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Kompetensgrupp kognitiv vård 

Idag finns mellan 130 000 och 150 000 personer med demenssjukdom i 

Sverige. Antalet kommer nästan att fördubblas fram till år 2050. Det ställer 

stora krav på kommunernas äldreomsorg att möta behovet av vård och 

omsorg hos denna grupp. För att kunna göra det krävs kunskap.  

Många med demenssjukdom utvecklar BPSD, beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demens vilket ställer extra stora krav på personalens bemötande 

och kompetens. Det händer mycket i demensvården, forskning pågår, 

nationella riktlinjer har tagits fram och utveckling sker kontinuerligt.  

För att möta behovet av kompetens lokalt har Osby kommun bildat en 

kompetensgrupp för kognitiv vård. De som ingår är följande professioner: 

MAS – sammankallande i gruppen 

Demenssjuksköterska 

Sjuksköterskor med specifik erfarenhet och kunskap av demensvård 

Arbetsterapeut 

Sjukgymnast 

Undersköterskor med specialistutbildning inom demensvård 

 

Bakgrund: 

Verksamheterna behöver ofta extra stöd när det gäller bemötande av 

personer med tex svår BPSD eller andra problem som kan uppstå i samband 

med demenssjukdom. I Osby kommun finns personer med olika kompetens 

som då kan kallas in. För att samordna detta samt dra nytta av den styrka ett 

tvärprofessionellt team kan ge har Osby kommun bildat ett team som kallas 

kompetensgrupp kognitiv vård.  

Att ha ett sådant team att tillgå lokalt ligger väl i linje med Socialstyrelsens 

rekommendationer. Allas kompetens behövs och i teamet kan olika problem 

bollas och lösningar lättare hittas.  
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Syftet med kompetensgrupp kognitiv vård: 

Samordna insatserna vid behov av intern expertkunskap 

Bistå verksamheten med specialistkunskap 

Bevaka forskning och utveckling 

Sprida information om demensvård och nyheter till kollegor 

Bistå vid kontakter med närstående 

Handleda personal 

 

Mål med kompetensgrupp kognitiv vård: 

Sprida kunskap kring demenssjukdomar  

Tillsammans med ansvariga chefer vara en resurs i att utveckla 

demensvården i kommunen 

Bistå med expertkunskap inom demensfrågor utifrån ett tvärprofessionellt 

team 

 

Arbetssätt 

Kompetensgrupp kognitiv vård tar emot ärendeblad från verksamheten när 

deras kompetens behövs någonstans. Det kan gälla vårdhund, handledning, 

bemötande, svåra ärenden, behov av extra stöd till närstående, anpassningar i 

miljön på boende eller i hemmet, träning, hjälpmedel eller andra frågor som 

rör vård av personer med demenssjukdom och svårigheter uppstår. Teamet 

träffas en gång i månaden och minnesanteckningar finns att tillgå för alla i 

M-mappen. Vid behov bjuds ansvariga chefer in till mötena. 

Närstående kan även vända sig direkt till anhörigsamordnare/ 

demenssjuksköterska som sedan kan konsultera teamet vid behov. 

 

Rutin för när verksamheten vill ha hjälp från kompetensgrupp kognitiv 

vård: 

1. Beskriv problemställningen mycket kort på ärendebladet, ange vilken 

person eller funktion ni vill ha hjälp ifrån. 

2. Skicka ärendebladet till MAS 

3. MAS vidareförmedlar ärendet till berörd person 

4. MAS samordnar insatserna vid behov av insatser från flera i teamet 

5. Teammedlemmar lyfter upp ärenden till hela kompetensgruppen när 

hela teamets kompetens behövs. 

 

För att förtydliga så är det verksamheten själv som bestämmer vilken person 

de vill ha hjälp ifrån, teamet samordnar vid behov. 


