TJÄNSTESKRIVELSE

Tyresö kommun
Catrin Ullbrand
Utredare

2012-02-09

1 (4)

Dnr 2012/SN0029/003

Socialnämnden

Förenklad biståndsprövning för beviljande av
dagvård för personer med demenssjukdom
Förslag till beslut
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Sammanfattning
Insatsen dagvård för personer med demenssjukdom, riktar sig till personer som
har en fastställd diagnos gällande någon form av demenssjukdom alternativt att
en sådan utredning pågår. Förvaltningen har utrett möjligheten att förenkla
handläggningsprocessen genom att överlåta den individuella bedömningen till
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demenssjuksköterskan. Demenssjuksköterskan bedriver uppsökande
verksamhet och har god kännedom om de flesta personer med demenssjukdom
i kommunen.
Förvaltningen föreslår en förenklad modell där insatsen erbjuds till alla personer
med demensdiagnos eller pågående utredning, som dessutom bedömts ha
behov av dagvård enligt demenssjuksköterskan, dvs. tillämpning av en förenklad
biståndsbedömning. Beslutet om dagvård fattas av biståndshandläggare och
underlaget till den individuella bedömningen består av demenssjuksköterskans
utredning.

Beskrivning av ärendet
Biståndshandläggare utreder behov av insatsen dagvård för personer med
demenssjukdom och beviljar insatsen enligt 4:1 socialtjänstlagen. På uppdrag av
förvaltningschefen har förvaltningen utrett möjligheterna att förenkla
handläggningsprocessen och i högre grad överlåta den individuella
bedömningen till demenssjuksköterskan.

Demenssjuksköterska
Inom socialförvaltningen finns sedan många år tillbaka en demenssjuksköterska
som har till uppgift att ge stöd och hjälp till såväl personer med
minnessvårigheter som till deras anhöriga. Demenssjuksköterskan utgör också
en viktig länk mellan primärvården, den geriatriska kliniken och kommunen.
Demenssjuksköterskan tillhör organisatoriskt socialförvaltningens
biståndsavdelning.
I demenssjuksköterskans arbetsuppgifter ingår:
• att bedriva uppsökande verksamhet i syfte att sprida
information kring minnesrelaterade sjukdomar och den hjälp och det stöd som
kommunen kan erbjuda,
• att erbjuda kontinuerlig kontakt och stöd, telefonrådgivning och handledning
kring bemötande och förhållningssätt,
• att leda anhöriggrupper till stöd för anhöriga, samt
• att handleda och utbilda personal inom vården.
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Dagvård för personer med demenssjukdom
Insatsen riktar sig till personer som har en fastställd diagnos gällande någon
form av demenssjukdom alternativt att en sådan utredning pågår. Den enskilde
ska ha ett behov av sociala kontakter, sysselsättning och att få struktur i sin
vardag eller att den närstående behöver avlastning.
Insatsen utformas utifrån de enskilda personernas behov och intressen. Det
ordnas exempelvis promenader, sångstunder, dans, läsning, och pratstunder.
Dagarna har olika innehåll utifrån gästernas förmåga och behov. För personer
med demenssjukdom som bor i Tyresö tillgodoses behovet av dagvård på
Solgläntan som drivs i kommunal regi. I dagsläget köps inga platser externt.
Dagvården Solgläntan
Dagvården Solgläntan bedriver omsorg för äldre personer med demenssjukdom
som bor i ordinärt boende. Syftet med verksamheten är att erbjuda dessa
personer social samvaro och meningsfulla aktiviteter samt att avlasta deras
anhöriga. Ett annat syfte med verksamheten är att möjliggöra kvarboende i det
egna hemmet.
I dagsläget har Solgläntan 44 personer inskrivna. Verksamheten är öppen
måndag till fredag kl. 09.30-15.00. Personerna är beviljade mellan en och fem
dagars vistelse per vecka utifrån behov. Det är i genomsnitt 25 personer per dag
som vistas på dagvården. Personerna på dagvården erbjuds social samvaro,
omvårdnad, aktiviteter samt frukost, lunch och eftermiddagskaffe.
Demenssjuksköterskan har en betydande roll på dagvården Solgläntan. Hon
handleder personalen, gör kontinuerliga uppföljningar för de personer som har
placering på dagvården för att följa upp om behovet förändras.

Beslut om dagvård
För att få plats på dagvården krävs beslut om insatsen från biståndshandläggare
i kommunen enligt SoL 4 kap § 1. Vid bedömningar av enskildas rätt till bistånd
enligt socialtjänstlagen krävs individuella prövningar i varje enskilt fall. Däremot
har socialnämnden rätt att själv avgöra vilket underlag som behövs för beslut
enligt socialtjänstlagen. Insatsen dagvård är avgiftsbelagd.
Att frångå individuell behovsprövning när det gäller dagvård är komplicerat,
bl.a. beroende på likställighetsprincipen. Att ge alla i målgruppen rätt till
dagvård är inte aktuellt av flera skäl, exempelvis kan det finnas personer med
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demensdiagnos som inte har behov av dagvård. Det går inte heller att likställa
dagvård med serviceinsatser som omfattas av lagen om kommunal befogenhet
att tillhandahålla servicetjänster. Dagvård kategoriseras i Tyresö kommun till
insatsområdet omvårdnad, inte till insatsområdet serviceinsatser.
Demenssjuksköterskan bedriver uppsökande verksamhet och i de flesta fall är
hon den som först kommer i kontakt med personer med demenssjukdom. Hon
följer personens sjukdomsförlopp över tid genom hembesök och
anhörigkontakter. När behovet av plats på dagvård blir aktuellt informerar
demenssjuksköterskan biståndshandläggaren som utreder behovet.
Demenssjuksköterskans bedömning och kännedom om personen ligger dock
ofta till grund för biståndshandläggarens beslut.

Förenklad modell
Förvaltningen föreslår en förenklad modell där insatsen erbjuds till alla personer
med demensdiagnos eller pågående utredning, som dessutom bedömts ha
behov av dagvård av demenssjuksköterskan, dvs. tillämpning av förenklad
biståndsbedömning. Beslutet om dagvård fattas av biståndshandläggare och
underlaget till den individuella bedömningen består av demenssjuksköterskans
utredning. Demenssjuksköterskan planerar tillsammans med den enskilde vilken
omfattning dagvården ska ha och hur insatsen ska förläggas i tid. Vid
förändringar av behovet informeras biståndshandläggaren som i samarbete med
demenssjuksköterskan omprövar beslutet.
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