Pressmeddelande 27 augusti 2018
Demensförbundet synar riksdagspartierna: KD och V mest demensvänliga i ny
undersökning
Kristdemokraterna och Vänsterpartiet toppar listan när Demensförbundet
kartlägger hur riksdagspartierna vill förbättra demensvården för patienter och
anhöriga. Jämförelsen bygger på en enkätundersökning och en analys av
förbundet och medlemmar från Vetenskapliga rådet.
Antalet personer som lider av en demenssjukdom kommer att stiga kraftigt i Sverige under
de kommande åren från dagens cirka 160 000 personer till 270 000 år 2030, enligt
Socialstyrelsens beräkningar.
Demensförbundet har i en ny undersökning kartlagt hur partierna vill utveckla vården och
stödet för patienter och anhöriga. Partierna har fått svara på frågor baserade på
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och förbundets vision om ett demensvänligt samhälle.
Svaren har därefter analyserats och poängsatts av Demensförbundets styrelse och personal
samt professorerna Yngve Gustafson, Ingvar Karlsson och Anna-Karin Edberg från
Vetenskapliga rådet.
Stor vinnare är Kristdemokraterna följt av Vänsterpartiet.
- Alla partier i undersökningen visar på en ambitionsnivå som delvis stämmer överens med
vår vision om ett demensvänligt samhälle. Men Kristdemokraterna och Vänsterpartiet
utmärker sig genom att ge mer specificerade svar på hur de vill utveckla såväl vården som
lagstiftningen och forskningen, berättar Jannis Avramidis, ledamot i Demensförbundets
styrelse och ansvarig för undersökningen.
Både Kristdemokraterna och Vänsterpartiet vill kraftigt höja de statliga bidragen till
kommunerna. Kristdemokraterna vill införa en äldreboendemiljard för särskilt boende som
inkluderar demensboenden för äldre. Kommuner som klarar att ge plats inom tre månader
får dela på en extra miljard. Partiet säger sig även vilja ge 150 miljoner mer än regeringen
varje år i investeringsstöd till kommunerna. Vänsterpartiet vill stärka jämlikheten och öka
tryggheten i demensvården genom att satsa mer pengar på ökad personaltäthet, bättre
arbetsvillkor och förstärkt fortbildning.
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Topplista – Sveriges demensvänligaste partier
1. Kristdemokraterna, 62,56 p
2. Vänsterpartiet, 39,67 p
3. Socialdemokraterna, 25,45 p
4. Moderaterna, 22,77 p
5. Liberalerna, 17,90 p
6. Centerpartiet, 14,56 p
Fotnot: Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har ej svarat på Demensförbundets enkät.
Fakta om undersökningen
Demensförbundets enkätundersökning ”Vad vill våra riksdagspartier göra för att förbättra
vården och livet för demenssjuka och anhöriga?” genomfördes våren 2018.
Frågeställningarna baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom och utredningen ”En nationell strategi för demenssjukdom år 2022” samt
partiernas tidigare valmanifest vid förra riksdagsvalet 2014. Deltagare i analysen och
bedömningen av svaren har varit medarbetare på Demensförbundet och Demensförbundets
styrelse. En oberoende grupp bestående av geriatriker och professorer från Vetenskapliga
rådet har också engagerats i arbetet i syfte att få en bredare förståelse för inkomna svar.
Undersökningen presenteras i sin helhet på demensforbundet.se/valet-2018.
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