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Demensvård 
 
Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer? 

 
Läs hela rapporten på hemsidan:  
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-
organisation/Kommunrevision/Revisionsberattelser--rapporter/  
 

Bakgrund  
Demenssjukas vård och omsorg 
kostar årligen i Sverige ca 50 mil-
jarder kronor och där kommunerna 
står för den största delen motsva-
rande 85 procent. Vården och om-
sorgen har begränsade resurser 
vilka måste fördelas utifrån vad som 
gör mest nytta, både för den enskil-
de och för samhället i stort. 2010 
gav därför Socialstyrelsen ut Natio-
nella riktlinjerna för vård och om-
sorg till personer med demenssjuk-
dom i syfte att bidra till en god och 
jämlik vård och omsorg för de som 
är i behov av det. Riktlinjerna är inte 
bindande, men utgör starka re-
kommendationer.  

 

 

Granskningen har gjorts tillsam-
mans med revisorerna i Ockelbo, 
Sandviken, Söderhamn och lands-
tinget. 

Revisionsfråga 
Bedriver och organiserar styrelse 
och nämnder i respektive organisa-
tion vård och omsorg för personer 
med demenssjukdom utifrån de 
nationella riktlinjerna och egna kva-
litetsmål? 

 
Resultatet av granskningen  
Gävle kommun bedriver i allt vä-
sentligt en ändamålsenlig demens-
vård i enlighet med de centrala re-
kommendationerna i riktlinjerna. 



 

 

Förbättringsområden finns: 

1. Sociala utredningar  

Demens kan inte botas varför varje 
drabbad måste få en utredning som 
beskriver bästa möjliga individuella 
vård livet ut. Här är den enskildes 
behov av aktivering och social sti-
mulans inom de särskilda boendena 
central. 

2. Människor med annan 
kultur och språk 

Strategier och rutiner för en jämlik 
vård med hänsyn till personer med 
annan kulturell och språklig bak-
grund behöver utarbetas och fast-
ställas.  

Kommunikation av rapporten 
Revisorerna har skickat rapporten 
till Omvårdnadsnämnden. 

Svaret när det gällde sociala utred-
ningar var att ett arbete för att sä-
kerställa detta pågår och ska vara 
genomfört 1 januari 2014. 

Att använda individuella genomfö-
randeplaner och en språkinventer-
ing bland personalen är Omvård-

nadsnämnden sätt att möta behoven 
från nya brukargrupper. 

Revisorernas slutsatser 
Granskningen visar att demensvår-
den i Gävle kommun i stort fungerar 
i linje med de nationella riktlinjerna.  

Väsentligt är dock att de sociala 
utredningarna i varje enskilt fall 
sker enligt normerna. Det återstår 
också att fullt ut anpassa demens-
vården till Gävle kommuns mång-
kulturella verklighet. 

Revisorerna kommer, som en upp-
följning under hösten 2013, att träf-
fa anhöriga och få deras syn på de-
mensvården. 
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