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Strategisk plan för jämlik demensvård i Region Skåne
Demenssjukdomar är kroniska tillstånd som orsakar stort lidande och
förkortar livet för de drabbade. Även närstående drabbas ofta hårt av
konsekvenserna av sjukdomen. Det finns inte någon botande eller
sjukdomsmodifierande behandling. Demenssjuka personer blir därför
beroende av stora vård- och omsorgsinsatser. Med tanke på den
demografiska utvecklingen riskerar kostnaderna för vård och omsorg för
denna grupp att mångdubblas under de kommande åren.
Utan nya behandlingsformer riskerar dessa kostnader att mer än fördubblas
under de kommande 25-30 åren. 2013 enades därför G8-länderna om 12
punkter i dokumentet "G8 Dementia Summit Declaration" för att skapa en
effektiv internationell insats mot demenssjukdomar. Sverige saknar en
liknande plan. Det finns goda förutsättningar i Skåne att arbeta vidare med
detta eftersom bland annat Minneskliniken finns på Skånes Universitetssjukhus och där man på Kunskapscentrum för demenssjukdomar bedriver
forsknings- och utvecklingsarbete.
I Skåne beräknas knappt 40 % av målgruppen ha fått diagnos och
behandling. I syfte att kvalitetssäkra demensvården och göra den tillgänglig
för hela målgruppen i hela Skåne bör en strategisk plan tas fram.
Planen ska ta sin utgångspunkt i en kartläggning av nuläget i demensvården
i Skåne gällande såväl sjukhus, primärvård som kommunnivå. Den ska
utarbetas av Kunskapscentrum för demenssjukdomar i samarbete med
Kunskapscentrum för geriatrik och andra berörda verksamheter.
Planen ska baseras på ovanstående G-8 deklaration gällande demens, på
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och på det vårdprogram som tas fram i
Region Skåne gällande kognitiv svikt.
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För att utveckla framtidens insatser mot demenssjukdomar i Skåne ska
hänsyn tas till
-

Samverkan över huvudmannagränserna
Jämlik vård och omsorg
System som underlättar kartläggnings- och forskningsarbete
Läkemedelsfrågor

Planen ska ha mätbara mål och delmål för att möjliggöra kontinuerlig
kvalitetsgranskning.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att Hälso- och sjukvårdsdirektören
får i uppdrag att under 2015 ta fram en strategisk utvecklingsplan för
demensvården inom Region Skåne och att denna ska redovisas till Hälsooch sjukvårdsnämnden i mars 2015.
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