
 

 
Demensförbundets vårdpolitiska program 
Demens är ett samlingsnamn för sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minne och  
tankeförmåga. Det är ett handikapp som skapar behov av stöd och hjälp samt innebär lidande  
för den drabbade och anhöriga/närstående. Antalet demenssjuka ökar starkt och demens  
klassas idag som en folksjukdom. 

 

 Alla med misstänkta demenssymtom har rätt till medicinsk utredning. Målsättningen med 
medicinska åtgärder och stödåtgärder är att skapa optimala förutsättningar för ett gott liv 
för den demenssjuke och anhöriga/närstående. 

 Nationella riktlinjer skall finnas för medicinsk behandling och för stöd och 
omvårdnadsåtgärder. 

 Demenssjukdomar är komplexa och omfattar medicinska aspekter, omvårdnads-aspekter, 
psykologiska reaktioner och etiska aspekter. Det är viktigt att läkare, vårdpersonal, 
omvårdnadspersonal men också beslutsfattare har tillräcklig kunskap inom dessa 
områden. Personer som arbetar med demenssjuka skall förutom kunskap också ha 
personlig lämplighet. Färdtjänst- och taxichaufförer ingår också i denna personkrets. 

 Kontinuerliga utbildningsinsatser är nödvändiga med hänsyn till den snabba 
kunskapsutvecklingen. 

 Den demenssjuke, men också anhöriga/närstående behöver individuellt utformat och 
flexibelt stöd under hela sjukdomsprocessen. Demensteam skall finnas i varje kommun. 

 Planering av vård och stöd skall ske i samarbete mellan den demenssjuke, 
anhöriga/närstående och berörda instanser som kommun och region. 

 Hemtjänstinsatser skall utföras av särskild hemtjänstgrupp. 

 Omvårdnadsarbete för personer med demenssjukdomar skall anpassas så att inte stress 
eller onödig störning inträffar. Matsituationen är speciellt viktig att anpassa. Personer 
med demens behöver social stimulans och regelbunden utevistelse. 

 Det är viktigt att det finns ett flexibelt och behovsanpassat utbud av stödinsatser i varje 
kommun med dagverksamhet, gruppboenden, korttidsboenden och avlastning. Det 
behövs också färdtjänst med ledsagare. 

 Yngre demenssjuka behöver speciellt anpassade insatser. 

 Det skall finnas specialkunnig geriatriker/äldrepsykiater för konsultinsatser i varje 
kommun. 

 Särskilda tandvårdsinsatser behövs för personer med demens. 

Det är viktigt att stödja forskning riktad mot alla aspekter av demenssjukdomar. 
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