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Sammanfattning 

Antalet äldre ökar alltmer, och i takt med det ökar även antalet personer 
med demens. 
 
Tidigare utredning ”Framtida boendeformer” påvisade behov av att - 
utifrån prognoser, nationella riktlinjer och socialnämndens mål - anpassa 
och utveckla demensvården i Varbergs kommun. Följande delar ingår i 
utredningen: 
 

 Individens och anhörigas behov av stöd  
 Behov av boendeformer  
 Specifika behov för yngre personer med demens 

 
Kartläggningen av nuläge baserat på statistik och intervjuer har granskats 
mot Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010, 
och Nationell utvärdering – vård och omsorg vid demenssjukdom 2014. 
Resultatet visar ett GAP mellan nuläge och bör-läge i olika delar, vilket 
påvisar följande utvecklingsbehov: 
 
 

1. Förstärka resursteam demens och utöka dess uppdrag för 
kontinuerlig kunskapsspridning ut till alla berörda verksamheter. 

(hemtjänst, boendestöd, dagverksamhet, särskilt boende osv) 
 

2. Anpassa vissa boenden utifrån specifika behov, t ex 
beteendemässiga och psykiska symtom, ålder m.m. 

 
3. Stärka stödet för personer med demens och deras anhöriga 

med hjälp av resursteam demens, samt genom utveckling av 
dagverksamhet och anhörigavlösning, med särskilt fokus på yngre 
personer med demens.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  4 (19) 
2017-01-24  
 Dnr: Diarienr 
  
  
  

                                                                                                              

 
Vision 
Möjligheten att hålla samman, och kunna sprida kunskapen om demens 
och personcentrerad vård ut i berörda verksamheter över tid, ökar med ett 
samlat koncept, innehållande resursteam demens, dagverksamhet och 
boendeenheter utifrån specifika behov. Arbetet har bedrivits utifrån 
följande vision om ett samlat koncept: 
 

 
 
 

Bakgrund och syfte 

Antalet äldre ökar alltmer, och i takt med det ökar även antalet personer 
med demens.  
 
Antalet personer med demenssjukdom kommer att 
öka efter 2020, när det stora antalet personer som föddes på 1940-talet 
uppnår en hög ålder. Fram till år 2050 förväntas antalet personer 
med demenssjukdom nästan fördubblas, vilket innebär en stor framtida 
utmaning för samhället. (Ur Nationell utvärdering – Vård och omsorg vid demenssjukdom 2014)  
 
Med utgångspunkt från de beräkningsgrunder som används nationellt för 
förekomst av demenssjukdom i befolkningen finns det i Varbergs 
kommun ca 1000 personer som har någon form av demenssjukdom. 
Flertalet bor i ordinärt boende och vårdas av anhöriga och/eller 
hemtjänsten. Det är sannolikt att ett större antal ännu inte har fått någon 
diagnos. Till 2030 är prognosen att antalet har ökat till ca 1500 personer. 
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Kommunfullmäktige har i maj 2015 beslutat att kommunen ska fokusera 
på fyra strategiska målområden, varav hälsa och social sammanhållning 
är ett. Utifrån detta målområde har socialnämnden bestämt prioriterade 
utvecklingsmål. För att uppnå dessa mål har man beslutat om en 
övergripande strategi: satsning på hälsofrämjande arbetssätt. 
 
Den hälsofrämjande strategin lyder: 
 
Främja hälsa genom att stärka det friska, stödja självständighet, skapa 
förutsättningar för trygghet och förebygga ohälsa samt möjliggöra 
inflytande och delaktighet. 
 
Målet med strategin är att de personer som tar del av socialnämndens 
verksamheter ska uppleva inflytande, delaktighet och trygghet, samt att 
de – utifrån sina egna förutsättningar – blir stärkta till ett aktivt, 
självständigt och meningsfullt liv. Målet är också att anhöriga till de 
personer som socialnämnden har ansvar för ska erbjudas råd och stöd 
utifrån individuella behov. Ett hälsofrämjande arbetssätt stämmer väl 
med nationella riktlinjer om personcentrerad vård för personer med 
demens. 
 
Nationella riktlinjer 
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010, med 
rekommendationer och prioriteringar för en god och säker demensvård 
pekar på vikten av tidig upptäckt, personcentrerad vård och omsorg samt 
arbete utifrån multiprofessionella team. Socialstyrelsen anser också att 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör ge personalen möjligheter 
till utbildning som är långsiktig, kombinerad med praktisk träning, 
handledning och feedback. Socialstyrelsen bedömer att effekten av 
rekommendationerna om: 
 

 personcentrerad omvårdnad initialt inte påverkar, men på sikt 
minskar, kostnaderna för hälso- och sjukvården och socialtjänsten, 

 multiprofessionellt arbete initialt ökar, men på sikt minskar, 
kostnaderna för hälso- och sjukvården och socialtjänsten, 

 utbildning initialt ökar, men på sikt minskar, kostnaderna för den 
kommunala hälso- och sjukvården och för socialtjänsten. 
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Syftet med utredningen är att påvisa/ ge förslag på åtgärder som 
säkerställer att Socialförvaltningen bedriver en god och personcentrerad 
demensvård utifrån ökande behov och nationella riktlinjer. Vården och 
omsorgen ska enligt riktlinjerna vara 
 

• Kunskapsbaserad 
• Säker 
• Individanpassad 
• Effektiv 
• Jämlik 
• Tillgänglig 

 
Nationell utvärdering – vård och omsorg vid demenssjukdom 2014, visar 
att kommunerna kan förbättra vården och omsorgen av personer med 
demenssjukdom genom olika aktiviteter, som till stor del handlar om 
samverkan med regionen, att utveckla metoder och arbetssätt som leder 
till personcentrerad vård, arbete utifrån tvärprofessionella team, fokusera 
på specifika behov hos yngre personer med demens, utveckla 
anhörigstödet osv. 
 
BPSD-registret  
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) drabbar 
någon gång 90 % av all personer med demenssjukdom. Exempel på 
BPSD är oro, hallucinationer, aggressivitet, sömnstörningar och apati. 
Förekomst av BPSD kan ses som ett mått på livskvalitet för en person 
med demens. 
 
BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som används inom 
kommunal hälso- och sjukvård för personer med demens inom ordinärt 
och särskilda boende. 
 
Syftet med registret är att minska symtomen och det lidande som detta 
innebär, och att genom detta öka livskvalitén för personen med 
demenssjukdom.  Användande av registret syftar även till att 
kvalitetssäkra omvårdnaden av personer med demenssjukdom, 
underlätta implementering av nationella och regionala riktlinjer för 
vård och omsorg vid demenssjukdom, skapa en sammanhållen (mellan 
professioner) och personcentrerad vård samt att uppnå ett likvärdigt 
omhändertagande av denna patientkategori. BPSD-registret bidrar även 
till förbättringsarbete & forskning.  
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Registret har en tydlig struktur som bygger på kartläggning av frekvens 
och allvarlighetsgrad av BPSD, kartläggning av aktuell 
läkemedelsbehandling, checklista för tänkbara orsaker till BPSD, förslag 
på evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för att minska BPSD, 
individuell plan för bemötande av personen samt utvärdering av vidtagna 
interventioner. Denna struktur genererar en individuell vårdplan som är 
ett stöd i vården av personer med demenssjukdom.  
 
Socialstyrelsen anser att hälso- och sjukvården minst en gång per år bör 
följa upp BPSD (Nationella riktlinjer för god vård vid demenssjukdom 
2010, Socialstyrelsen). 
 

I Varbergs kommun används BPSD-registret sedan 2012 inom särskilda 
boenden (främst de med inriktning demens). 
 
 

Uppdraget 
 

Uppdraget är, att utifrån prognoser och nationella riktlinjer, anpassa och 
utveckla demensvården i Varbergs kommun. Följande delar ingår i 
utredningen: 
 

 Individens och anhörigas behov av stöd  
 Behov av boendeformer  
 Specifika behov för yngre personer med demens 

 

 
Avgränsningar 
 

Förstudien innefattar vården för personer med demens och deras 
anhöriga, inom ramen för kommunens ansvar, och ska inte ta över 
närsjukvårdens och slutenvårdens ansvar. Avgränsningen följer 
ansvarsfördelningen mellan huvudmännen som beskrivs i Annas Led, 
samt Hemsjukvårdsavtalet. 
 
Samtidigt är utvecklad samverkan mellan huvudmännen viktig för 
individens bästa, och detta behov beskrivs därför i utredningen. 
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Genomförande 
 
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom har, 
tillsammans med prognoser som visar mot ett ökat antal personer med 
demens i framtiden, legat som grund för arbetet. En kartläggning av 
nuläget i Varbergs kommun har utförts, tillsammans med 
omvärldsbevakning i form av studiebesök och intervjuer samt 
genomgång av aktuell forskning (se referenslitteratur). 
En arbetsgrupp med representanter från berörda områden och 
avdelningar har träffats var 14:e dag för ett processinriktat arbetssätt för 
kartläggning av alla delar av kundens väg genom Socialförvaltningen. 
Deltagarna har vid behov inhämtat de uppgifter som krävts för att kunna 
kartlägga nuläge med mera. 
 
 
Arbetsgruppens deltagare: 
 

• Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (Förvaltningsledningsstaben) 
• Verksamhetschef HSL (Varbergs hälsofrämjande tjänster) 
• Demenssamordnare (Varbergs hälsofrämjande tjänster) 
• EC Anhörigstöd, frivilligverksamhet (Varbergs hälsofrämjande 

tjänster) 
• Utvecklingsledare Äldre (Uppdragsavdelningen) 
• Utvecklingsledare LSS (Uppdragsavdelningen) 
• Utvecklingsledare (Varbergs hälsofrämjande tjänster) 
• Utvecklingsstrateg verksamhet (Förvaltningsledningsstaben) 

 
 
 
Dialog och intervjuer har även förts med följande referenser: 
 

• Utvecklingsstrateg + utvecklingsledare IT/IS 
(Förvaltningsledningsstaben) 

• Kvalitétschef (Varbergs Omsorg) 
• Verksamhetschef för Minnesmottagningen 
• Referensperson från Demensföreningen 
• Svenskt Demenscentrum (SCD = sambandscentral och 

kunskapsbank inom demensområdet, arbetar på uppdrag av 
Socialstyrelsen och regeringen) 

• Verksamhetschef för Falkenbergs boende för yngre (t.o.m. 70 år) 
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Kartläggning 
Statistik och övrigt underlag till utredningen har inhämtats via deltagare i 
arbetsgruppen och genom intervjuer med olika referenspersoner samt 
enhetschefer för demensboenden. 
 
Intervjuer med chefer på särskilda boenden (demens inklusive några 
somatiska boenden) 
 
Chefer för särskilda boenden, 8 st från egenregin och 2 st för externa 
utförare, har intervjuats utifrån följande frågeställningar: 
 

 Finns det någon/några personer med demens på boendet som du 
upplever har behov av andra insatser än de ni kan ge?  

 Vilka behov? 

 Beskriv problematiken 

 Har personalen den kompetens som krävs? 

 Hur arbetar ni med BPSD (Kvalitetsregister gällande Beteendemässiga 
och Psykiska Symtom vid Demens)? 

 

Intervju och statistik från Minnesmottagningen 
Verksamhetschef och kurator på Minnesmottagningen i Varberg har 
bidragit med statistik och bedömda behov hos yngre personer med 
demens (t.o.m. 70 år). 
 

Dialog med Demensföreningen 
Dialog har förts med en representant för demensföreningen. 
 
Kartläggning av dagverksamheter för personer med demens 
Intervjuer har genomförts med enhetschefer, tjänstgörande baspersonal 
på dagverksamheter, anhörigstöd, demensföreningens ordförande. 

Omvärld 
Omvärldsbevakning har skett genom att delar av arbetsgruppen åkt på ett 
flertal studiebesök och konferenser, samt genom dialog med olika 
aktörer (bilaga 1.). 
 
Arbetsgruppen har även tagit del av aktuell forskning, se 
Referenslitteratur. 
 

 
 



  10 (19) 
2017-01-24  
 Dnr: Diarienr 
  
  
  

                                                                                                              

Resultat 
 
Statistik 
Socialstyrelsen har i sin rapport Demenssjukdomarnas samhällskostnader 
i Sverige tagit fram grunder för hur förekomsten av demenssjukdomar i 
befolkningen (prevalens) kan beräknas. Prevalensen beräknas vara 0,1 % 
för personer upp till 65 år och ökar till ca 50 % för personer 90 år och 
äldre. 
Med utgångspunkt från de nationella beräkningsgrunderna finns det i 
Varbergs kommun ca 1000 personer som har någon form av 
demenssjukdom. Flertalet bor i ordinärt boende och vårdas av anhöriga 
och/eller hemtjänsten, eller är i ett tidigt skede av sjukdomen och har 
ännu inte har fått någon diagnos. Till 2030 är prognosen en ökning till ca 
1500 personer. 
 
Socialstyrelsens skattning är att ca 30 % av alla med demenssjukdom är i 
behov av en särskild boendeform. För Varbergs kommun skulle det 
betyda att av det prognosticerade utbyggnadsbehovet under planperioden 
t.o.m. 2030, drygt 300 lägenheter, behöver ca 150 avse särskilt boende 
för personer med demenssjukdom. Idag finns i Varberg 532 lägenheter i 
särskilt boende, varav 256 är riktade till personer med diagnosticerad 
demenssjukdom. I takt med ökningen av andelen äldre i befolkningen 
pekar det mot ett behov av en kontinuerlig utökning av boendeplatser 
som kan tillgodose behoven för personer med någon form av 
demenssjukdom. 
 
Intervjuer med enhetschefer 
Intervjuer med chefer på särskilda boenden (egenregi och externa) visar 
en svårighet i att personer med olika demensdiagnoser, symtom och 
behov bor tillsammans. Behov finns att särskilja vissa personer/ grupper 
med specifika behov från andra (t ex utagerande symtom, ålder, 
sjukdomsnivå) Intervjuerna visar även att problem kan uppstå när 
personer med demens bor på somatisk boende. 
 
Gällande arbete med BPSD-registret framkommer behov av systematik 
och samverkan i tvärprofessionella team för att registret ska kunna vara 
ett stöd till personcentrerad vård.  
 
Målsättningen 2016 för arbetssättet kring registrering för 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) var en 
tioprocentig ökning jämför med föregående år. Detta har uppnåtts med 
god marginal. 
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Ett kvarstående behov finns dock av att utveckla arbetet med BPSD-
registret, för såväl registrering som arbetssätt. Användandet av BPSD-
registret varierar mellan verksamheterna. Alla särskilda boenden med 
inriktning demens har utbildade BPSD-administratörer. Riktlinjer och 
rutin har skapats för att förtydliga och ge stöd i arbetet. 
2015 gjordes 70 registreringar och 2016 gjordes 197 st. Målet för 2016 
var 77 registreringar.  
 
Utbildningsnivå 
Kartläggningen av utbildningsnivå gällande demenssjukdom och 
personcentrerad vård visar att kunskapsnivån behöver öka och fyllas på 
kontinuerligt för ett personcentrerat och tvärprofessionellt arbete utifrån 
nationella riktlinjer. Detta gäller inte enbart baspersonal, utan alla 
professioner som arbetar med målgruppen och dess anhöriga, från 
handläggning till utförande i ordinärt och särskilt boende, på 
dagverksamhet m.m. (t ex även legitimerad personal, boendestöd m.m.). 
 
Kartläggning av Dagverksamheter för personer med demens 
 

 Klubb Höjden - dagverksamhet för personer under 70 år 
 Havsbrisen – dagverksamhet för äldre personer  

 
Kartläggningen av dagverksamheterna för personer med demens visar att 
deltagare med demensdiagnos men med olika behov finns placerade på 
båda ställen, samt att personer med demens även placeras på övriga 
dagverksamheter, om de bedöms passa där. Kartläggningen visar även att 
förutsättningarna att arbeta personcentrerat hindras av den fysiska 
miljön, antalet deltagare, skilda behov och behov av kompetens och 
handledning för personalen. 
 
 

Analys 
 

Kartläggningen visar att förvaltningen arbetar aktivt med målgruppen 
personer med demens och deras anhöriga, men att det finns flera 
utvecklingsområden utifrån nationella riktlinjer. 
 
Kunskapsläget gällande personcentrerad vård och demenssjukdom 
behöver öka för berörda yrkesgrupper, och nationella riktlinjer påtalar 
vikten av att utbildningen är långsiktig och kontinuerlig. För att möta 
detta behov krävs för berörda grupper bas- och/eller specifik kompetens, 
samt ett kontinuerligt lärande inom organisationen. Bas- och specifik 
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kompetens kan uppnås genom att ställa kompetenskrav och genomföra 
utbildningar för berörda yrkesgrupper. Ett kontinuerligt och långsiktigt 
lärande kan ske genom att resursteam demens förstärks med de 
funktioner som krävs, och att de med ett utökat uppdrag får ansvar att 
föra ut kunskap till berörda verksamheter. Resursteamet behöver förutom 
medicinsk kompetens ha och föra ut kunskap om personcentrerad vård 
kopplat till demensdiagnos med hjälp av BPSD-registret, anhörigstöd 
och anhörigperspektiv, välfärdsteknik osv. 
 
Kartläggningen visar att det i organisationen finns personer med demens 
med specifika behov. Dessa personer har utifrån uttalade 
beteendemässiga eller psykiska symtom eller ålder behov som särskiljer 
sig från de flesta andra personer med demens. För att dessa personer ska 
få det stöd de och deras anhöriga behöver krävs specifika insatser kring 
omvårdnad, meningsfulla aktiviteter och boende.  
 
Dagverksamheter för personer med demens 
Antal platser på dagverksamhet för personer med demens behöver öka, 
samtidigt som denna målgrupp ofta inte får sina behov tillgodosedda i 
storgrupp. 
 
För att dagverksamheter för personer med demens ska verka 
hälsofrämjande, och stötta personer i ordinärt boende att bo kvar, krävs 
adekvat kompetens gällande personcentrerad vård, möjlighet att kunna 
dela upp deltagarna i små grupper samt erbjuda aktiviteter i utemiljö. I 
dagsläget försvåras möjligheterna att arbeta personcentrerat beroende på 
fysisk miljö, olika behov hos deltagarna, för stora grupper m.m. 

 

Samverkan med andra huvudmän  
Minnesmottagningen på Region Halland är den instans som oftast möter 
unga personer med demens samt dem med specifika symtom och behov. 
Kartläggningen visar att samverkan mellan Minnes-mottagningen och 
Socialförvaltningen behöver utvecklas, och att en ökad samverkan kan 
möjliggöra ett förbättrat omhändertagande för kund, t ex genom att man 
snabbare kan få plats i dagverksamhet. 
 
Arbete med BPSD-registret  
Ett framgångsrikt arbetssätt utifrån BPSD-registret förutsätter bl.a.: 

 Ett engagerat och tydligt chefskap som ger stöd åt personalen, 
kontinuerligt efterfrågar resultat samt tar ett helhetsansvar för 
BPSD-arbetet i sin verksamhet. 
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 Att teamarbete möjliggörs; det vill säga att arbete med BPSD-
registret planeras väl, är prioriterat av samtlig berörd personal och 
att det finns lämpliga forum samt avsatt tid för teamarbete kring 
BPSD-registret. 

 
Verksamheterna behöver ges förutsättningar att arbeta med registret.  
 
Förvaltningen bör via resursteam demens samordna, stärka och utveckla 
arbetet med BPSD gentemot både ordinärt och särskilt boende. 
 
 

Ekonomi och verksamhet 

Utredningen påvisar behov av fortsatt arbete i tre olika delar (se 
Slutsatser och förslag på åtgärder). De ekonomiska förutsättningarna kan 
hanteras utifrån vidare arbete med dessa. 
 
Socialstyrelsen bedömer att effekten av rekommendationerna om: 
 

- personcentrerad omvårdnad initialt inte påverkar, men på sikt 
minskar, kostnaderna för hälso- och sjukvården och socialtjänsten, 

- multiprofessionellt arbete initialt ökar, men på sikt minskar, 
kostnaderna för hälso- och sjukvården och socialtjänsten, 

- utbildning initialt ökar, men på sikt minskar, kostnaderna för den 
kommunala hälso- och sjukvården och för socialtjänsten. 

 

Samråd 

Förvaltningssamverkansgrupp, Samrådsgrupp KPR/KHR, 
Demensföreningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  14 (19) 
2017-01-24  
 Dnr: Diarienr 
  
  
  

                                                                                                              

Slutsatser och förslag på åtgärder 
 
Kartläggningen av nuläge baserat på statistik och intervjuer har granskats 
mot Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010, 
och Nationell utvärdering – vård och omsorg vid demenssjukdom 2014. 
Resultatet visar ett GAP mellan nuläge och bör-läge i olika delar, vilket 
påvisar följande utvecklingsbehov: 
 
Kompetens 
För att personer med demens och deras anhöriga ska få rätt stöd och 
hjälp krävs kompetens och arbete utifrån multiprofessionella team. 
Nationella riktlinjer pekar på vikten av långsiktig och kontinuerlig 

utbildning i personcentrerad vård för berörd personal (i ordinärt och 

särskilt boende, dagverksamhet mm.) 
 
Utredningen visar behov av bas- och/ eller specifik kompetens för 

berörda yrkesgrupper, samt ett koncept för långsiktigt och kontinuerligt 

lärande. 
 
I Socialförvaltningen finns idag ett s.k. ”Resursteam demens”. Teamet 

består av en demenssamordnare, en sjuksköterska och en arbetsterapeut. 
Detta team bistår vid behov verksamheterna med kompetens och 
handledning i specifika individärenden. Resursteamets uppdrag bör 
utökas till att aktivt arbeta med långsiktig och kontinuerlig 
kunskapsspridning ut i alla berörda verksamheter. Resursteam demens 
bör även utvecklas med ökad kompetens och eventuellt fler professioner 
för att kunna utbilda och handleda anhöriga och personal i ordinärt och 
särskilt boende samt dagverksamhet i ett personcentrerat arbetssätt 
utifrån BPSD-registret, anhörigstöd mm. Resursteamet bör för att kunna 
stötta övriga organisationen få återkommande fortbildning. 
 
Stöd i ordinärt boende 
För att stödja personer med demens att kunna må väl, och bo kvar 
hemma så länge som möjligt, krävs specifik kompetens angående 
demenssjukdom och personcentrerad vård, och möjlighet för personen att 
vara aktiv och delaktig. Att vara anhörig till en person med demens kan 
vara mycket krävande, och för att klara vardagen behöver anhöriga vara 
delaktiga, få information och stöd. Anhörigstöd och anhörigperspektiv 
bör finnas med som en del av resursteam demens utökade uppdrag. 
Dagverksamheter för personer med demens ska stötta individen att vara 
aktiv och delaktig, och kunna bo kvar i sitt hem. För detta krävs att 
personalen har kompetens och även får stöd att arbeta personcentrerat 
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med aktiviteter. Utifrån sjukdomsbilden och vilket stadie personer 
befinner sig, finns olika behov av aktivitet (fysiska, aktiva, lugna).  
 
Nuvarande lokaler för dagverksamheter för målgruppen är inte 
ändamålsenliga utifrån behov att kunna dela upp personer i smågrupper, 
lätt kunna nyttja utemiljön mm. Den fysiska miljön på dagverksamheter 
för personer med demens bör främja personcentrerat arbetssätt (t ex 
uppdelning i smågrupper) samt möjliggöra utevistelse. 
 
Utvecklade boendeformer 
I nuvarande organisation finns två boendeformer för personer med 
demens; stöd i ordinärt boende samt särskilt boende för personer med 
demens. Utredningen visar att det i Varbergs kommun finns individer 
med särskilda behov pga. beteendemässiga och psykiska symtom, 
specifika diagnoser (t ex frontallobsdemens) och vissa yngre personer 
med demens, som kan ha behov av kategoriserade boendeformer, 
bemannad med personal med specifik kompetens. Dessa personer får inte 
sina behov tillräckligt tillgodosedda i en miljö blandat med personer med 
andra behov. Dessutom kan deras beteende skapa oro och rädsla hos 
medboende samt svårigheter för personal utan specifik kompetens för 
deras problematik. 
Samtidigt behövs en utökning av boendeplatser för personer med 
demenssjukdom. Prognosen pekar mot ett behov av ca 50 % fler 
boendeplatser under planperioden t.o.m. 2030. 
 
Yngre personer med demens  
Kartläggningen visar att det i nuläget i Varbergs kommun finns ca 15 
yngre personer (under 70 år) med demens.  
 
De flesta bor i ordinärt boende, och några på särskilt boende eller bostad 
med särskild service.  
 
Anhöriga till yngre personer med demens är en extra utsatt grupp, 
eftersom det kan handla om yngre barn, anhöriga som är mitt i livet, som 
behöver arbeta osv. Stödet för denna grupp är därför viktigt att fokusera 
på, för att möjliggöra och underlätta så länge personen bor kvar hemma, 
men även under och efter flytt till särskilt boende.  
 
Utredningen visar att ålder inte enbart bör utgöra kriterium för ett 
boende, eftersom det då finns risk att personer i samma åldersgrupp, men 
med helt olika behov, blandas. På samma sätt finns risk om man låter 
enbart ålder, och inte behov, styra tid för utflyttning från boendet. I 
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utredningen har en genomgång av samtliga individer under 70 år som är 
kända av Minnesmottagningen och LSS-enheten (15 st) gjorts, och man 
kan anta att ungefär 8 av dessa 15 personer skulle kunna vara i behov av 
och önska ett boende specifikt för yngre personer.  
 
Vision 
Möjligheten att hålla samman, och kunna sprida kunskapen om demens 
och personcentrerad vård ut i berörda verksamheter över tid, ökar med ett 
samlat koncept, innehållande resursteam demens, dagverksamhet och 
boendeenheter utifrån specifika behov. Arbetet har bedrivits utifrån 
följande vision om ett samlat koncept: 
 

 
 

 
Förvaltningens förslag för en utvecklad vård och omsorg för 
personer med demens i enlighet med nationella riktlinjer är att: 

  
1. Förstärka resursteam demens och utöka dess uppdrag för 

kontinuerlig kunskapsspridning ut till alla berörda verksamheter. 

(hemtjänst, boendestöd, dagverksamhet, särskilt boende osv) 
 

2. Anpassa vissa boenden utifrån specifika behov, t ex 
beteendemässiga och psykiska symtom, ålder m.m. 

 
3. Stärka stödet för personer med demens och deras anhöriga 

med hjälp av resursteam demens, samt genom utveckling av 
dagverksamhet och anhörigavlösning, med särskilt fokus på yngre 
personer med demens.  
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                                                                                     Bilaga 1 
 
Omvärldsbevakning 
 
Omvärldsbevakning har skett genom att delar av arbetsgruppen åkt på ett 
flertal studiebesök och konferenser: 
 
Örebro Demenscentrum – ett kunskapscenter innehållande flexibla 
boendeenheter för personer med frontallobssymtom, svåra 
beteendemässiga och psykiska symtom samt yngre personer under 
utredning. In- och utflyttning på enheterna är behovsprövat, och styrs av 
tydliga in- och utflyttningskriterier. Demenscentrum innehåller även 
dagverksamhet och multiprofessionell personal som utbildar och 
handleder personal i ordinärt och särskilt boende samt på 
dagverksamheter för personer med demens. En verksamhetschef har 
helhetsansvar för Demenscentrums olika delar. 
 
Kungsbacka demensteam – En hemtjänstgrupp med inriktning demens. 
Gruppen består av två demenssjuksköterskor, 15 undersköterskor och en 
enhetschef. Koppling till arbetsterapeut och fysioterapeut. För att bli 
kund måste man ha diagnos, samt uppfylla flera kriterier. Kungsbacka 
har LOV, och Demensteamet ligger som ett erbjudande inom egenregin. 
Eftersom personer med demens ofta har behov av mer tid, har man lagt 
mer tid till förfogande för denna grupp än för övrig hemtjänst. 
 
Tre Stiftelser, Göteborg  
Tre Stiftelser arbetar utifrån Göteborgs stads salutogena värdegrund, med 
motto ”Ett äldreboende där jag själv vill bo”. Organisationen leds av en 

direktör med enhetschefer under sig. Direktören leder och styr sin 
personal att alltid utgå från det salutogena, personcentrerade arbetssättet, 
samt att boende och personal ska uppleva meningsfullhet, hanterbarhet 
och begriplighet. I konceptet ingår mycket kultur = aktiviteter av stora 
och små mått, med utgångspunkt att detta är en förutsättning för ett 
salutogent äldreboende – ingen ”guldkant”. Därför värdesätts personal 

som arbetar med kulturen genom specialistutbildning och lönepåslag, 
och vikare sätts alltid in för att täcka personal som arbetar med kultur/ 
aktiviteter. 

Konferens Framtidens boende för äldre dec 2015 – föreläsningar 
inriktade på behovet av anpassade fysiska inne- och utemiljöer samt 
välfärdsteknik. 
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Konferens Unga med demens maj 2016 – forskning visar behov av tidig 
upptäckt, kontaktperson och tydliga rutiner för samverkan mellan 
vårdgivare, tidigt och ökat stöd till personen och anhöriga med mera. 
 
 
Dialog har även förts med 
Demensföreningen: Föreningen efterfrågar ett demensteam (likt 
Kungsbacka hemtjänst med inriktning demens) samt ökad bemanning 
inom demensvården. Demensföreningen har synpunkter på att 
Skansgatans korttidsplatser erbjuder dubbelrum. De hänvisar i övrigt till 
Minnesmottagningen för information om yngre personers behov. 
 
Enhetschef för Falkenbergs boende för yngre med demens (t o m 70 år) – 
boende för personer med demensdiagnos. Enda kriteriet är att personen 
är under 70 år vilket medfört att personer med olika demensdiagnoser 
och behov blandas. Boendet är fullt, och planen är att man flyttar ut när 
man är 70 år. Planen är att man ska flytta vidare till en likadan enhet i 
samma byggnad, som är för äldre personer med demens. Hur man ska 
göra när denna avdelning är full hade man vid kontakttillfället inte 
behövt ta ställning till ännu. 
 
Svenskt demenscentrum (SCD) – SDC arbetar som en sambandscentral 
och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt 
upp för att samla och sprida information. SDC arbetar aktivt för att driva 
på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt 
samhälle. Flexibilitet kunskap och teambaserat arbete behövs. 
 
Silvia-syster i Lund - BPSD-arbete i ordinärt boende i Lunds kommun. 
För knappt ett år sedan började man arbeta med BPSD-registret inom 
Lunds kommuns 12 hemvårdsområden (hemtjänst i ordinärt boende). I 
dag är nästan alla igång och har i snitt 5 personer med demensdiagnos 
per område som registreras och följs upp. Genom arbetssättet blir det 
naturligt att arbeta personcentrerat. Dialogen med anhöriga stärks. 
Personalen har gått ifrån att se problem till att se lösningar. Teamarbetet 
stärks, och man ser vikten av att hela teamet arbetar mot samma mål. 
Dessa vinster ”smittar av sig” på personalgruppen och hur man arbetar i 

stort, så vinsterna når även kunder som inte har demens eller BPSD-
problematik. 
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