
Hälsofrämjande och förebyggande enheten

Anhörigstöd

Träffpunkter

SeniorhälsokonsulentEkbackens 
dagverksamhet

Kognitivt team

- uppdrag att arbeta 
proaktivt för seniorer och 
anhörigas hälsa. 





Hur kan verksamheten arbeta för 
att på bästa sätt minska framtida
behov av individuella insatser?

• Hälsosamt åldrande

• Ett förebyggande perspektiv

• Samhällsnivå

• Gruppnivå

• Individnivå

• Rätt stöd till rätt person

Påverkan:

• Äldreomsorgslag

• Socialtjänstlag



Anhörigstöd



Varför ska vi jobba med anhörigstöd?

Den 1 juli 2009 fick kommunerna, enligt socialtjänstlagen, en lagstadgad skyldighet att erbjuda anhöriga 
stöd.

1,3 miljoner personer i vuxen ålder stödjer en närstående

”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående, som är 
långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

5 KAP. 10 § SOL



• Genom att se behovet
• Att lyssna och visa empati
• Att ha en levande dialog med anhöriga
• Uppmuntra till samtal
• Tillvarata den anhöriges kunskap
• Bygga upp en förtroendefull relation
• Fråga hur den anhöriga vill ha det

Hur kan vi erbjuda den hjälp anhöriga behöver och vill ha?



Syfte med anhörigstödet

Vi vill minska anhörigas fysiska och psykiska belastning, förbättra deras 
livssituation och minska risken för ohälsa



Träffpunkter



Våra träffpunkter idag Solträffen och Solskenet



Samarbete och Volontärer

Studieförbundet 
vuxenskolan Medborgarskolan Biblioteken i Bjuv

Brogårdaskolan Civilförsvarsförbundet Apoteksgruppen

Rehabteamet i 
Omsorg i Bjuv

LSS-verksamheten i 
Bjuv PRO Bjuv

Svenska kyrkan SPF Räddningstjänsten
Nordväst

Unga drömmar Bjuvs tennisklubb Gym 24



Seniorhälsokonsulent



Uppdraget - är att arbeta proaktivt för seniorers hälsa. En stor del 
i detta arbete är att skapa möjligheter för att främja ett gott och 
självständigt liv och öka den enskildes delaktighet och inflytande.

Seniorhälsokonsulent



Hälsosamtal

Hälsoträff

Utvärdering av hälsosamtal 
pågår, klar 1/4 2023



Seniorhälsoskola??



@halsoframjandeBjuv



Ekbackens
dagverksamhet

• Vänder sig till personer med en
demenssjukdom/kognitiv sjukdom och
som bor i ordinärt boende.

• Här erbjuds möjlighet till en aktiv och
meningsfull tillvaro tillsammans med 
andra.

• En viktig möjlighet till avlastning för 
anhöriga.

• Utveckling av verksamheten mot 
nationella riktlinjer för vård och
omsorg vid demenssjukdom. 
Socialstyrelsen.





Uppstart 17/10 
Kognitivt team



Multiprofessionellt team
Demenssjuksköterska:
Ann-Charlott Johansson ( demenssamordnare )

Specialistundersköterskor inom demens: ( demensundersköterska )
Susanne Söderberg
Marika Norbeck
Gabriella Lindblad
Hasnie Selman

Biståndshandläggare :
Lejla Huseljic

Anhörigkonsulent:
Linda Sörensen

Enhetschef:
Marina Asplund



Statistik och 
kostnader

Hur många har en demenssjukdom? Ca 150 000, 47 miljoner.

En person var tredje sekund.

Prognos för antalet personer med demenssjukdom,
år 2030: 75 miljoner.

Var bor personer med demenssjukdom?

Ca 60 % personer med demenssjukdom bor i egen bostad (lägenhet/villa)
Ca 40 % bor på demensboende eller annat äldreboende (särskilt boende).

Vad kostar demenssjukdomar samhället?

• Det totala samhällskostnaderna för demenssjukdomar beräknas till
närmare 62,9 miljarder kr som är fördelade på:

• Kommuner (bl a särskilt boende, hemtjänst):
49,2 miljarder kr

• Informell vård (anhörigas obetalda vård):
10,6 miljarder kr

• Regioner (bl a läkemedel och läkarbesök):
2,9 miljarder kr

Källa: Nationella riktlinjer: Vård och omsorg vid demenssjukdom, Socialstyrelsen (2017)

https://demenscentrum.se/sites/default/files/globalassets/publicerat_pdf/2017-12-2_vard_och_omsorg_vid_demenssjukdom.pdf


Önskat läge:
Inom fem år ska Omsorg i Bjuv ha den bästa demensvården i 
Sverige.
Resurser:
Kognitivt team, team på enheterna, MAS och andra 
specialistfunktioner,
Stöd från verksamhetschef äldreomsorgen.
Aktiviteter:
Utbildning – kunskap/kompetens
Handledning – råd och stöd
Samverkan – kommun och region
Uppföljning – BPSD
Demensplan för Omsorg i Bjuv.



Teamet finns till för:

• Personer som känner av ett sviktande minne – hembesök med vägledning, råd och 
stöd, eller förmedla kontakt internt eller externt.

• Anhörig till någon med sviktande minne – anhörigstöd enskilt och i grupp. 
Föreläsningar och utbildningar.

• Personal inom äldreomsorgen och LSS – handledning och utbildning utefter 
nationella riktlinjer vid demenssjukdom, 2017.





Skapa samverkan

Person med 
minnessvikt i 

Bjuv

Specialistminnes
mottagningen 

Ängelholm

Vårdcentral Ekeby, 
Billesholm, Bjuv

Demenssamordaren i 
kommunen Kognitivt 

team

Samverkansrutin för arbetssätt
- Samverkansparter
- Syftet
- Målgruppen
- Ansvarsfördelningen
- Kontaktvägar
- Uppföljning

Hur skapar vi 
samverkan?



Utbildningarnas innehåll
• Friska hjärnan anatomi/ fysiologi

• Vad är ett normalt åldrande/ Kogn svikt

• Utredning

• Demenssjukdomar o dess olika faser

• BPSD

• Farmakologi

• Hjälpmedel

• Nollvisionen

• Personcentrerad omvårdnad

• Bemötande

• Förebyggande åtgärder

• Anhörigstöd

• Jagstödjande förhållningsätt
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