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Revidering av lokal modell för samordnad vård och omsorg
kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras
anhöriga
Dnr SN15/102
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Aktörerna från kommunal- och landstingsfinansierad verksamhet som utgör Ekerös
samverkansgrupp för den lokala modellen för samordnad vård och omsorg kring
personer med demenssjukdom har påbörjat arbetet med att revidera modellen, med
målsättning att från januari 2016 ha en reviderad lokal modell med en ny
handlingsplan för det fortsatta arbetet med samverkan kring personer med
demenssjukdom.
Den lokala modellen ägs gemensamt av samverkansgruppen och utgör en
konkretisering av kommunens och landstingets ansvar att samverka kring personer
med demenssjukdom.
Beslutsunderlag
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Ärendet
Bakgrund
Den lokala modellen för personer med demenssjukdomar arbetades fram under 2011
av en projektgrupp bestående av representanter från Ekerö kommun och Stockholms
läns landsting, samt i samverkan med Röda Korsets anhöriggrupp på Ekerö och
FOU.nu. Detta med anledning av de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid
demenssjukdom som fastställdes 2010.
Syftet är att modellen ska underlätta arbetet för berörda verksamheter, utgöra en
grund för samarbete och samplanering samt vara en överenskommelse om hur vård,
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omsorg och stöd ska ges i Ekerö. Fokus är på samarbetet mellan kommunens och
landstingets verksamheter för att understödja en sammanhållen vård och omsorg.
I den lokala modellen skapades en handlingsplan för det fortsatta arbetet.
Utvecklingsarbetet i handlingsplanen var genomfört våren 2014.
Lägesrapport – pågående arbete
För att fortsätta arbetet med samverkan för en sammanhållen vård och omsorg för
personer med demenssjukdom har arbetet påbörjats med att revidera den lokala
modellen. Modellen ska uppdateras med aktuell information om samtliga
medverkande aktörer och nya aktuella utvecklingsfrågor ska tas fasta på.
Den 4 juni arrangerade nämndkontor social tillsammans med kommunens
anhörigkonsulent och FOU.nu en workshop för att påbörja arbetet med att ta nästa
steg. På workshopen bjöds samtliga aktörer i kommun och landsting som
tillsammans äger lokala modellen in. Workshopen har resulterat i en rad
utvecklingsfrågor som samverkansgruppen ska utgå ifrån i det fortsatta arbetet.
Dokumentationen från workshopen bifogas ärendet.
I september kommer ett samverkansmöte att hållas där det arbetet med att
uppdatera lokala modellen och ta fram en ny handlingsplan ska planeras.
Målsättningen är att 2015 ska det finnas en reviderad version av den lokala modellen
och en ny handlingsplan för åren 2016-2017.
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