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Uppdragsbeskrivning för Projektledare Demensprocessen i SAMLA
Inledning

Demens är en form av kognitiv svikt som beror på specifika sjukdomar i hjärnan. Demenssjukdomar
är progressiva tillstånd som leder till omfattande organisk hjärnskada med successivt tilltagande
funktionsnedsättning som på sikt leder till döden. För att kriterierna för demenssjukdom ska vara
uppfyllda måste svikten vara uttalad och sänkt från en tidigare högre kognitiv nivå och så uttalad att
arbete eller socialt liv påverkas.
Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom syftar till att stimulera användandet
av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom utredning och uppföljning,
multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Dessa riktlinjer ger
rekommendationer om åtgärder vid vård och omsorg vid demenssjukdom.
Det finns i Västra Götaland (VG) en framtagen Vägledning för de delregionala
vårdsamverkansgruppernas framtagande av lokala tillämpningsanvisningar av Nationella riktlinjer för
vård och omsorg vid demenssjukdom. Vägledningen har tagits fram inom ramen för Regionalt
resurscentrum för psykisk hälsa och antagits av Styrgruppen för psykisk hälsa.
Syftet med vägledningen och med att ta fram lokala tillämpningsanvisningar är
• Att de huvudmän som är närmast personen i fråga tillsammans tydliggör ansvar och
samarbete
• För de gemensamma delarna i rekommendationerna
• För att tillsammans säkerställa en god vård och omsorg av den demenssjuke
Utgångspunkt för denna vägledning är att hälso- och sjukvården och kommunen måste samverka
genom ett lokalt samverkansavtal eller att en gemensam tillämpningsanvisning utgör grunden. Se
minnesanteckningar VVG 2018-06-11
Det finns även andra överenskommelser, avtal, riktlinjer och verktyg som påverkar arbetet, se
hemsidan.

Syfte

Att genom samverkan ta fram en gemensam tillämpningsanvisning i SAMLA med utgångspunkt från
de Nationella riktlinjerna och vägledningen.
Genom att samverka skapas kontinuitet som ökar vårdkvalitet, medicinsk säkerhet och trygghet för
den enskilde.
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Uppdrag
•
•
•
•
•

Medverka till att arbetet med implementeringen av Nationella riktlinjerna och VG vägledning
leder till en delregional tillämpning

Tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från ingående organisationer i
SAMLA ta fram en process för personer med demenssjukdom
Nulägesbeskrivning för att identifiera brister för att göra förbättringar i
patientprocessen
Rapportera till styrgruppen löpande om det pågående arbetet i form av korta
delrapporter och vara med på UG möte
Kartlägga möjligheten med ett samarbete med Vårdsamverkan Göteborg

Uppdragsgivare
Uppdraget kommer från SAMLA Samordningsgrupp och gäller från 2019-03-01 – 2019-12-31.
Projektledartjänsten är på 25 % och styrgrupp är Utvecklingsgrupp Äldre.

