
2021‐09‐16

1

Ett standardiserat insatsförlopp vid 
demenssjukdom

2021-09-16

Frida Nobel, Medicinskt sakkunnig 

Bakgrund, publikationer

• 2010 första nationella riktlinjerna om demens
• 2014 första utvärderingen av vården och omsorgen för 

personer med demenssjukdom
• 2017 nya nationella riktlinjer om demens 
• 2018 en nationell demensstrategi
• 2018 ny utvärdering av vården och omsorgen för 

personer med demenssjukdom 
• 2019 en modell för ett standardiserat insatsförlopp
• 2020 vägledning om dagverksamhet för personer med 

demenssjukdom
• 2020 målnivåer och indikatorer för demens
• 2020 halvtidsrapport av demensstrategiarbetet
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Ur underlaget till demensstrategi

• Insatser efter diagnosbesked
”Det finns stora brister hos både hälso- och sjukvård och 
socialtjänst när det gäller att erbjuda insatser och följa upp 
individens sjukdomsutveckling” 

Ur underlaget till demensstrategi
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Uppdrag från regeringen att ta fram 
ett standardiserat insatsförlopp vid 
demenssjukdom

Bland annat för att:
•ge exempel på hur samverkan mellan 

verksamheter inom landsting och kommuner 
kan utformas 

•belysa hur samverkan inom verksamheter 
kan ske på olika nivåer

•bidra till en jämställd och jämlik vård och 
omsorg om personer med demenssjukdom 

Grund

•Grunden för vård och omsorg för en 
person med demenssjukdom är ett 
personcentrerat förhållningssätt

• Insatsförloppet stödjer ett personcentrerat 
arbetssätt 

•Bidrar till jämlik vård och omsorg
– tydliggörs vilka insatser som behöver erbjudas en person 

med demenssjukdom under hela sjukdomsförloppet. 
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Begreppet standardiserat 
insatsförlopp

– Behovet av insatser, de särskilda perspektiven samt de 
viktiga områdena bedöms utifrån den enskilde individen. 

– de insatser en person får under demenssjukdomens 
förlopp kommer att vara olika för varje person, medan 
den standardiserade modellen för att i samverkan 
erbjuda insatser eller beakta särskilda perspektiv och 
viktiga områden är densamma under hela förloppet.

Modellens upplägg

• de insatser, särskilda perspektiv och viktiga 
områden som behöver beaktas för en person 
med demenssjukdom både vid kontakt med 
socialtjänsten och med hälso- och sjukvården

• exempel på samverkansformer mellan 
socialtjänst och hälso- och sjukvård, både mellan 
huvudmän och inom verksamheter

• verktyg för att underlätta samverkan, exempelvis 
samordnad individuell plan.
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Modellens upplägg, forts

•vad behöver göras – erbjuda insatser, beakta 
perspektiv och viktiga områden

•hur kan detta göras – genom demensteam 
och samverkansteam

•vilka verktyg kan användas – exempelvis 
samordnad individuell plan.

Vad?

• Insatser
– Insatser från hälso- och sjukvård, t ex läkemedel, 

nutrition, palliativ vård

– Insatser från socialtjänst, t ex hemtjänst, trygghetslarm, 
dagverksamhet, anhörigstöd

– Insatser från tandvård, t ex nödvändig tandvård

– Rehabiliterande och aktivitetsstödjande insatser, t ex 
hjälpmedel, fysisk aktivitet

– Information och utbildning, t ex om diagnos, färdtjänst, 
brandrisk
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Vad?

•Särskilda perspektiv och viktiga områden
T ex

– Yngre personer

– Personer med intellektuell funktionsnedsättning

– Våld i nära relationer

– Nationell minoritet

– BPSD

Vad?

•Samtycke, självbestämmande och 
delaktighet
T ex

– Framtidsfullmakt

– Anhörigbehörighet
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•Ett standardiserat insatsförlopp vid 
demenssjukdom-en modell för 
mångprofessionell samverkan

Hur?

•Demensteam med personal från både 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten

•Samverkansteam på ledningsnivå inom 
vård och omsorg för personer med 
demenssjukdom
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Diagnos Mild demens Måttlig demens Svår demens Livets 
slutskede

Välj insatser 
och planera 

för 
uppföljning

Uppföljning Påkalla 
behov

Bedömning
Välj insatser 
och planera 

för 
uppföljning

Uppföljning Påkalla 
behov

Bedömning
Välj insatser 
och planera 

för 
uppföljning

Uppföljning Påkalla 
behov

Bedömning

Välj insatser 
och planera 

för 
uppföljning

Uppföljning Påkalla 
behov

Bedömning

Checklista 
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Tack!
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