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INFORMATION FRÅN VÅRDVALSENHETEN - NR 12/18
Stimulansmedel – demensutbildning på högskolenivå för minnessköterskor och arbetsterapeuter
Bakgrund
Det finns behov av olika vidareutbildningar inom primärvården och Vårdvalsenheten
har vid flera tillfällen köpt uppdragsutbildningar inom olika områden av Mälardalens
högskola. Samtidigt finns många utbildningar av intresse i högskolans reguljära
utbud, som är kostnadsfria och kan sökas i konkurrens med andra sökande.
Vårdvalsenheten provar nu ett nytt sätt att stimulera till vidareutbildning i
primärvård genom att premiera de vårdcentraler som vidareutbildar sina
medarbetare. Modellen provas på vidareutbildning för minnessköterskor och
arbetsterapeuter inom demensområdet.
Kompetensen för minnessköterskorna och arbetsterapeuterna som arbetar med
demensutredningar behöver höjas i Region Västmanland.
Kvaliteten på demensutredningarna i primärvården skiftar på grund av personalens
ojämna kompetens. Vissa har utbildning inom området och andra har blivit upplärda
av kollegor. Inga speciella medel har tidigare avsatts till vidareutbildning och
kompetenshöjning på högskolenivå för ovanstående yrkesgrupper.
Genom att stimulera till vidareutbildning i demenskunskap på högskolenivå för dessa
yrkesgrupper, höjs kvaliteten på demensutredningar i primärvården i Region
Västmanland.
Utdrag ur Socialstyrelsens utvärdering 2018 ”vård och omsorg vid demenssjukdom”
Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demenssjukdom. Det
innebär att det finns mellan 130 000 och 150 000 personer med demenssjukdom i
Sverige idag. Antalet kommer nästan att fördubblas fram till år 2050.
Resultatet från Socialstyrelsens senaste utvärdering, nationella riktlinjer vård och
omsorg vid demenssjukdom från 2018, visar att det finns stora skillnader mellan
landstingen, både när det gäller andelen som genomgår en fullständig
demensutredning och de som får diagnosen demens UNS (utan närmare
specifikation). Det varierar också vilka utredningsmoment som genomförs, till
exempel hur många som får en bedömning av arbetsterapeut.
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Socialstyrelsen framhåller att primärvården behöver få tillräckliga förutsättningar,
både i form av kunskap och resurser för att arbeta med utredning och behandling av
personer med demenssjukdom. En bristfällig demensutredning och avsaknad av en
specifik diagnos kan innebära att personen inte får de behandlingsinsatser som
behövs, till exempel läkemedelsbehandling vid Alzheimers sjukdom.
Även tillgången till samordningsfunktioner som demenssjuksköterskor inom
primärvården eller huruvida man har gjort utbildningssatsningar för att öka
primärvårdspersonalens kunskap om demenssjukdom varierar mellan landstingen.
Socialstyrelsen bedömer att det finns behov av fortsatta insatser för att öka
kunskapen om utredning, diagnossättning och uppföljning inom primärvården.
Socialstyrelsen framhåller också att det är angeläget att primärvården får praktiska
förutsättningar att arbeta med utredning och uppföljning av personer med
demenssjukdom och att gruppen inte bortprioriteras på grund av att den inte kan
hävda sina behov på samma sätt som vissa andra patientgrupper.
Ersättning för utbildning till vårdcentralen
Ersättning om 15 000 kr per utbildad person utbetalas till vårdcentralen, efter
godkänd redovisning till Vårdvalsenheten anne.sjoblom@regionvastmanland.se
Redovisning ska innehålla:
Namn och titel på den person som gått utbildningen, samt bifogat kursintyg.
Utbildningen
Det finns två kurser att välja mellan. Det är fritt att välja utifrån vilken förutsättning
för behörigheten den sökande har.
Demens och psykisk ohälsa hos äldre – klinisk bild, utredning och behandling 7,5p
http://www.mdh.se/utbildning/kurser/sok-kurs1.34444?kod=BMA014&anmalningskod=12012&termin=vt19
Vård och omsorg om äldre personer med demens och psykisk ohälsa 7,5p
http://www.mdh.se/utbildning/kurser/sok-kurs1.34444?kod=BMA015&anmalningskod=12014&termin=vt19

Med vänlig hälsning
Anders Ahlgren
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