
Demenssamordnarens
roll och uppdrag



Anhörigstödet

är en förebyggande verksamhet som 

vänder sig till dig som hjälper och stödjer någon i 

din närhet som på grund av långvarig sjukdom, 

funktions- nedsättning eller ålder inte klarar sig 

på egen hand. 



• Demenssamordnarens uppdrag är att ge stöd 

och hjälp till såväl personer med 

demenssjukdom som till deras anhöriga. 

• Demenssamordnaren är en viktig länk mellan

primärvården,minnesmottagningen och

kommunen.



• I samarbete med Minnesmottagningen på 

Danderyds sjukhus och nordostkommunerna 

erbjuds anhöriga till personer med 

nydiagnostiserad demenssjukdom en kurs i 

föreläsningsform.

Navigeringskurs



Stödsamtal

Stödsamtal ges till både den anhörige och till 

personen med demenssjukdom. Man ges tillfälle 

att var för sig i lugn ro beskriva tankar och känslor 

kring den nya livssituation.



Anhöriggrupp

• Möjlighet att dela erfarenheter tillsammans med 

andra i liknande situationer. 

• Det finns även en särskild grupp för personer med 

nydiagnostiserad demenssjukdom.



Information, råd och stöd 

• Demenssamordnarens roll är en 

servicefunktion för alla kommuninnevånare. 

• Besöken  journalför inte, gör inga bedömningar 

och har tystnadsplikt.



Handledning och Utbildning

• Att bedriva uppsökande verksamhet i syfte att sprida 

information kring minnesrelaterade sjukdomar och den 

hjälp och stöd kommunen erbjuder.

• Att erbjuda kontinuerlig kontakt och stöd samt 

handledning kring bemötande och förhållningssätt.

• Att samordna utbildningsinsatser kring 

minnesrelaterade sjukdomar.



Beteendemässiga och 

Psykiska Symtom vid Demens

• BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever 

med en demenssjukdom. Dessa symtom 

kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, 

hallucinationer eller sömnstörningar.



BPSD-registret startade i november 2010 

med syfte att genom tvärprofessionella 

vårdåtgärder minska förekomsten och 

allvarlighetsgraden av BPSD och det lidande 

som detta innebär och att genom detta, öka 
livskvalitén för personen med demenssjukdom.

BPSD-
registret



• Ökad livskvalité för personen med demenssjukdom

• Implementering av de nationella riktlinjerna

• Personcentrerad omvårdnad & ett gemensamt

språk för  personalen

• Teamarbete & tydliga mål

• Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar

• Att tydliggöra vårdtyngden & bidra till en 

verksamhetsutveckling

Att arbeta med BPSD-registret bidrar till en 
bra struktur i omvårdnadsarbetet genom:



Gå in och gilla Anhörigstöd i Danderyds

kommun.  Då får du löpande information

om aktiviteter och tips. Det finns både

öppna och stängda grupper.



Välkommen att kontakta 

Demenssamordnare

Catherine E. Berglund, Silviasjuksköterska

Telefon direkt: 

08-568 911 19

E-post: catherine.berglund@danderyd.se

www.danderyd.se




