
Äldreomsorgens demensteam
Skellefteå kommun



Bakgrund

Nationella riktlinjer Västerbottens läns 
vårdprogram



Projektidé och syfte
• Finansieras med stimulansmedel 2011-2012

• Syftet med ett demensteam inom äldreomsorgen är att bidra till att personer 
med demenssjukdom och deras närstående ska:

– Uppleva att personalen inom äldreomsorgen har ett professionellt bemötande och 
erbjuder en omvårdnad och omsorg med god kvalitet. 

– Känna sig trygga och uppleva det är enkelt att ta kontakter för att få det stöd och 
den hjälp de har behov av.

– Uppleva att de erbjuds det stöd och den hjälp som gör det möjligt för att personen 
med demenssjukdom ska kunna bo kvar i ordinärt boende så länge som möjligt. 

– Omvårdnaden och omsorgen som erbjuds inom äldreomsorgen i Skellefteå kommun 
ska bygga på nationella och länsövergripande riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom. 



Uppdrag
• Stärka och säkra vårdkedjan 

• Anhörigstöd i samverkan med bl. a anhörigkonsulent.

• Vidareutveckla grundutbildning till nyanställd personal gällande 
personcentrerad omvårdnad och bemötande vid demenssjukdom.

• Söka och sprida ny evidens och kunskap 

• Ge arbetsplatsnära utbildning, handledning och feedback till vård- och 
omsorgspersonal inom äldreomsorgen vid specifika 
omvårdnadsproblem inom demensvården. 



Multiprofessionellt team 
Prio 1 enligt Nationella riktlinjer

• Geriatriksjuksköterska
• Arbetsterapeut
• Demensspecialiserad undersköterska

Mona, Annika, Lisbeth



Teamets huvudområden

• Personärenden

• Grupphandledning/feedback

• Utbildning



Fördelning ärenden 2011

Fördelning uppdragsbeställare febr 2011 - 15 dec 2011 
totalt 171 ärenden

64

83
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21

Hemtjänst

Äldreboende

Korttids

Dagverksamhet

Övriga

Övriga:YH DUVO, 
anhöriga, Norsjö 
demensteam, 
lokalstrateg, HO boende 
yngre demenssjuka, 
Förening yngre 
demenssjuka, 
beslutsenheten

Typ av ärenden febr 2011- 15 dec 2011
totalt 171 ärenden
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Grupphandledning/etik

Konsultation t ex lokaler, miljö

Utbildning egna verksamheten

rådgivning, stöd

Föreläsning

Övrigt 

övrigt: anhörigträff, utredning hjälpbehov



Personärende

•Genomgång av analys
•Miniutbildning
Formulerar tillsammans 
åtgärdsplan: 
•Miljö
•soc/fys aktiviteter
•hälso- och sjukvård
•bemötandeplan

Genomförande
fas
team
/arbetsgrupp

Ärende från 
team/
arbetsgrupp

Åtgärder 
ej tillräckliga

tillsammans 
analys 
vad är 

problemet?

NPI-NH
skattning

•nya åtgärder
•behov av grupphandledning?
•Ny uppföljning bokas
•vb kontakt med geriatrikens team

Insamlande 
av fakta 
•DT 
•Arbetsgrupp/
Team på
på enhet

DT besöker 
team
/arbetsgrupp Analys/ 

sammanställning av
insamlad fakta 
tillsammans i 
demensteamet

Utrednings-
fas ”Miniutbildning”

och åtgärdsplan 
vid träff med 
arbetsgrupp/

team

Uppföljning
/utvärdering 
DT besöker 
Team/
arbetsgrupp

NPI-NH
skattning

Åtgärder 
fungerar bra 
•Bemötande-
plan fastställs
•DT avslutar

Processbeskrivning av arbetssätt/metod - demensteamets handledning, stöd, utbildning och feedback vid personärenden 



Resultat

• Utvärdering: 

– NPI-NH skattning (Neuropsychiatric Inventori-Nursing Home)

– Enkät till personalen



Resultat
• Resultatet gäller 30 personer skattade enligt 

NPI-NH

• Förekomst av BPSD symtom har minskat 
signifikant

• Allvarlighetsgraden av kvarvarande symtym 
har minskat signifikant



Förekomst av symtom 
har vid utvärdering 
minskat gällande alla 
symtom som skattats. 

signifikant minskning: 
- vanföreställningar 
- matlust/ätstörningar 
- lättretlighet/labilitet, 
- hämningslöshet 
- hallucinationer 
- apati/likgiltighet 
- agitation/upprördhet



Allvarlighetsgrad 
vid utvärdering för alla 
symtom som skattats. 

Signifikant minskning: 
- vanföreställningar 
- motorisk rastlöshet 
- matlust/ätstörningar 
- lättretlighet/labilitet 
- hämningslöshet 
- depression/nedstämdhet 
- agitation/upprördhet.



Enkät till personalen

• Demensteamets stöd och handledning har varit till nytta för 
brukaren/brukarna (t ex ökat välbefinnande, mindre oro osv.)

• (1)Ja mycket 37,3%
• (2)Ja ganska mycket 41,2%
• (3)Ja lite 15,7%
• (4)Nej inte speciellt 5,9%



• Demensteamets stöd och handledning har varit till nytta för er 
personal i omsorgen och omvårdnaden av personer med 
demessjukdom.

• (1)Ja mycket 47,1%
• (2)Ja ganska mycket 49,0%
• (3)Ja lite 2,0%
• (4)Nej inte speciellt 0%
• (5)Antal som ej svarat 2,0%



• Demensteamets stöd och handledning har gett dig/er redskap och 
tankesätt/arbetssätt som du/ni kommer att ha nytta av i det fortsatta 
arbetet i omsorgen och omvårdnaden av personer med 
demenssjukdom.

• (1)Ja mycket 70%
• (2)Ja ganska mycket 20%
• (3)Ja lite 2,5%
• (4)Nej inte speciellt 0%
• (5)Antal som ej svarat 7,5%



Demensteamets reflektioner
• Framgångsfaktorer:

– Multiprofessionellt team med relevant bakgrund och kompetens
– Strukturerat och evidensbaserat arbetssätt 
– BPSD-registret ger stöd i processen. Bygger på nationella riktlinjer. 
– NPI-NH är en viktig faktor för att kunna utvärdera och mäta resultat av åtgärder, samt ett 

verktyg för att visuellt visa för personalen att deras arbete gett resultat
– Demensteamet har fått egen professionell handledning
– Bra stöd från projektledning samt kommunens kvalitetsledare

• Sidoeffekter av demensteamets arbetssätt:
– Synliggör kontaktpersonens roll
– Lyfter tyst kunskap
– Teamarbetet stärks (verksamhetschef, kontaktperson, sjuksköterska, arbetsterapeut, 

sjukgymnast, dietist)
– Levnadsberättelsen blir ett levande verktyg
– Stärker vårdkedjan, speciellt i ordinärt boende
– Demensutredningar har initierats där det har saknats



”Våra olika spetskompetenser spetsar enheternas olika yrkeskompetenser, vilket bidrar 
till en bättre kvalité i omvårdnaden av personer med demenssjukdom och deras 

anhöriga”
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