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Samverkansrutin för arbetssätt, Tidig upptäckt av 

demenssjukdom 

 

Samverkansparter 

Samverkansparter i denna rutin är vård- och omsorgsverksamheten i Vellinge kommun, 

kommunens leverantörer inom vård- och omsorg, Näsets läkargrupp och Vellinge 

vårdcentral. 

Beslutsfattare om arbetssätt och rutin är Lokal samverkansgrupp HS-avtal. 

Bakgrund 

Vellinge kommun med samverkansparter beslutade 2018 att delta i Region Skånes 

samverkansprojekt för jämlik demensvård.  

Tänkbara områden identifierades och två av områdena utvecklades vidare, Kognitiv 

rond och Tidig upptäckt. 

Denna rutin ska ha en följsamhet till syftet med Tidig upptäckt. 

• Att skapa en sammanhållen vårdkedja och en jämlik demensvård i kommunen 

för en förbättrad livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras 

anhöriga. 

• Genom utbildning öka förståelsen för de olika problem och svårigheter som kan 

uppstå i samband med demenssjukdom. 

• Göra de olika yrkesprofessionerna uppmärksamma på avvikande 

beteende/signaler så vi kommer in i tidigt skede och kan erbjuda rätt insatser 

och att personen får rätt diagnos.   

Målgrupp 

Personer i ordinärt boende i kommunen med tecken på kognitiv svikt som kan vara en 

misstänkt, begynnande demens. 

 
 

Ansvarig Upprättad den 

Hälso- och sjukvårdsspecialist 2021-08-26 

  
Upprättad av Reviderad den 

Ann Ögge, Barbro Carlsson, Erika 
Angesved, Gunilla Liljegren  

Ange datum. 
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Samverkan och ansvarsfördelning  

När någon samverkanspart får kännedom om eller kontakt med en person/anhörig med 

kognitiv svikt tas kontakt enl. nedan. Ärendet sätts upp till en kognitiv rond och 

diskuteras där, under förutsättning att det finns samtycke. 

Vid misstanke om demenssjukdom startar en basal demensutredning, det är 

vårdcentralen som ansvarar för utredningen, för att kunna utesluta andra tillstånd som 

kan ge demensliknande symtom. 

Utredningen bör syfta till att bestämma vilken typ av demenssjukdom personen är 

drabbad av, att personen får rätt diagnos och att rätt insatser erbjuds av de olika 

professionerna till personen och dess anhöriga.  

Kontaktvägar 

Beskrivning av olika kontaktvägar inom de olika professionerna när det 

uppmärksammas tecken på kognitiv svikt som skulle kunna vara en misstänkt, 

begynnande demenssjukdom.  

För informationsöverföring verksamheter emellan krävs samtycke. 

Vårdcentral: 

• När vårdcentralen har person utan hemtjänst eller hemsjukvård, kontakta 

demenssjuksköterska/ Silviasyster. 

• När vårdcentralen har person med hemtjänst, kontakta demenssjuksköterska/ 

Silviasyster 

• När vårdcentralen har person med kommunal hemsjukvård men utan 

sjuksköterskeinsatser, kontakta demenssjuksköterska/ Silviasyster 

• När vårdcentralen har person med kommunal hemsjukvård med 

sjuksköterskeinsatser, kontakta omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 

Demenssjuksköterska/ Silviasyster: 

• Person utan hemtjänst eller hemsjukvård kontakta Myndighet 

Hemsjukvård: 

• Person med kommunal hemsjukvård med sjuksköterskeinsatser, kontakta 

vårdcentral. 

• Person med kommunal hemsjukvård (arbetsterapeut och/eller 

fysioterapeut/sjukgymnast) men utan sjuksköterskeinsatser, kontakta 

demenssjuksköterska/ Silviasyster. 

Myndighet: 

• Person med hemtjänst men inte kommunal hemsjukvård, kontakta 

demenssjuksköterska/ Silviasyster. 

• Person med hemtjänst och kommunal hemsjukvård men utan 

sjuksköterskeinsatser, kontakta demenssjuksköterska/ Silviasyster. 
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• Person med hemtjänst och kommunal hemsjukvård, med insatser av 

sjuksköterska, kontakta omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 

 

Hemtjänst: 

• Person med hemtjänst men inte kommunal hemsjukvård, kontakta 

demenssjuksköterska/ Silviasyster 

• Person med hemtjänst och kommunal hemsjukvård men utan 

sjuksköterskeinsatser, kontakta demenssjuksköterska/ Silviasyster. 

• Person med hemtjänst och kommunal hemsjukvård, med insatser av 

sjuksköterska, kontakta omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 

 

Näsets läkargrupp  040-6431500 

Vellinge vårdcentral  040-6239406  

Silviasyster  0700-191783 

Demenssjuksköterska  040-6354747 

Biståndshandläggare 040-425000 

Äldre-och anhöriglots  040-425000 

Vellinge Direkt  040-425000 

Kompetens 

För att kunna identifiera tidiga tecken på demenssjukdom behövs grundläggande 

kunskap och kompetens hos personal inom de olika verksamheterna. Det är 

verksamhetschefernas ansvar att all personalen får löpande kompetensutveckling inom 

området samt att utbildningsmaterialet ingår i introduktion av ny personal. 

Utbildningsmaterial finns på Vellinge.se. Informationsmaterial tillhandahålls från 

Vellinge kommun, Omsorgsavdelningen. 

 

Uppföljning 

Uppföljning av rutin och översyn av informations- och utbildningsmaterial ska ske 

årligen. Beslut tas i lokal samverkansgrupp vem som ansvarar för detta. 

 

 

 

 

 

https://vellinge.se/siteassets/omsorg-och-stod/pdf/utbildningsmaterial-tidig-upptackt.-demenssjukdom-eller-normal-glomska.pdf
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