Bilaga

MOTION
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Motion av Stig Nyman m fl (kd) om handlingsplan för ökad kvalitet i
vården av personer med demenssjukdom
Vården och omsorgen av personer som drabbas av demenssjukdomar är en
mycket viktig del av den vård och omsorg som ges. Demenssjukdom medför
som regel nedsatt autonomi, vilket i sin tur medför att det politiska ansvaret att
föra de drabbades talan växer. Idag används i vårt land omkring 40 miljarder
kronor till demensvård varav cirka 1/5 ligger inom landsstingens
ansvarsområde.
Vården av äldre och vården av personer med demensjukdom, behöver
nationella resurstillskott för att klara en värdig vård. Kvaliteten skiftar mellan
olika delar av landet, liksom behoven. Men vården av äldre och vården av
personer med demenssjukdomar behöver långsiktiga resurstillskott för att
klara kvaliteten och tillgängligheten. Den nuvarande regeringen prioriterar
hellre andra områden, inte minst genom subventioner till friska och väl
bemedlade, dvs. de röststarkare grupperna i samhäller. Indragna resurser från
vårdsektorerna, så ock år 2004, gör det svårt för vårt landsting att ge vården av
demenssjuka personer de resurstillskott som behövs. Oavsett den svåra
ekonomiska situationen måste vi ständigt arbeta med utveckling av
demensvården så att prioriteringarna tar sikte på uppenbara behov hos den
sjuke och vårdbehövande, liksom utifrån de anhörigas perspektiv. Idag får
endast 50 procent av invånarna i vårt landsting med demenssymtom en adekvat
utredning. Det är viktigt att alla med misstänkt demens utreds och snarast får
den vård och behandling de är i behov av. Husläkarna, som i störst utsträckning
inleder utredningen av personer med demens, måste ges kontinuerlig
information om sjukdomen, dess symtom och behandling för att bättre kunna
upptäcka symtomen och fånga upp dessa patienter i tid.
Vi Kristdemokrater vill att vårt landsting
• i samarbete med länets kommuner kartlägger vårdbehoven av
demenssjukvård
• utarbeta en plan för att kunna utöka antalet demensutredningar så att
alla med misstänkt demens i ett tidigt stadium får genomgå en
kvalificerad demensutredning
• undersöker möjligheterna till att inrätta demensvård som ”specialitet”
för såväl undersköterskor som sjuksköterskor i syfte att öka kvaliteten
och därmed uppvärdera dessa yrkeskunskaper vilket också ökar yrkets
attraktivitet
• kontinuerligt erbjuda handledning och fortbildning för alla som arbetar
med demenssjuka
• tillse att information om demensvård finns på de invandrar- och
minoritetsspråk som är aktuella inom vårt landstingsområde samt att
informationen kan ges på teckenspråk för de som så behöver
• utveckla demensteam eller liknande i samarbete med länets kommuner i
syfte att betona det gemensamma huvudmannaskapet
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Med hänvisning till det anförda yrkar vi att landstingsfullmäktige beslutar
att uppdra åt Landstingsstyrelsen med hälso- och sjukvårdsutskottet att arbeta
enligt ovanstående inriktning och att till landstingsfullmäktige snarast
redovisa en handlingsplan för förbättrad kvalitet i vården av personer med
demenssjukdom.
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