
 
 

 

Persona – samordnade demensresurser 
Åke som är 74 år har allzimers diagnos och är gift med Greta. Han har två 
barn. Barnen är oense om sin pappas sjukdomstillstånd. Familjen har erbjudits 
stödsamtal hos kommunala demensteamet där de har fått information om 
sjukdomen och tips kring hur man ska bemöta Åke. Frun och barnen har fått 
information vilka demensresurser som finns tillgängliga kommunen.    
 
Åke har haft hemtjänst i tre år och daglig verksamhet i tre år och även 
växelvård sedan 1 år tillbaka.  
Hemtjänsten fungerade inte alls från början. Efter vårdplanering fungerade 
hemtjänsten bättre genom högre kontinuitet och att insatserna anpassade för 
Åke och hans behov och genom att personalen fick handledning av kommunala 
demensteamet. Detta kunde komma till genom att en kontaktperson på 
kommunala demensteamet utsågs.   
 
Hemtjänst personalen fick hjälp med handledning genom kommunala 
demensteamet. Det var även svårt för personalen på växelvården att hjälpa Åke 
då han hade mycket BPSD symtom. Personalen på växelvården använde sig av 
BPSD registrering där det framkom att Åke hade stort behov av professionella 
insatser. Sjukdomen eskalerar och innebär för Åke att det är ohållbart i hemmet 
och att behoven hos Åke är så pass stor att han är i behov av annat boende. På 
grund av att BPSD registreringen redan på växelvården gjordes så ses att 
behovet av annat boende handlar om att flytta till en BPSD avdelning.  

Vinsterna:  
Vinsterna med det nya arbetssättet är många framförallt samsyn på individens 
behov 

Åke erbjuds sammanhållen vårdkedja genom hela sin demenssjukdom där han 
står i centrum och verksamheter samverkar för att han och hans familj ska få så 
bra stöd som möjligt. 

Personalen samverkar i multiprofessionella team, där alla kan bidra med sin 
expertkunskap, allt för Åkes bästa.    

Åkes anhöriga får hjälp att reda ut situationen på bästa sätt. Där man reder ut 
vem som gör vad.  

Åke slipper också att flytta två gånger – först till ett särskilt boende och sedan 
till en BPSD avdelning. Detta på grund av att arbetat med BPSD registrering 
skedde tidigt, redan på växelvården.  

 



Tidigare: 
Resurserna kunde inte få till multiprofessionella team då avtalen låg i separata 
öar.  
Tidigare har flera av uppdragen gått in i samma område vilket tidigare var risk 
för dubbelt arbete. Det har även tidigare varit stor risk att en person med 
demenssjukdom har ramlat mellan stolarna för att man inte vet var de eller de 
närstående ska vända sig.  

 
Tidigare så har Åke/frun fått vända sig till olika resurser  

 
 

 

 

 


