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Införande av demensteam – svar på motion väckt av Mats
Arkhem (SD)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande, daterat den 4 maj 2020, anses motionen besvarad.

Sammanfattning
Mats Arkhem (SD) yrkar i en motion, väckt den 18 juni 2018, om att utreda om
ett demensteam enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör inrättas. Motionären menar
att demensteamets uppdrag ska vara att se till att den demenssjuke personen och
dennes närstående får det stöd och den hjälp dessa behöver. Demensteamet ska
också underlätta så att personer med demenssjukdom får en tidig diagnos.
Dåvarande äldreomsorgsnämnden ställde sig positiv till att ett demensteam från
båda huvudmännen inrättas, men betonade att det i så fall kräver beslut och
engagemang från både landsting och kommun och att någon form av
samordnande funktion för hela teamet inrättas. Region Stockholm har nyligen
framfört att en stärkt samverkan mellan regionen och kommunernas verksamheter
är bra och att frågan gällande demensteam är något som regionen vill utforska.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att kommunen bör ha en fortsatt dialog med
Region Stockholm och att motionen ska anses besvarad.
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Beskrivning av ärendet
Mats Arkhem (SD) yrkar i en motion (bilaga 1), väckt i kommunfullmäktige den
18 juni 2018, om att utreda om ett demensteam enligt Socialstyrelsens riktlinjer
bör inrättas. Motionären menar att demensteamets uppdrag ska vara att se till att
den demenssjuke personen och dennes närstående får det stöd och den hjälp dessa
behöver. Demensteamet ska också underlätta så att personer med demenssjukdom
får en tidig diagnos.
Motionären hänvisar till att det i Socialstyrelsens underlag till en nationell strategi
för demenssjukdom ingår att alla kommuner ska ha demensteam. Mot bakgrund
av detta föreslås att en utredning kring detta ska göras i Huddinge kommun.
Socialstyrelsen skriver i sin rapport, Nationella riktlinjer - Utvärdering 2018 Vård och omsorg vid demenssjukdom - Sammanfattning med
förbättringsområden, att det är försämringar jämfört med 2014, då Socialstyrelsen
senast genomförde en utvärdering av vården och omsorgen för personer med
demenssjukdom. Andelen kommuner som har multiprofessionella demensteam
har minskat och det är mycket ovanligt att det finns personal från landstinget
kopplade till teamet.
Vidare lyfter Socialstyrelsen i rapporten att det finns stora brister när det gäller
tillgången till handledning och regelbunden reflektion, framförallt inom
hemtjänsten. Endast var tredje hemtjänstverksamhet erbjuder personalen
handledning och vid var fjärde hemtjänstverksamhet anordnas inte heller
reflektionsmöten, där personalen tillsammans får möjlighet att reflektera över det
dagliga arbetet och bemötande av omsorgstagarna. Även andra resultat pekar på
att det saknas både kompetens och praktiska förutsättningar inom hemtjänsten,
vilket gör att personer med demenssjukdom som bor hemma inte får de insatser
som de skulle behöva.
Motionen skickades först på remiss till dåvarande äldreomsorgsnämnden och efter
att nämndens svar inkommit till kommunstyrelsen skickades motionen på remiss
även till Region Stockholm. Kommunstyrelsens förvaltning har också tagit del av
anteckningar från ett samverkansmöte mellan Region Stockholms avtalsutskott
och vissa kommuner i södra delen av regionen den 6 mars 2020 då frågan om
samverkan gällande personer som har demenssjukdom berördes.
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Remissinstansernas synpunkter
Äldreomsorgsnämnden
Nämnden anger i sitt svar (bilaga 2) att på Huddinges särskilda boendeformer
ansvarar kommunen för både omsorgen och hälso- och sjukvården och där finns
idag ett multiprofessionellt teamarbete kring de enskilda. För personer boende i
ordinärt boende kräver ett multiprofessionellt arbete samverkan mellan
huvudmännen. Idag finns i Huddinge samverkan både kring den enskilde och på
mer övergripande nivå, men det saknas en tydlig samordning och ett gemensamt
arbetssätt.
Äldreomsorgsnämnden delar Socialstyrelsens beskrivning av behovet av ett nära
multiprofessionellt samarbete kring personer med demenssjukdom och deras
anhöriga. Att ha tillgång till olika yrkesgruppers kompetenser underlättar
bedömningar och att hitta lösningar för att personens behov av vård och omsorg
ska kunna tillgodoses ur ett helhetsperspektiv.
Äldreomsorgsnämnden ställer sig positiv till att ett demensteam med medlemmar
från båda huvudmännen inrättas, men vill betona att det i så fall kräver beslut och
engagemang från både landsting och kommun och att någon form av
samordnande funktion för hela teamet inrättas.

Region Stockholm
Region Stockholm avstår (se bilaga 3) från att svara på remissen då det inte tydligt
framgår vilken roll regionen föreslås ha.
Vid ett samverkansmöte mellan Region Stockholms avtalsutskott och vissa
kommuner i södra delen av regionen den 6 mars 2020 ställdes frågan om det finns
tankar på en samverkan gällande personer som har demenssjukdom och att skapa
demensteam. Region Stockholm svarade då att en stärkt samverkan mellan
regionen och kommunernas verksamheter är bra och att frågan gällande
demensteam är något som regionen vill utforska (se bilaga 4).

Förvaltningens synpunkter
Dåvarande äldreomsorgsnämnden ställde sig positiv till att ett demensteam från
båda huvudmännen inrättas. Mot bakgrund av att Region Stockholm avstod från
att svara på remissen med hänvisning till att regionens roll i ett demensteam inte
finns tydligt formulerade ställdes en fråga vid ett samverkansmöte mellan
avtalsutskottet och vissa kommuner i södra delen av regionen för att klargöra
regionens hållning. Även om regionen då sade att samverkan kring demensteam är
något man vill utforska så har det enligt uppgift inte påbörjats eller initierats något
sådant utforskande. Kommunstyrelsens förvaltning anser att kommunen bör ha en
fortsatt dialog med Region Stockholm och att motionen ska anses besvarad.
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Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Toralf Nilsson
Kanslidirektör

Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.
Bilaga 3.
Bilaga 4.

Införande av demensteam - motion väckt av Mats Arkhem (SD)
Remissvar, äldreomsorgsnämnden
Remissvar, Region Stockholm
Mötesanteckningar, 2020-03-06

Beslutet delges
Mats Arkhem (SD)
Vård- och omsorgsnämnden
Region Stockholm

