
Oxelösunds kommun
Kvalitetssäker demensvård –

Rapport från pilotprojekt samt SveDem SÄBO modul



SveDem SÄBO modul:

• Uppstart våren 2016

• Omvårdnadsansvariga sjusköterskor på särskilt boende fick 
utbildning genom SveDem.

• Fokus på individen genom registret – personcentrerad vård (Hsl, 
Sol)

• Sjuksköterskor har lättare att se helheten, med större fokus på 
individen än sjukdomsfokus.



(forts.) SveDem SÄBO modul

• Förbättringsbehov uppdagas.

• Checklista demens Särskilt boende - stärkt teamkänsla – Livskvalité 
trots sjukdom 

• Spännande vår – första uppföljningen – vi kan se vår egen 
förändring

• Framtida mål – implementera och arbete med Checklistan även i 
ordinärt boende. 



Pilotprojekt – modul Hemsjukvård och omsorgsinsatser

• Uppstart i maj 2018

• Liten skala

• Uppstartsmöte

• Tillvägagångssätt

• Upplägg ”pappersform”



Pilotprojekt – forts.

• Inte så stora förbättringar än, pga. den korta användningstiden, 
men vi har ”upplevelsen” av förbättringar –bättre överblick och 
helhetssyn 

• Kommer till nytta i olika forum och form

• Undvika att ”mellan stolarna” uppstår



Pilotprojekt – forts. 

• Teamträff

• Fokus flyttat från sjukdomen till individen

• På sikt: möjlighet att kunna kvarstanna längre i sitt hem

• ”allt fungerar inte” – påminnelse om vad vi behöver förbättra

• Det som hitintills kommit fram som behöver utvecklas är: 
levnadsberättelsen, senior alert, anhörigdialog. 



Pilotprojekt – forts.

Fortsatt plan: Implementering i övrig hemsjukvård under 2019, ett 
tankesätt vi försöker att driva är undvika ”inte ett kvalitetsregister 

till…” – utan använda det som ett praktiks verktyg/redskap, att få en 
god bild av vårdtagaren och kunna erbjuda högsta möjliga 

livskvalitet trots sjukdom. 



Hur går det för oss överlag?

• Uppstart hösten 2016
• Totalt sedan vi gick med har ca 120 registreringar utförts i SveDem.

Det som går att se som är förbättrat:
• Minskning av olämpliga läkemedel för äldre
• Ökning av strukturerad och dokumenterad riskbedömning
• Samtycke inhämtat och dokumenterat där någon form av skydds-

tvångs och/eller begränsningsåtgärd används. 

Fortsatta förbättringsområden:
• Levnadsberättelse som grund till genomförandeplan
• Bemötandestrategier för var enskild person i genomförandeplan



Tack för er uppmärksamhet!


