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Lokalt samverkansprogram för personer med demenssjukdom eller 

kognitiv svikt i ordinärt boende samt stöd till deras anhöriga.  

Ett samarbete mellan Sundbybergs kommun, primärvården och primärvårdsrehab i 

Sundbyberg samt minnesmottagningen på Jakobsbergsgeriatriken.  

 

För att underlätta samverkan för personer med demenssjukdom i Stockholms län har 

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) tillsammans med Stockholms läns landsting arbetat fram en 

överenskommelse. Överenskommelsen gäller samtliga kommuner och landsting i Stockholms län och 

innebär att beskrivande rutiner ska tas fram för hur vård och omsorg bedrivs för personer med 

demenssjukdom eller kognitiv svikt samt stöd till deras närstående1. Skriftliga lokala program ska tas 

fram i samverkan mellan de båda huvudmännen och respektive verksamhet. Det lokala programmet 

ska präglas av personcentrerad vård och omsorg där det är tydligt hur ansvars- och rollfördelningen 

ser ut samt vilka samverkansrutiner som finns mellan berörda aktörer.  

I Sundbybergs lokala samverkansprogram beskrivs vilka rutiner för samverkan som kommunen och 

de olika landstingsverksamheterna har kommit överens om. Det beskrivs även vilket ansvar och vilka 

uppgifter de olika verksamheterna har.  

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, Hälso- och 

sjukvårdslagen samt lokala rutiner i verksamheterna ligger till grund för samverkansprogrammet. 

Samverkansprogrammet och eventuella avvikelser kommer regelbundet att följas upp på de 

gemensamma samverkansmöten som hålls mellan kommun och landsting i Sundbyberg.  

De berörda verksamheterna i Sundbyberg 2013 är: 

 Vårdcentralen Kronan 

 Hallonbergens vårdcentral 

 Rissne vårdcentral 

 Primärvårdsrehab  

 Minnesmottagningen, Jakobsbergsgeriatriken 

 Sundbybergs stad: 

- biståndsenheten 

- anhörigstöd/anhörigkurator 

- demenssjuksköterska 

- kommunal hemtjänst 

- daglig verksamhet för personer med demenssjukdom 

 

 
 

  

                                                           
1
 Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till 

deras närstående. Kommunförbundet Stockholms Län. Dnr: KSL/12/00302 
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Samordning av insatser från hälso- och sjukvården samt socialtjänsten 
En lagändring trädde i kraft vid årsskiftet 2009/2010 i syfte att stärka förutsättningarna för att få en 

samordnad vård och omsorg från de båda huvudmännen. Lagändringen innebär att när en enskild 

person har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska båda dessa 

instanser tillsammans upprätta en individuell plan för personen.  

För mer detaljerad information hänvisas till Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) lag 2009:979 och 

till Socialtjänstlagen (2001:453) lag 2009:981.  

Anhörigstöd 
I Socialtjänstlagen 5 kap. 10 § regleras även anhörigas rätt till stöd.  

 

Vem ansvarar för vad? 
Hälso- och sjukvården utreder, ställer diagnos och gör uppföljningar av sjukdomen samt ansvarar för 

läkemedelsbehandling. Kommunen ansvarar för hemtjänstinsatser, dagverksamhet, avlösare och 

olika boendeformer. I Sundbybergs kommun finns även en demenssjuksköterska och en 

anhörigkurator. Både hälso- och sjukvården och kommunen har ett ansvar för stödinsatser till 

personernas anhöriga.  

Vård och omsorg kan bedrivas av kommunen och landstinget inom de olika verksamheterna men kan 

även bedrivas av olika privata företag som har avtal med kommun och landsting. 

 

Om demens 
För att personer med demenssjukdom och kognitiv svikt och deras närstående ska få en god vård och 

omsorg samt det stöd de behöver krävs en god samverkan mellan primärvård, kommun och 

minnesmottagning. En fungerande samverkan ökar möjligheterna till en gemensam helhetssyn på 

personens situation genom att allas kunskap, kompetens och erfarenhet tas till vara.  

Att vara uppmärksam på tecken som kan vara en begynnande demenssjukdom är viktigt. De två 

vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Demenssjukdomar 

medför generellt sett funktionsnedsättningar av minne, språkförmåga och förmågan att orientera sig 

till tid, rum och person. Handlingsförmågan påverkas ofta vilket kan innebära att personen får allt 

svårare att planera och utföra handlingar vilket i sin tur riskerar passivitet. Även symtom som oro, 

nedstämdhet och beteendeförändringar är vanliga. Allt eftersom sjukdomen fortskrider får personen 

oftast allt svårare att klara sina dagliga aktiviteter. Senare i sjukdomsförloppet är det vanligt att vara i 

behov av stöd och hjälp för att klara de basala personliga aktiviteterna som hygien, toalettbesök och 

att äta. För många personer blir det aktuellt att så småningom flytta till ett särskilt boende på grund 

av det ökade behovet av vård och omsorg dygnet runt. För de anhöriga till en person med 

demenssjukdom kan situationen bli påfrestande både fysiskt, socialt och mentalt och risk kan finnas 

för att drabbas av egen ohälsa. Det är därför viktigt att både hälso- och sjukvården och kommunen 

erbjuder olika sorters stöd för de anhöriga.   
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Nationella riktlinjer 
Som ett stöd för beslutsfattare i kommuner och landsting samt chefer och personal inom vård och 

omsorg finns Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. 

Riktlinjerna grundar sig på evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård 

och omsorg och för stöd till anhöriga. Riktlinjerna ska fungera som en vägledning inom vård och 

omsorg vid demenssjukdom som är en komplex sjukdom och ställer stora krav på hälso- och sjukvård 

samt socialtjänst.  

Några av de centrala riktlinjerna för både hälso- och sjukvården och socialtjänsten är: 

 Utredning; i först hand ska hälso- och sjukvården göra en basal utredning och i andra hand 

utvidgad utredning för att kunna fastställa om en person har en demenssjukdom.  

 Vård och omsorg bör vara personcentrerad, det vill säga att det är personen som ska vara i 

centrum och inte sjukdomen.  

 Allt arbete bör ske multiprofessionellt i team.  

 All personal bör få möjlighet till utbildning som är långsiktig kombinerad med praktisk 

träning, handledning och feedback.  

 Minst en gång per år ska uppföljningar göras av läkemedelsbehandling, kognition, 

funktionsförmåga, allmäntillstånd, eventuella beteendeförändringar och beviljade 

biståndsinsatser.  

 Hälso- och sjukvården bör erbjuda läkemedelsbehandling med kolinesterashämmare mot 

kognitiva symtom till personer med måttlig till svår Alzheimers sjukdom som regelbundet 

följs upp. 

 Utredning av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) bör göras 

regelbundet. 

 Personer med demenssjukdom bör erbjudas dagverksamhet specifikt anpassad efter 

gruppens behov. 

 Stöd till anhöriga genom utbildningsprogram och psykosociala stödprogram, 

kombinationsprogram och avlösning.  

 

Information på lokal nivå 

En broschyr för personal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst i Sundbyberg har tagits fram som 

heter ”Vem gör vad i Sundbyberg? Information till dig som i ditt arbete möter personer med 

demenssjukdom eller kognitiv svikt och deras närstående”. Syftet med broschyren är att all personal 

ska ha tillgång till samlad information om var den enskilde personen och deras anhöriga kan vända 

sig för att kunna bistå med kontaktuppgifter alternativt vara personen behjälplig med kontakt. 

Informationen gäller oavsett om en person uppvisar tidiga tecken eller om sjukdomen är långt 

gången. 

En enklare kortare version riktad till personer med minnessvårigheter och demenssjukdom har också 

skapats för att kunna finnas tillgänglig på landstingets och kommunens samverkansenheter.  
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Samverkan i fyra faser  
Från upptäckt till utredning/diagnos, behandling/omvårdnad och regelbundna uppföljningar är 

vårdcentral, primärvårdsrehab, minnesmottagning och socialtjänst/äldreomsorg involverade genom 

olika insatser till personen och de närstående. Samverkan mellan de olika huvudmännen och 

verksamheterna är nödvändig i de fyra faserna för att skapa en samsyn på personen och kunna ge en 

personcentrerad vård och omsorg.  

1. Tidig upptäckt 

Att vara uppmärksam och reagera på tecken som kan vara en begynnande demenssjukdom är av stor 

betydelse. All personal inom hälso- och sjukvården samt i kommunala verksamheter bör ha en 

grundläggande kunskap om demens för att kunna uppmärksamma tidiga tecken. Det som tolkas som 

tidiga tecken kan bero på andra orsaker än en demenssjukdom och det är därför viktigt att en person 

får kontakt med hälso- och sjukvården för att kunna utredas för sina symtom.  

2. Utredning/diagnos 

 - basal 

 - utvidgad  

Det finns ingen enkel utredningsmetod som visar om en person har en demenssjukdom utan det 

behövs flera undersökningar som sammanvägs. I första hand ska en basal demensutredning göras av 

primärvården. Om den basala utredningen inte räcker för att fastställa om en person har en 

demenssjukdom behöver en utvidgad demensutredning göras. I Stockholm län är det 

Minnesmottagningarna som gör den utvidgade utredningen, efter remiss från personens husläkare.  

3. Behandling/omvårdnad 

Det är vårdcentralen/hemsjukvården samt primärvårdsrehab som ansvarar för hälso- och 

sjukvårdsinsatserna för personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende.  

Kommunen ansvarar för omsorgsinsatser i hemmet i form av hemtjänst, avlösare för anhörigvårdare, 

dagverksamhet och särskilda boendeformer. Både vårdcentral/hemsjukvård och kommunen ansvarar 

för stödinsatser till anhöriga.  

4. Uppföljning 

Minst en gång per år ska hälso- och sjukvården och socialtjänsten göra uppföljningar. 

Uppföljningarna bör gälla läkemedelsbehandling, kognition, funktionsförmåga, allmäntillstånd, 

eventuella beteendeförändringar och beviljade biståndsinsatser.  

 

Samtycke 
Uppgifter om enskilda personer är sekretessreglerade inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Sekretessbestämmelserna finns i Offentlighet och sekretesslagen, OSL.  

En förutsättning för att kunna arbeta personcentrerat och multiprofessionellt är att de vård- och 

omsorgsgivare som är aktuella för personen kan kommunicera med varandra. Alla verksamheter bör 

därför aktivt arbeta för att få personens samtycke som innebär att information om honom/henne får 

föras vidare för att kunna ge god vård och omsorg. Samtycket kan efterfrågas och tas emot muntligt 

men måste alltid dokumenteras.  
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Om en person på grund av sin demenssjukdom inte har förmågan att ge eller neka ett samtycke ska 

samråd ske med närstående eller laglig ställföreträdare (god man eller förvaltare). Det är dock viktigt 

att veta att närstående eller laglig ställföreträdare aldrig kan ge samtycke åt en annan person utan de 

tillfrågas för att deras åsikt kan vara vägledande i den vidare handläggningen. Om en sådan förfrågan 

görs ska den dokumenteras. En menprövning kan göras om ett samtycke inte kan inhämtas från den 

enskilde personen. Menprövningen innebär att uppgifter inte får lämnas ut om det inte står klart att 

uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. 

 

 

En person med demenssjukdom kommer i kontakt med många verksamheter inom hälso- 

och sjukvården och kommunen 

 

 

 

 

 

 

I samverkansprogrammet är de olika verksamheterna färgkoderna i figurerna, enligt färgerna i 

figuren ovan.  

 

 

 

Socialtjänsten/äldreförvaltningen 

- hemtjänst 

- avlösare 

- dagverksamhet 

- anhörigstöd 

 

Vårdcentral 

- basal utredning 

- behandling/omvårdnad 

- hemsjukvård 

- uppföljning 

Minnesmottagning 

- utvidgad utredning 

- läkemedelsbehandling 

- uppföljning 

 

 

 

Primärvårdsrehab 

- bedömning som del i basal utredning 

- stöd i vardagliga aktiviteter 

- bostadsanpassning 

-uppföljning 

 

 

Person med 
demenssjukdom 
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Samverkan i de fyra faserna för personer i ordinärt boende 

 

1. Tidig upptäckt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tidig upptäckt är viktig för att kunna fastställa vad personens symtom beror på. Det är personens 

läkare på vårdcentralen som avgör om en basal utredning ska göras. Vid misstanke om 

demenssjukdom och vid oro vid symtom så kan personen själv kan kontakta vårdcentralen. Det är 

även viktigt att personal på vårdcentraler, primärvårdsrehab, minnesmottagning och inom 

kommunens olika verksamheter är uppmärksamma på tidiga tecken som eventuellt kan bero på en 

demenssjukdom. Om någon annan än personen själv eller anhörig tar kontakt med en vårdcentral för 

personens räkning är det viktigt att inhämta personens samtycke.  

 

På de tre vårdcentralerna i Sundbyberg finns det en sjuksköterska med särskilt ansvar inom 

demensområdet. De tre sjuksköterskorna har regelbunden kontakt både sinsemellan, med de 

hemtjänstgrupper som arbetar i respektive vårdcentrals upptagningsområde samt med kommunens 

demenssjuksköterska och anhörigkurator.  

 

 

Vårdcentral 

 

Sundbybergs stad 

-biståndshandläggare 

- hemtjänst 

- demenssjuksköterska 

- anhörigkurator 

- dagverksamhet  

- tillfälligt boende 

- syn- och 

hörselinstruktör 

- kommunens öppna 

träffpunkter 

 

Personal på 

vårdcentralen 

Personen 

Primärvårdsrehab 

Minnesmottagning 

Anhöriga till personen 
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2 a. Basal utredning av vårdcentral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om personens läkare bedömer att en demensutredning ska göras är det vårdcentralen som gör den 

basala demensutredningen. I den basala utredningen ingår olika undersökningar och bedömningar 

inklusive en funktions- och aktivitetsbedömning av en arbetsterapeut. Vid behov kan vårdcentralerna 

konsultera minnesmottagningen i samband med diagnossättningen. 

Om en tydlig diagnos inte kan sättas efter en basal utredning skickas en remiss till 

minnesmottagningen. Om vårdcentralen anser att personen är i behov av stöd i sitt dagliga liv 

kontaktar de kommunens biståndsenhet, efter samtycke från personen. De kan även kontakta 

kommunens demenssjuksköterska, om de anser att personen eller anhöriga har behov av det. Om 

personen utreds på minnesmottagning sker samverkan med aktuell vårdcentral.  

 

Vårdcentral: Basal utredning Remiss till Primärvårdsrehab  

Eventuell konsultation hos 

Minnesmottagningen Diagnos 

 

 

Vid behov informerar vårdcentralen 

Sundbybergs kommun (efter 

personens samtycke):  

- biståndsenheten 

- demenssjuksköterskan 

- anhörigkuratorn 

Personen 

Remiss till 

Minnesmottagningen om 

ingen tydlig diagnos kan 

sättas av vårdcentralen 
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2 b. Utvidgad utredning av Minnesmottagning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om en minnesmottagning gör en utvidgad utredning och sätter en diagnos så har de 

uppföljningsansvar för personen till dess att återremittering till vårdcentralen sker.  Personens 

vårdcentral får alltid ett remissvar från minnesmottagningen. Om personen bedöms ha behov av 

stöd och hjälp kontaktar minnesmottagningen kommunen, efter personens samtycke.  

Utvidgad utredning 

Minnesmottagning (efter remiss från vårdcentral) 

Information till 

personens vårdcentral 

(efter samtycke). 

Information till Sundbyberg 

stad, om behov föreligger 

(efter samtycke). 

Diagnos 

Minnesmottagningen har 

ansvar för personen tills 

återremittering till 

vårdcentralelen sker. 

Vårdcentralen tar över 

behandlings- och 

uppföljningsansvaret 

från 

minnesmottagningen  

Personen 
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3. Behandling/omvårdnad i samverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När en person har fått en demensdiagnos är det vårdcentralen som har ansvaret för insatser för 

personens hälso- och sjukvårdsbehov. Beroende på hur mycket insatser personen har kan han/hon 

bli inskriven i hemsjukvården. När behov föreligger gör primärvårdsrehab insatser som bedömningar 

av aktivitetsförmåga eller hjälpmedelsförskrivning. Om personen har svårigheter i det dagliga livet 

tas kontakt med biståndsenheten eller med kommunens demenssjuksköterska så att stödjande 

insatser som hemtjänst och dagverksamhet kan sättas in.  Både hälso- och sjukvård och kommun 

ansvarar för stödinsatser till anhöriga.  

 

 

 

 

Vårdcentral/ 

hemsjukvård: 

läkemedel,  

 omvårdnad & 

handledning 

Stöd till anhöriga 

Sundbybergs stad: 

hemtjänst,  

dagverksamhet, 

avlösare & 

stöd till anhöriga 

 

Primärvårdsrehab: 

rehabinsatser,  

handledning 

 

Minnesmottagning: 

uppföljning 

 

Personen 
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4. Uppföljningar av hälso- och sjukvård samt insatser enligt socialtjänstlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska göra uppföljningar minst en gång om året, enligt de 

nationella riktlinjerna. Vårdcentralen ansvarar för uppföljning av demenssjukdomens utveckling och 

läkemedel. Primärvårdsrehab ansvarar för uppföljningar/bedömning av funktion och 

aktivitetsförmåga, och hjälpmedelsbehov. Kommunen ansvarar för uppföljning av beviljade 

biståndsinsatser. Både kommun och hälso- och sjukvården ansvarar för stödinsatser till anhöriga   

En sammanvägning utifrån resultatet av personens sociala och medicinska uppföljning bör göras för 

att se över och bedöma om personen och anhöriga har tillräckliga insatser utifrån sina behov. Vid 

behov kan personen få nya insatser/behandlingar.  

 

Vårdcentral/hemsjukvård:  

- läkemedel 

- fysiskt och kognitivt status 

- demensutveckling 

- beteendeförändringar 

- funktions- och aktivitetsförmåga 

- samtal med anhöriga 

 

Sundbybergs stad:  

- bedömda insatser som t ex 

hemtjänst och dagverksamhet 

- samtal med anhöriga 

 

Minnesmottagning: 

Uppföljning första året 

efter diagnos.  

 

Primärvårdsrehab:  

- aktivitetsförmåga 

- behov av hjälpmedel 

och bostadsanpassning 

 

Personen 
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 Det är till vårdcentralen man i första hand vänder sig till vid misstanke om demenssjukdom.  

 Om möjligt är det bra om personen själv och gärna i samråd med en anhörig kontaktar sin 

vårdcentral.  

 Om personen och eventuell anhörig inte kan ta kontakt själv kan man som personal ge 

personen stöd i kontakten.  

 Det är viktigt att alltid få personens samtycke att kontakt får tas med vårdcentral och att 

även dokumentera samtycket.  

 Vårdcentralens demensansvariga sjuksköterska tar en första kontakt med personen och 

läkaren gör en bedömning om en minnesutredning ska göras.  

 Vårdcentralen ansvarar för att göra en basal utredning. I den ingår följande: 

- MMSE-SR (test av kognitiva förmågor) 

- CT-skalle (hjärnröntgen) 

- EKG (hjärtundersökning) 

- fysiskt status 

- anamnes (sjukdomshistoria och aktuell situation) 

- bedömning av psykiskt status 

- anhörigintervju  

- blodprover 

- remiss till arbetsterapeuten för en aktivitets- och funktionsbedömning.  

 Personens symtom kan ha en annan orsak än en demenssjukdom och det är därför viktigt att 

upptäcka orsaken till symtomen för att kunna sätta in rätt behandling och åtgärd.  

 Om personen får en demensdiagnos av sin läkare på vårdcentralen ansvarar vårdcentralen 

för kontakt och uppföljning av personen.  

 Vid behov remitterar vårdcentralen personen till en minnesmottagning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdcentralen  
 

Kontaktuppgifter vårdcentraler i Sundbyberg 

Rissne vårdcentral 

08-123 369 00 

Hallonbergens vårdcentral 

08-587 318 08 

 

Vårdcentralen Kronan 

08-555 509 50 
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 Arbetsterapeut bedömer personens aktivitets- och funktionsförmåga i samband med en 

basal demensutredning.  

 Bedömningen görs i hemmet genom intervju och/ eller observation i en eller flera aktiviteter.  

 Syftet är att bedöma vilka konsekvenser de kognitiva nedsättningarna leder till i vardagen. En 

bedömning av arbetsterapeut kan initieras genom remiss från läkare eller kontakt med 

sjuksköterska, anhöriga, hemtjänstpersonal m.fl.  

Efter utredningen kan arbetsterapeuten: 

 Stödja personen att klara sin vardag genom rutiner och strategier. 

 Stödja anhöriga och hemtjänst i praktiska vardagssituationer. 

 Prova ut och förskriva kognitiva hjälpmedel. 

 Anpassning av boendemiljö, t.ex. spisvakt.  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primärvårdsrehab 
 

Kontaktuppgifter arbetsterapeuter Sundbyberg Rehab Nordväst 

08-123 45 611 
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 Gör utvidgade demensutredningar, så kallad steg 2-utredning, efter remiss från 

personens läkare på vårdcentralen. Utredningen kan bland annat innehålla:  

 

- strukturell hjärnavbildning med magnetkamera 

- neuropsykoligiska test 

- lumbalpunktion för analys av biomarkörer 

- funktionell hjärnavbildning med SPECT 

- utvidgade laboratorieprover 

- bedömning/test av arbetsterapeut av kognition och funktion och körkortstestning. 

 

Anhörigas medverkan i utredning är ett viktigt komplement. 

 

 Fungerar även som konsulter för vårdcentraler som är i behov av stöd vid diagnosställande 

och eventuell behandling.  

 Efter avslutad steg 2-utredning skickas remissvar till ansvarig läkare på vårdcentralen.  

 Minnesmottagningen följer därefter upp personen under ca 1 år. 

 När personen avslutas på minnesmottagningen skickas remiss till ansvarig husläkare för 

fortsatt uppföljning på vårdcentralen.  

 Vid behov av stöd och hjälp skickas intyg till kommunen efter samtycke från patienten.   

 Kontakt med primärvårdsrehab sker via vårdcentralen. 

 

Jakobsbergsgeriatrikens minnesmottagning, som personer i Sundbybergs kommun tillhör, tar endast 

emot personer över 65 år. Minnesmottagningarna vid Danderyds sjukhus och Karolinska Huddinge 

tar även emot personer under 65 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minnesmottagningen 
 

Kontaktuppgift minnesmottagningen, Jakobsbergsgeriatriken 

08-587 322 10 
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Biståndsenheten 

 Biståndshandläggarna bedömer och fattar beslut utifrån personens behov enligt 

Socialtjänstlagen.  

 Exempel på beviljade insatser för personen kan vara hemtjänst och dagverksamhet.  

 Beslut fattas även om tillfälligt boende och avlösning för anhöriga 

 Hanterar ansökningar om flytt till äldreboende.  

 Kan informera om vilken hemtjänstutförare en person har (om inte personen kan göra det 

själv) efter personens samtycke.  

Kommunens biståndshandläggare samverkar alltid med primärvård och minnesmottagning för 

enskilda personer som gett sitt samtycke. 

 

Demenssjuksköterska 

 Gör hembesök och ger stödsamtal med både den som har en demenssjukdom och deras 

anhöriga i hemmet eller via telefon.  

 Deltar i stödgrupper tillsammans med anhörigkuratorn.  

 Samarbetar med vårdcentralerna i Sundbyberg, med minnesmottagningarna samt med 

kommunens biståndsenhet. 

 Informerar om kognitiva hjälpmedel och handleder hemtjänstens demensombud (kommunal 

hemtjänst) och har regelbunden kontakt med kommunens olika hemtjänstgrupper.  

Anhörigkurator 

 Stöder anhöriga genom individuella samtal på kontoret, i den anhöriges hem och via telefon.  

 Ger stöd även i gruppform i med både samtal ett bestämt antal träffar med olika teman.  

 Informerar anhöriga om samhällets stöd och service och förmedlar nödvändiga kontakter 

 Anordnar föreläsningar.  

Hemtjänst 

 Utförs både av kommunala och privata hemtjänstverksamheter.  

 Utför beviljade insatser i personers hem.   

 Sundbybergs kommunala hemtjänst är indelat i olika grupper med olika geografiska 

områden. 

 Den kommunala hemtjänsten har demensombud i varje grupp. De har spetskunskap i 

demens och ska i första hand gå hem till personer som har en demenssjukdom/kognitiv svikt.  

 Demensombuden får regelbunden handledning av kommunens demenssjuksköterska.  

 I den kommunala hemtjänsten finns även två undersköterskor som går Silviasysterutbildning 

på Sophiahemmet. De beräknas vara klara maj 2014 och kommer att ha fördjupad kunskap i 

demens och kunna handleda personal.  

 

Sundbybergs stad 
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Dagverksamhet  

 Erbjuder samvaro, aktivitet och ett socialt sammanhang måndag till fredag varje vecka.  

 Ett beslut behövs från personens biståndshandläggare för att kunna delta 

 För personen kan dagverksamheten innebära struktur i vardagen, möjlighet till ett socialt 

sammanhang och att kunna vara aktiv.  

 För personens anhöriga kan vistelse på daglig verksamhet innebära en avlastning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För övrig information: www.sundbyberg.se  

 

 

Kontaktuppgifter Sundbybergs stad 

Biståndsenheten: 08-706 80 00 

Demenssjuksköterska: 08 -706 88 28 

Anhörigkurator: 08- 706 83 44 

Hemtjänst: 08-706 80 00 

Dagverksamhet: 08-706 89 30 

 

 


