021
• Bilaga – kontaktlista



Aktörer i Ekerö kommun samverkan-
Kognitiv sjukdom/demenssjukdom

Dagverksamhet, öppen 
verksamhet och anhörigstöd:
Ekdungen (Dagvård Demens)
Fritidsverksamhet för äldre 

Anhörigkonsulent 

Primärvårdsrehabilitering
• Ekerö Rehab Västra

Minnesmottagning
• Brommageriatriken, 

Stockholms sjukhem

Ansvarig läkarorganisation säbo
• Capio Legevisitten AB

FOU nu:
• Stödjer gemensamt 

nordvästkommunerna 
och Region Stockholm 



• Samverkan
• Vad vill vi uppnå- samordnad vård och omsorg kring personer med kognitiv sjukdom/ 

demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga.

• Ökad kunskap hos samtliga aktörer kring vad vi kan erbjuda inom Ekerö kommun
• Vem gör vad, verksamheter i Ekerö
• Anhöriglänken

• Helhetssyn- stöd i olika faser

Innehåll i Ekerö kommuns lokala program



Bra kvalitet hela vägen

Medelsvår demensMild demens Svår demens



Vid mötestillfällen gällande Lokala programmet 
har vi bl.a. arbetet med:

• Minnesmottagningen berättat om hur en demensutredning går till, tagit 
fram- Case

• Upprättat rutin kring Munhälsa

• Vårdcentral/ Hälsocentral Äldremottagning

• Dagverksamheterna



Projektet



Bakgrund
• Inom ramen för detta projekt har en arbetsgrupp från 

socialförvaltningen i Ekerö kommun utrett hur Ekerös 
samverkansmodell/lokala program för samordnad vård och 
omsorg kring personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom 
samt stöd till deras anhöriga kan utvecklas.

• Arbetsgruppen har bestått av biståndshandläggare, samordnare 
och enhetschef inom hemtjänsten i egen regi, undersköterska/ 
Silviasyster inom dagverksamhet för personer med kognitiv 
sjukdom/demenssjukdom, anhörigkonsulent, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska samt utvecklingsledare.

• Styrgruppen för projektet har bestått av socialchef, verksamhetschef 
äldreomsorg, enhetschef äldreenheten (myndighet) samt 
enhetschef hemtjänst i egen regi och dagverksamhet för personer 
med kognitiv sjukdom demenssjukdom. 



Utvecklingsområden i Ekerö kommun
• För att på bästa sätt kunna avgöra hur vi kan utveckla den samverkan som finns idag kring 

personer med demenssjukdom och deras anhöriga bad vi kommunala och regionala aktörer att 
inkomma med synpunkter kring potentiella utvecklingsområden. 

• Här är frågorna vi ställde:

Vilka svårigheter och utmaningar möter ni idag gällande samverkan vid mötet med demenssjuka 
och deras anhöriga? 

Vad tycker ni fungerar bra idag?



Identifierade utvecklingsområden 
• Utifrån de svar som inkom har vi sammanställt följande utvecklingsområden: 

Nav som ger stöd 
till övriga 
verksamheter

Anhörigstöd och 
anhöriggrupper

Mötesplatser/träffpunkter 

Samlad information 
till den enskilde och 
anhörige

Kunskap till 
personal



Fokusområde i projektet
• Utifrån de utvecklingsområden som arbetsgruppen identifierade upprättades en lokal 

projektbeställning för att ringa in fokusområden för projektet och arbetsgruppens arbete. 

• För att möta de utvecklingsområden som identifierades beslutades att arbetsgruppen skulle 
utreda möjligheter att utveckla Ekdungen till ett nav för arbetet med frågor kring kognitiv 
sjukdom/demenssjukdom i kommunen. 
o Detta för att bl.a. utveckla formerna för stöd i ett tidigt skede, ytterligare samla kompetens, möjliggöra 

utbildningsinsatser, organisera anhörigstöd /anhöriggrupper samt stöd till medarbetare. 



Förslag – En öppen verksamhet
• Öppen verksamhet  Komplement för att möta behovet av stöd i ett tidigt skede. 

• Den öppna verksamheten bör även vara till för anhöriga, vilket öppnar upp för möjligheter till 
bl.a. anhöriggrupper.

• Mot bakgrund av utvecklingsområdet ”kunskap till personal” skulle den öppna verksamheten i 
förlängningen även kunna vara en plats där personal inom bland annat äldreomsorgen kan 
vända sig för att få kunskap och stöd.



Utformning av den öppna verksamheten
• Öppen verksamhet i form av ett café. 

• Regelbundna träffar på eftermiddagar/kvällar. 

• Information från kommunala och regionala aktörer. 

• Lokal för den öppna verksamheten. 

• Demenssamordnare. 



Samverkan mellan kommunen och regionen
• Dialog mellan Ekerö kommun och husläkarmottagningarna.

• Då den öppna verksamheten, enligt förslaget, ska fokusera på stöd i tidigt skede utgör 
verksamheten en möjlighet för representanter från Region Stockholm verksamma i Ekerö 
kommun att nå ut till personer just i ett tidigt skede. Detta genom att exempelvis hålla i 
föreläsningar i den öppna verksamheten eller medverka vid ett café-tillfälle. 

• Likaså kan husläkarmottagningarna, öppenvårdsrehabiliteringen och minnesmottagningen 
förmedla personer till den öppna verksamheten om de upplever att någon behöver stöd utöver 
den hjälp som Regionen erbjuder, såsom exempelvis information om anhöriggrupper och 
anhörigträffar. 



Ytterligare möjligheter till samverkan
• Samverkan med civilsamhället, exempelvis genom volontärer som hjälper till i verksamheten. 

• Utbildning av ”demensvänner”. 



Slutsats
• Fokusområde i utredningen och arbetsgruppens arbete har varit att se över möjligheter att 

utveckla Ekdungen till ett nav för arbetet med demensfrågor i kommunen, för att i 
förlängningen utveckla samverkan mellan Ekerö kommun och Region Stockholm kring personer 
med kognitiv sjukdom/demenssjukdom och deras anhöriga. 

• Utifrån de utvecklingsområden som arbetsgruppen identifierat samt den lokala 
projektbeställningen föreslår arbetsgruppen att en öppen verksamhet med fokus på tidigt stöd 
till personer med kognitiv sjukdom/ demenssjukdom och deras anhöriga bör upprättas. 

• Arbetsgruppens slutsats är att en sådan öppen verksamhet även kan bidra till att utveckla 
samverkan mellan Ekerö kommun och Region Stockholm kring personer med kognitiv 
sjukdom/demenssjukdom och deras anhöriga. 



Framgångsfaktorer och svårigheter 
• Svårighet  Covid-19-pandemin.

• Genom de befintliga samverkansmodellerna har det i projektet varit smidigt att få kontakt med 
rätt personer för dialog kring bl.a. utvecklingsområden och förslaget till införande av en öppen 
verksamhet. 

• Löpande information till styrgrupp och ansvariga politiker. 



Nästa steg
• Utifrån den utredning som genomförts startar ett pilotprojekt hösten 2021 i Ekerö kommun. Syftet med 

projektet är att testa att införa en öppen verksamhet för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom 
och deras anhöriga. 

• En resurs, i form av demenssamordnare, har projektanställts för att arbeta med att leda den öppna 
verksamheten samt samordna frågor kring kognitiv sjukdom/demenssjukdom i kommunen.

• Vidare kontakt tas med husläkarmottagningarna, öppenvårdsrehabiliteringen och minnesmottagningen 
kring möjligheter till samverkan inom ramen för pilotprojektet med den öppna verksamheten. 

• Kompetensutveckling



Tack för oss!
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