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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2004:32 av Curt Linderoth och Christer G Wennerholm (m)
om förebyggande av demenssjukdom, speciellt Alzheimers sjukdom
Föredragande landstingsråd: Inger Ros

Ärendet
Motionärerna föreslår att vårdprogram utformas för patienter med
Alzheimers och andra demenssjukdomar.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Det finns ett behov av att göra fler demensutredningar än idag. Det finns
likaså ett behov av att förbättra kunskaperna om demens och förbättra
förutsättningarna för tidig upptäckt. Ett regionalt vårdprogram för vård av
patienter med risk för eller med utvecklad demenssjukdom håller därför på
att utarbetas inom landstinget. Vårdprogrammet skall beskriva sjukdomen,
behandling, kvalitetsindikatorer och metoder för tidig upptäckt. Arbetet sker
i samarbete med Statens Beredning för medicinsk Utvä rdering (SBU), vilket
är viktigt för att få ett komplett kunskapsunderlag.
När vårdprogrammet blivit klart vidtar ett brett utvecklingsarbete och
prioritering av insatser för dementa. En nyckelfaktor är primärvårdens
förmåga till snabba insatser, framför allt i form av en tidig bedömning av
varje befarat fall av demens. Genom detta kan man snabbt avgöra om det
finns behov av en fullständig utredning, samt remittera patienten till en
geriatrisk klinik. Precis som motionärerna skriver så är tidig upptäckt av just
demens särskilt viktigt för att bromsa och lindra sjukdomsförloppet och
förbättra hälsan. Under året skall metoder för att förenkla och systematisera
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demensutredningarna prövas, så att fler och snabbare utredningar kan göras.
Tillsammans med implementeringen av det nya vårdprogrammet kommer
detta att utgöra grunden för en snabbare bedömning och utredning av alla
personer med befarad demens.

Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 3 maj 2005.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 17 maj 2005.

Ärendet och dess beredning
Curt Linderoth och Christer G Wennerholm (m) har i en motion (bilaga),
väckt den 14 september 2004, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt landstingsstyrelsen att utforma vårdprogram för patienter med Alzheimer och andra demenssjukdomar.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 19 april 2005, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avge yttrande
enligt direktörens synpunkter i tjänsteutlåtandet.
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att
bifalla motionen.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 mars 2005 bifogas (bilaga).
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Bilagor
Motionen
På senaste halvåret har flera utredningar och forskningsresultat publicerats
om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
I samtliga dessa påvisas att en tidig upptäckt av tecken på en begynnande
sjukdom kan innebära förhindrande, försenande eller förminskande av
sjukdomen. Ett stort antal undersökningar finns och dessa kan erhållas från
Alzheimersföreningen i Sverige.
Alzheimersföreningen uppskattar antalet sjuka i Stockholms län till c:a
20.000 samt ett okänt antal fall som ej definierats. Med tanke på att vi lever
längre får man räkna med en större procentuell andel och efter hand måste
man räkna med att vårdkostnaden för denna patientgrupp inom vårt landsting kommer att uppgå till miljardbelopp varför en fördröjning eller förhindrande av sjukdomens debut kan spara miljardbelopp för samhället.
Därtill kommer det djupa lidande för de sjuka och deras anhöriga som
härigenom kan förhindras eller fördröjas.

Vi föreslår landstingsfullmäktige besluta
att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utforma vårdprogram för patienter
med Alzheimer och andra demenssjukdomar.

Stockholm den 3 september 2004

Curt Linderoth

Christer G Wennerholm
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förvaltningens synpunkter
Det behövs ett regionalt vårdprogram för demenssjukdomar, där Alzheimers
sjukdom och andra primärdegenerativa demenser utgör den största gruppen.
Ett handlingsprogram för demensutredningar finns sedan 1997 publicerad på
Janus portalen samt i Viss. Ett regionalt vårdprogram för vård av patienter
med utvecklad demenssjukdom eller för risk för sådan, utarbetas för närvarande inom landstingets medicinska programarbete, inom programområdet äldrevård. Arbetet görs av en arbetsgrupp som leds av Michaela
Grut, överläkare Danderydsgeriatriken, där även representanter för primärvård och kommunen medverkar. (se bilaga 2*)
Ett viktigt kunskapsunderlag tas även fram av SBU (Statens beredning för
medicinsk utvärdering), som hösten 2005 ska publicera nuvarande kunskapsläge om demenssjukdomar. Om SBU:s rekommendationer inte kan erhållas
underhand, kommer det regionala vårdprogrammet inte bli färdigt förrän
hösten 2005, istället för som nu planerat i maj/juni 2005. Därefter kommer ett
implementeringsarbete starta.
Vårdprogrammet anger mål och kvalitetsindikatorer för demenssjukvården,
beskriver olika typer av demenssjukdom, behandlingar samt metoder för
tidig upptäckt. Vidare görs kartläggning och analys av förekomst, kostnader,
vårdkedja, utbud, behovet av samverkan och läkemedelsuppföljning samt
konsekvensanalys. Även patientperspektivet och behovet av stöd till närstående kommer att belysas.

* Ej tryckt

