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Motion av Tara Twana (S) om behovet av en bättre och mer
jämlik demensvård i Stockholms län
Demenssjukdom är ett stort och växande folkhälsoproblem. Omkring 27 000 personer i Stockholms län är drabbade och varje år diagnosticeras ytterligare ca 4 000 personer. Antalet personer med demens kommer att öka i framtiden som följd av att vi
lever längre. Ett stort problem är att alltför många utreds för sent. Varje år beräknas
uppemot 1 000 personer insjukna i demens utan att få en diagnos och därmed inte
heller får behandling. Istället sätts behandling in när sjukdomen fortskridit långt och
redan orsakar svåra symtom. Tidig diagnostik av demenssjukdom är viktigt för att
kunna sätta in bromsande behandling.
Den socialdemokratiska regeringen satsar nu på en nationell demensplan. Dessutom
avsätter de mer resurser på nationell nivå till kvalitetsuppföljning för att utvärdera
och förbättra demensvården. Vi menar att det är dags att landstinget i Stockholm
också gör en kraftsamling för att möta det ökade behovet för att förbättra vården för
personer med demens.
Socialstyrelsen publicerade i en utvärdering från år 2014 flera områden där Stockholms läns landsting behöver förbättra sin demensvård. Myndigheten framhöll behov
av ökad kompetens inom primärvården, mer jämlik utredning och läkemedelsförskrivning samt behov av inrättande av demensteam som omfattar professioner inom
både kommun och landsting.
Enligt regionala beräkningar i Stockholms län lider uppemot 10 000 personer i Stockholms län av demens utan att ha fått en korrekt medicinsk bedömning och diagnos.
Därför anser vi att primärvården behöver öka kompetensen inom demensområdet
genom fler demenssjuksköterskor. I de landsting som har genomfört sådana satsningar har både antalet basala utredningar och remitteringar till demensspecialistmottagningar ökat. I Stockholms läns landsting saknas denna funktion helt, enligt det regionala vårdprogrammet. Fler demenssjuksköterskor inom primärvården skulle göra
att fler kunde utredas och behandlas.
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Enligt Svenska demensregistret (SveDem) finns dessutom könsskillnader i rapporterad utredning. Män utreds mer teknikintensivt (lumbalpunktion, isotopundersökning
av hjärnan och kognitiv testning av neuropsykolog) och kvinnor bedöms oftare av
arbetsterapeut. Det finns även könsskillnader i läkemedelsanvändningen. Socialstyrelsen bekräftar att båda dessa skillnader även finns i Stockholms län. Vi anser att det är
oacceptabelt med en ojämlik demensvård. En kartläggning av situationen i länet bör
därför genomföras. Om den visar på omotiverade skillnader i hur män och kvinnor
utreds eller hur förskrivningen av läkemedel finns bör ett åtgärdsprogram tas fram
för att öka jämlikheten.
Socialstyrelsen menar att Stockholms län bör utveckla demensteam som omfattar
professioner inom både kommun och landsting. Att samla kompetensen kring patienten ökar samordningen och möjliggör en mer patientcentrerad vård. Stockholms
län landsting och kommunerna i Stockholm län bör redovisa hur en bättre samordning kring patienten bör se ut.

Med anledning av ovanstående föreslår Socialdemokraterna fullmäktige att besluta
att

redovisa landstingets insatser för att öka antalet demenssjuksköterskor i
primärvården

att

kartlägga skillnader i utredning och läkemedelsförskrivning mellan män
och kvinnor med demensdiagnos, om det finns omotiverade skillnader
därtill ta fram åtgärdsprogram för att öka jämlikheten

att

redovisa hur landstingets och kommunernas gemensamma demensteam är utformade och arbetar

att

redovisa de åtgärder som landstinget vidtagit under de senaste 12 månaderna för att uppnå en bättre samordning med kommunerna i länet
kring patienten med demensdiagnos
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Tara Twana (S)

