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Kontaktuppgifter

Allmänna frågor

Tfn: 08 690 68 57

E-post: 

info@stjarnmarkt.se

Nationella riktlinjer
▪ Baseras på forskning kring demens och vad det finns evidens för

▪ Ny version 2010.

▪ Gäller vid hela sjukdomsförloppet vid demenssjukdom

▪ Socialstyrelsen trycker på att arbetet med personer med 

demenssjukdom ska vara personcentrerat och ska bedrivas 

multiprofessionellt (Prio 1).

▪ Socialstyrelsen konstaterar att en kontinuerlig utbildning och 

handledning ger en minskad personalomsättning och ökad 

kvalité i verksamheten (Prio 1).
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Historisk bakgrund
Multiprofessionella team Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD).

Kontinuerlig utbildning av Demens ABC mot SÄBO och hemtjänst.

Utbildning utifrån efterfrågan av SÄBO och hemtjänst.

Svårt att nå fram till hela personalstyrkan.

Projekt Specialist undersköterska i 

demens Ht 21-Ht 22
Intresseanmälan

Vård- och omsorgsförvaltningen i Sundsvalls kommun ska säkerställa en god kvalitet på 

de enheter där vi erbjuder demensvård. Målet är att Demensboenden ska vara 

stjärnmärkta utifrån Svensk Demenscentrum intentioner.

Uppdrag

Ditt uppdrag syftar till kvalitetshöjande insatser och förbättringsarbete och du kommer att 

utgöra en viktig resurs i verksamheten. Arbetet är självständigt men bygger på samverkan 

med andra för att skapa bästa möjliga situation för de boende. 
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Steg 1- Demens ABC
➢ Grunder i olika demenssjukdomar, Risk- och friskfaktorer

➢ Bemötande

➢ Levnadsberättelsen

➢ Personcentrerad omvårdnad

Steg 2 – BPSD
Beteendemässiga- och psykiska symtom vid demenssjukdom

➢Kognitiva symptomen, Psykiska symptomen, De beteendemässiga & kroppsliga 
symptomen.

➢Orsaker till de olika symptomen. 

➢Förebyggande åtgärder

➢Hela cirkeln 

➢Måltidssituationer – hur & vad gör vi ?

➢Aktiviteter och motion.
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Steg 3 – Nollvision

➢Togs fram av Äldrecentrum, Svenskt demenscentrum & svedem.

➢Sitter tillsammans i teamet.

➢Arbetar med genomförandeplan och dokumentationspärmen tillsammans med checklistan.

➢ 9 olika punkter man går igenom. 

Steg 4 – Checklista demens 

➢ Vad är nollvision och hur arbetar man med det

➢ Lagar och stöd

➢ Tvång- och skyddsgsåtgärder. 

➢ Fallbeskrivningar

SveDem
Nationellt kvalitetsregister som startade 1 maj 2007.

Teckna avtal med Svenska Demensregistret (SveDem). 

Utse medarbetare som ansvarar för att registrera i SveDem.

Årlig uppföljning av utvecklingsområde sker via en enkät från Svenskt demenscentrum.
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Det bästa med stjärnmärkt ?

-Kontinuitet, kvalitetssäkerhet, kunskapshöjande, stabilgrund.

-Årliga uppföljningar arbetspolicyn inom nollvision tre områden och ett 

förbättringsområde som tas fram tillsammans i teamet.

-P-cat och PDC skattningar för att se kunskapsutvecklingen efter utbildningen slut.

-Sätter status och värde på vårat yrke.

Vi personal, är den boendes röst när dom inte kan uttrycka sig själv, 

det är vårat ansvar att se till att dom får sin röst hörd och ska få den 

bästa möjliga livskvalitén deras sista tid i livet.
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Tack för oss!

Jörgen Rullander jorgen.rullander@sundsvall.se
Fanny Grönberg fanny.gronberg@sundsvall.se
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