Interpellation av Pia Lidwall (kd) om utveckling av vården av de demenssjuka
Personer som drabbas av demens tillhör en av samhällets mest utsatta grupper med stora behov av
vård och omsorg. Kunskapen om denna patientgrupps behov är många gånger bristfällig.
En demenssjuk är helt beroende av sina anhöriga och av vårdpersonalen. Att inte känna igen sina
närmaste, eller sitt eget hem, att inte hitta ord för det man vill uttrycka och vara beroende av hjälp
med det mest personliga innebär en stor utsatthet.
Hälso- och sjukvårdslagens 2 § talar om ”en vård på lika villkor för hela befolkningen” samt att de
med största behoven ska få vård först. Verkligheten visar att dementa inte får den vård de har rätt till
på grund av bristande resurser och avsaknad av kompetens. Det kan gälla bemötande, diagnos och
medicinering. Av de äldre inom kommunernas särskilda boende kan så många som 70 procent vara
demenssjuka, och dessa saknar i hög grad tillgång till medicinsk kompetens.
När man frågar anhöriga till demenssjuka är det bristande tillgänglighet och bristande kunskap om
demenssjukdomar som ofta framhålls som problem. I Sundbyberg har man startat ett sakkunnigteam
som består av en arbetsterapeut, en sjuksköterska samt en läkare på deltid, som alla är kunniga på
demenssjukdomar. Teamet har dessutom en mycket hög tillgänglighet och går att kontakta på telefon
vid behov. De ger stöd och information om bland annat de lokala vårdresurserna. De förmedlar också kunskap om sjukdomen till de demenssjuka, deras anhöriga liksom till personal inom vården och
omsorgen. Ett nära samarbete finns mellan primärvården, geriatriken, kommunens biståndsenhet,
hemtjänst och dagverksamhet. Man har även anhöriggrupper.
Sakkunnigteamet finansierades till en början av statliga medel då det började som ett stödprojekt
men projektet har från årsskiftet permanentats. Idag delas kostnaden för teamet mellan kommunen
och landstinget.
Med bakgrund av detta vill jag fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s):
1. Anser du att alla demenssjuka i Stockholms läns landsting ska ha tillgång till sakkunnigteam med särskild kunskap i demens?
2. Vilka initiativ avser du att ta för att alla som är i behov av demensvård får den vård
de behöver?
3. När bedömer du att det finns en väl fungerande demensvård för alla de som är i behov av den?

Pia Lidwall, kristdemokrat

