
Vad händer när vi fått 
resultaten? 

SveDem Värmland 

 
SveDem:s årliga möte 

21 oktober 2013 



Bakgrund 
Införande SveDem 

 

• Gemensam målbild 

• Februari 2012; info allmänläkare  

• Prestationsersättning 

• Personliga besök respektive VC 

• ”Dygnet runt”-support 

• Samverkan  

• Engagerad personal 

• Resultat 

 



Samverkan 
• Kommungemensamt arbete  

• Primärvården och kommun 

• Samverkansavtal- kommun-primärvård 

• Utbildningar- demenskunskap 

• Nätverksträffar-  uppföljningsträffar 

• Vård- och samverkans- 

     programmet 

 

• Dagverksamhet 

• Kommunala demenssjuksköterskor 

• Kontinuerliga träffar ledning (uppdatering nuläge) 

• Regionala demensföreningar 

 

 



www.regionvarmland.se 

Mål: Att samverkan skall komma den enskilde medborgaren till del genom 
en ökad kvalitet i berörda verksamheter inom följande områden 

God vård i 
livets slutskede 

Preventivt 
arbetssätt 

God vård 
vid 

demens-
sjukdom 

God 
läkemedels-

behandling för 
äldre 

Sammanhållen 
vård och 
omsorg 

Vision: Skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom 

 Samtliga vårdcentraler skall vara anslutna till SveDem 
 Minst 60 % av de som fått utredning och 

demensdiagnos föregående år erhåller uppföljning 
under innevarande år 



www.regionvarmland.se 

Bättre liv för sjuka äldre i Värmland 
Konkreta exempel på 
resultat för vårdtagaren 
 

• Andel som fått en fullständig basal 

utredning har ökat från 40% till 60 % 

 

• Andelen Demens UNS har halverats från 

46% till 23 % 

 

• Behandling med antipsykosläkemedel 

hos personer på SÄBO har halverats; 

från diagnossättning 26%  till 

uppföljning12% 

 

• Andel vet ej svar om körkortsinnehav 

     har minskat från 31 % till 13 % 
 



www.regionvarmland.se 

Bättre liv för sjuka äldre i Värmland 
Konkreta exempel på 
resultat för vårdtagaren 

 
• Andel vet ej svar om skjutvapen 

har minskat från 39 % till 17% 

 

• 60% av antalet personer med 

demenssjukdom och/eller anhörig 

upplever ingen försämring avseende 

global skattning (ADL, BPSD-skattning, 

kognition) 

 

• Upplevelse av trygghet med 

kvalitetsarbete genom SveDem 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Framtid 
-Vi har en del kvar 

 

• Långsiktighet- skynda långsamt 

 

• Öka antalet grundregistreringar 

 

• Fortsätta påbörjat arbete 

 

• Öka andelen basala  

    utredningar ytterligare  

 

• Minska andelen vet ej svar 

 

 



Frågor som väckts 
 

• Hur höjer vi kompetensen ytterligare om 
demenssjukdomar och demensutredningar i länet? 
(professionerna) 

 

• Hur nyttjas och tillvaratas kompetens? 

 

• Hur görs spetskompetens  

    lätt-tillgänglig? (organisation, struktur) 

 

• Hur stärker vi samverkan mellan huvudmännen i 
frågan? 
 

 



Frågor som väckts 
Reflektioner om ”kultur” 

 

Hur skapas, stärks och förvaltas 

 en kultur… 

 

• … där individen står i centrum  

• …där individens verklighet och världsbild  

beaktas och respekteras 

• …där vård- och omsorgsprocesserna utgår från 

vårdtagaren och inte från våra organisationer 

 



Kontakt 
 

Carina Stenmark 

Demenssjuksköterska, Torsby kommun samt Regional 

koordinator SveDem Värmland och Dalarna 

carina.stenmark@torsby.se, tel: 070-529 36 78 

 

Josefin Hellberg 

Utvecklingsledare, Bättre liv för sjuka äldre i Värmland, 

Region Värmland 

Josefin.hellberg@regionvarmland.se,tel: 054- 701 11 31 
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