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§ 156 Svar på motion om att inrätta ett tvärprofessionellt
demensteam i Habo
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.
Ärendebeskrivning
Hanna Englund (C), Susanne Wahlström (M) och Marie Lindholm (KD)
föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Habo kommun inrättar ett
tvärprofessionellt demensteam och att Habo kommun stärker samverkan
med Regionen när det gäller vårdkedjan för demenssjuka, deras anhöriga
och närstående.
Motionen har remitterats till socialnämnden som har lämnat följande
yttrande: Demenssjukdom eller kognitiva sjukdomar är ett samlingsnamn
på sjukdomar som påverkar minnet och den kognitiva förmågan. Det är en
av våra vanligaste folksjukdomar. Det finns många olika former av
demens.
I Habo kommun finns stöd för personer med demenssjukdom och deras
närstående i form av rådgivning, vägledning och stöttning, information,
anhörigstöd, hemsjukvård, dagverksamhet, korttidsplatser,
växelvårdsplatser och särskilt boende. I Habo kommun arbetar för
närvarande en sjuksköterska och en arbetsterapeut med minnesutredningar.
För att vården och omsorgen ska få ett kvalitativt innehåll sker samverkan
mellan sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, anhörigkonsulent,
biståndshandläggare och undersköterskor kring dem som får stöd till följd
av demenssjukdom.
Habo kommun har ansvar för hemsjukvården för kommuninvånarna. Habo
kommun samverkar med de vårdcentraler som kommuninvånarna valt.
Strukturerad samverkan sker med vårdcentralen Bra Liv i Habo, eftersom
de flesta personer har valt den vårdcentralen. Samverkansmöten sker en
gång per månad då sjuksköterska, arbetsterapeut från kommunen
tillsammans med vårdsamordnare vid vårdcentralen träffas. Samverkan
mellan olika kompetenser är nödvändig för att höja kvaliteten i den vård
och omsorg som ges. Samverkan är ett effektivt arbetssätt som ständigt
utvecklas inom förvaltningen och tillsammans med andra huvudmän.
Erfarenheten från andra kommuner av tvärprofessionellt demensteam är att
det är positivt men att det kräver mer ekonomiska resurser än andra
arbetssätt. Vid sitt sammanträde den 17 oktober 2018 beslutade
socialnämnden att ge ett uppdrag till socialförvaltningen att utreda
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Forts § 156
förutsättningarna för tvärprofessionellt demensteam.
Socialnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad (SN 201810-17 § 87), vilket även kommunstyrelsen föreslår (KS 2018-11-28 § 175).
Kommunfullmäktiges behandling
Hanna Englund tackar för behandlingen av motionen och säger att tanken
med den är att implementera ett högkvalitativt nytt arbetssätt för att kunna
utveckla och kvalitetssäkra demensvården i Habo kommun. Det är positivt
att socialförvaltningen nu har fått ett uppdrag att utreda förutsättningarna
för ett tvärprofessionellt demensteam. Hanna Englund yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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