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Kommundelsnämnderna

Ärende 9.

Motionssvarstärk demensvärden genom att anställa en
demenssjuksköterska
Dnr: ÄON 15/086, KDN En 15/54, HM 15/59, Jä 15/97, VM 15/62
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna (SD) har i kommunfullmäktige, den 30 november 2015, väckt motionen
"Stärk demensvården genom att anställa en demenssjuksköterska". Yttrande över motionen ska
lämnas senast den l april2016. Motionären föreslår att kommunen anställer en
demenssjuksköterska på heltid.

Social- och omsorgskontoret har tillsammans med Nestor FoU (forskning och utveckling) och i
samverkan med läkarorganisationen för särskilda boenden, primärvården och geriatriska
kliniken utarbetat ett lokalt program för vård och omsorg vid demenssjukdomar i Södetiälje.
Programmet kommer att följas upp regelbundet och den första uppföljningen genomförs hösten
2016.
Beslutsunderlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2016 med bilagda förslag

till yttrande daterat den 2 februari 2016.
Motion "Stärk demensvården genom att anställa en demenssjuksköterska" väckt i
kommunfullmäktige den 30 november 2015.
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Social- och omsorgskontorets förslag till beslut i äldreomsorgsnämnden
och i kommundelsnämnderna

Kontorets förslag till yttrande daterat 4016-02-02 överlämnas till kommunfullmäktige.
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Handläggare: Inga-Lena Palmgren
utredare
stab
Telefon (direkt): 08-523 038 60
E-post: inga-lena. palmgren@sodertalj e.se

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunala pensionärsrådet (KPR)
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Dnr: ÄON 15/086, KDN En 15/54, HM 15/59, Jä 15/97,
VM 15/62

Remissyttrandestärk demensvården genom att anställa en
demenssjuksköterska

Sverigedemokraterna (SD) har i kommunfullmäktige väckt motionen "Stärk demensvården
genom att anställa en demenssjuksköterska".
Social- och omsorgskontoret har tillsammans med Nestor FOU (forskning och utveckling) och i
samverkan med läkm·organisationen för särskilda boenden, primärvården, och geriatriska
kliniken utarbetat ett lokalt program för vård och omsorg vid demenssjukdomar i Södertälje.
Ambitionen är att på ett lättillgängligt sätt beskriva hur hälso- och sjukvården och den
kommunalt finansierade äldreomsorgen i Södertälje kommun arbetar för vård och omsorg för
personer med demenssjukdom. Programmet utgår från de krav och rekommendationer som
gäller enligt lagar, föreskrifter, nationella riktlinjer och regionala styrdokument
I programmet betonas att arbetet för vård och omsorg vid demenssjukdomar utgår från:
• Personcentrerad vård och omsorg
Multiprofessionellt teambaserat arbete
• Utbildning fortbildning
Äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden och samtliga kommundelsnämnder har fått
information om programmet under maj månad 2015 . Programmet ska regelbundet följas upp
och första gången sker det under hösten 2016.
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Motion till kommunfullmäktige

Stärk demensvården genom att anställa en demenssjuksköterska
Att vårda sina äldre och sjuka är en av de absolut viktigaste uppgifterna ett samhälle kan ha.
Samtidigt är det ett område som ständigt har att brottas med minskade resurser i form av
exempelvis krympande ekonomier och personalbrist.
Särskilt våra demenssjuka drabbas hårt av förekommande problem. Det är en grupp som
dessutom växer till följd av att befolkningen hela tiden blir äldre. l syfte att förbättra
situationen för denna utsatta grupp menar vi att kommunen bör anställa en
demenssjukskoterska på heltid.
En demenssjuksköterska skall, som vi ser det, uppsöka patienterna i deras hem och på
äldreboenden samt stödja sjukvårdspersonal som behöver sådant stöd.
Sverigedemokraterna yrkar:
Att kommunen anställer en demenssjuksköterska på heltid med arbetsuppgifter enligt ovan.
Att kommunfullmäktige bifaller motionen och överlämnar denna till kommunstyrelsen och

äldreomsorgsnämnden i syfte att förverkliga motionens intentioner.

södertälje den 23 september 2015

Ingrid Hult (SD}

Göran lidman (SD}

