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Kriterier för demensarbetslag inom hemtjänsten 

Inledning  

DAL (demensarbetslag i hemtjänst). DAL är ett arbetslag i hemtjänst som 

består av medarbetare som har specialutbildning inom demensområdet. Dessa 

är inriktade på att ge personer med demenssjukdom anpassad vård och omsorg 

utifrån brukares förutsättningar. Personer med demenssjukdom har särskilda 

behov och behöver professionellt bemötande av personal med 

specialistkompetens om demenssjukdom.  För att känna sig trygga är de mer 

beroende än andra brukare av att få hjälp av ett mindre antal personer som de 

känner. Det ska vara brukarens behov som styr innehållet i verksamheten. 

Personcentrerad vård och omsorg är ledstjärnan i DAL-arbetet liksom 

samverkan med andra professioner inom och utom organisationen. Arbetssättet 

i DAL är specifikt på grund av de symtom som kan uppstå hos personer med 

demenssjukdom.  

Syfte 

Personer med demenssjukdom/minnessvårigheter ska få ökade förutsättningar 

att bo kvar i det egna hemmet så länge det är möjligt.  

Mål 

Personer med demenssjukdom/minnessvårigheter ska få omvårdnad av 

personal med särskild demenskompetens, större trygghet och högre kontinuitet 

i sin omvårdnad. 

Kriterier för brukare som omfattas av DAL 

För att omfattas av DAL ska brukaren ha fått en demensdiagnos eller vara 

under utredning och bo i ett ordinärt boende (att bo i servicelägenhet jämställs 

med ordinärt boende). 

Hemtjänstutförare 

Godkända hemtjänstutförare i Linköping kommun kan utifrån fastställda 

kriterier godkännas för att organisera demensarbetslag (DAL). För att bli 

godkänd ska utföraren ha varit etablerad och verksam under minst 6 månader. 

Vid inrättandet av DAL ska en arbetsgrupp på minst 4 årsarbetare omfattas, 

med ett underlag om minst 8-10 kunder. Demensarbetslaget ska utgå från 

gemensam arbetsplats i ett avgränsat geografiskt område.  Ett lägsta krav för 

DAL är att tillgänglighet ska finnas vardagar kl. 07:00-16:00. Dock är det 

önskvärt och ett strävansmål att tillgängligheten ska finnas samtliga dagar kl. 

07:00-21:00.  

Hemtjänstutförare som önskas godkännas för DAL kontaktar den 

planeringsledare från Social- och omsorgsförvaltningen som är dennes 

kontaktperson.  



Kriterier för medarbetare som ska ingå i DAL  

Medarbetaren ska vara utbildad undersköterska samt ha erfarenhet inom 

demensområdet. Medarbetaren ska delta i den handledning och utbildningarna 

som erbjuds. 

Ersättning 

Utförare som har godkänts för att organisera DAL får utöver fastställd 

hemtjänstersättning debitera 100 000 kronor (115 000 kronor i ytterområde) 

per halvår per DAL-lag. Ersättningen avser att i viss utsträckning täcka de 

ökade kostnader som arbetet med DAL innebär t.ex. vad gäller handledning, 

utbildning och ökat behov av samverkan. Utföraren ska redovisa antal 

medarbetare och kundunderlag per DAL i samband med fakturering, vid två 

tillfällen per år.  

 


