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Kungsbacka kommun

• En av sex kommuner i Halland

• 78890 invånare

• Ger stöd åt ca 750 personer (LSS)

• 25 bostäder med särskild service

• 20 dagliga verksamheter
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Bakgrund

• I Sverige idag har ca 1% av befolkningen en intellektuell 
funktionsnedsättning (ca 3000 personer i Halland).

• Personer med intellektuell funktionedsättning blir äldre, nya 
åldersrelaterade utmaningar, tex demenssjukdom. 

• I Sverige finns ca 1750 personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och demenssjukdom (ca 50 personer i Halland).

• Demenssjukdom är vanligare och debuterar tidigare för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. 

• Svårigheter med att utreda och diagnostisera demenssjukdom.
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Tidiga tecken – materialet 

Ursprung

• Nationella norska kompetenscentrum för åldrande & hälsa

• Svensk version, 2010 

Syfte

• Skapa goda rutiner (hälsokontroller mm)

• Tidiga upptäckter av förändrade funktioner och hälsotillstånd

Användningsområde

• För (vuxna och äldre) personer med kognitiv och/eller intellektuell 
funktionsnedsättning 
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Tidiga tecken – materialet 

Vad är det?

• Kartläggningsmaterial som används regelbundet (årligen)

• Komplement till övriga rutiner

Vem använder det?

• Vård & omsorgspersonal

Vad ger det?

• Generell bild av en persons funktion & hälsa

• Möjlighet att upptäcka förändringar avseende funktion & hälsa

• Argument för vidare insatser (hjälpmedel i utredningar)
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Tidiga tecken – materialet 

Innehåll

Del A: Allmänna upplysningar

Del B: Checklista för hälsa

Del C: Kartläggning av förändringar av färdigheter

Del D: Checklista för förändringar av kognition & beteende 

Del E: Checklista för bakgrundshändelser – miljö & social nätverk

Del F: Sammanfattning, utvärdering och plan för ytterligare 

undersökningar & åtgärder
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Vår resa med Tidiga tecken…

• Region Halland fattade 2012 beslut om att Tidiga tecken skulle börja 

användas och implementeras i kommunerna i Halland.

• Augusti 2012 utbildades 25 personer ur Hallands kommuner till Tidiga 

tecken-coacher.

• Fem Tidiga tecken-coacher i Kungsbacka (2 sjuksköterskor, 

arbetsterapeut, sjukgymnast, metodutvecklare). 

• Uppdraget var att implementera Tidiga tecken.
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Implementering av Tidiga tecken i 

Kungsbacka

Hur börjar man???
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Så här började vi…. 

Lokal rutin Tidiga tecken 

• Bakgrund

• När skall Tidiga tecken göras? 

• Hur görs kartläggningen?

• Samtycke/information 

• Dokumentation

• Förvaring

• Arkivering

• Om kartläggningen behöver göras tidigare?

• Om kartläggningen visar förändring? 
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Utförande 

• Tidsplan (prioritering gruppbostäder, assistansgrupper)

• Information till enhetschefer/ledningsgrupp, samt övrig HSL-personal. 

• Genomgång och utbildning i Tidiga tecken och åldrande för 

personalgrupper  

• Personal utförde kartläggningar 

• Uppföljning av kartläggningarna med Tidiga tecken 
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Behov av informationsspridning… 

• Handläggare 

• Habiliteringen 

• Anhöriga 

• Vårdcentraler 

• Minnesmottagningen 

• Artikel på kungsbacka.se 

• Informationsblad

• Sist men inte minst, information till brukarna
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Uppföljning av Tidiga tecken 2014 

• 71st första kartläggningar utfördes under 2013

• 17st visar förändringar 2014 avseende funktion och hälsa

• En kartläggning har medfört kontakt med vårdcentralen för utredning 

och remiss till Minnesmottagningen
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Reflektioner kring att använda Tidiga 

tecken…

• Positiv feedback från personalen. Något man efterfrågat länge.

• Väckt nyfikenhet och medveten kring åldrande och demenssjukdom.

• Svårt att fylla i del A, fastnar lätt vid diagnos och vad som är viktigt att 

fylla i.

• Tidskrävande att fylla i.

• Svårigheten med att samordna personal från boende och daglig 

verksamhet (och ibland anhöriga).

• Svårt att tolka resultatet, vem avgör vad som är en relevant förändring?
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När Tidiga tecken påvisar förändring.

Hur går man vidare? 

• Hur säkerställer vi att personer utreds och att det finns en nytta med 
att använda Tidiga tecken?

• Hur får vårdcentralerna kunskap om målgruppen och hur utredning 
kan/ska gå till?

• Vem ska utföra en utvidgad utredning för målgruppen (när det saknas 
läkare på habiliteringen)?

• Kan vi använda de redskap och arbetsmetoder som rekommenderas 
för demensvård i övrigt idag?

• Hur säkerställer vi att personal får rätt kompetens?
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Projekt:

Trygg och säker demensvård för 

personer med intellektuell 

funktionsnedsättning i Halland 



Uppdragsmål projektet 

• Att det finns en plan för fortsatt implementering av Tidiga tecken i 

Halland.

• Att det finns en beskrivning av trygg och säker demensvård för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning i Halland. (Annas led)

• Att det finns en redovisning av erfarenheter kring att använda 

kvalitetsregistret BPSD för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning.



Slutsatser Projektet

• Att använda kartläggningsmaterial som Tidiga tecken är nödvändigt för 
att upptäcka tidiga symtom på demenssjukdom och annan ohälsa. 

• Det krävs ett omtag av implementeringen av Tidiga tecken i Hallands 
kommuner med bättre organisatoriska förutsättningar, lokala rutiner och 
tydligt beskrivning av Tidiga tecken-coachernas uppdrag.

• Det krävs en anpassad vårdkedja vid demensutredning för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Det saknas nationella riktlinjer för hur 
vårdkedjan och demensutredningar ska organiseras för målgruppen. 

• En beskrivning av demensutredning för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning i Halland har formulerats i ett nytt kapitel i Annas 
led. 



Slutsatser Projektet

• BPSD-registret kan användas för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning när det finns en demensdiagnos. Ett nytt 
verktyg, FUNCA som är anpassat för personer inom LSS personkrets 
1 och 2 är under uppbyggnad.

• Det saknas uttalade arbetsmetoder för att kvalitetssäkra och 
utvärdera stöd och omsorg för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och demenssjukdom. Erfarenhet kan hämtas 
från demensvård i äldreomsorgen.

• Personal behöver utbildning i arbetsmetoder och kontinuerligt stöd 
och handledning. Stöd och utbildning behöver även finnas tillgängligt 
för personer som insjuknar i en demenssjukdom och deras anhöriga. 
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Frågor vi arbetar med i Kungsbacka 

• Samtycke (information på ”lagom” nivå)

• Samarbete mellan boende och daglig verksamhet 

• Utredning och diagnos 

• Samverkan mellan LSS-verksamheter och äldreomsorg  

• Kvarboende och anpassning av daglig verksamhet 

• Arbetsmetoder och kompetensutveckling 

• Förståelse för sitt eget åldrande
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Rätten till vård och stöd på lika villkor handlar om 

att erbjuda och anpassa insatser efter behov. Vid 

speciella behov är ojämlika insatser en 

förutsättning för en jämlik vård. 
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