Minnesförbundets teser
Framtidens Sote-central-program
Minnessjukdomar skall förebyggas
Utgående från aktuell forskning vet vi att
riskfaktorer för minnessjukdomar kan kännas
igen och genom att påverka dessa faktorer
kan minnessjukdomar förebyggas. Genom att
satsa på förebyggande åtgärder kan det möjliga
sjukdomsutbrottet flyttas fram och flera friska
och kvalitativa levnadsår garanteras. Riskfaktorer
för minnessjukdomar är förutom ålder även högt
blodtryck, högt kolesterol, diabetes, övervikt och
rökning. Det lönar sig att satsa på vård, handledning
och rådgivning relaterade till riskfaktorerna!

Tidig diagnostisering är till fördel
för den drabbade
I framtidens sote-centraler bör personalens
kompetens relaterat till minnessjukdomar samt
effektiv diagnostisering tryggas. Tidig diagnos
möjliggör korrekt vård samt stödtjänster, med
vars hjälp, sjukdomssymtom kan förlångsammas
och lindras. Snabb hjälp för personer med
minnesproblematik förutsätter tillräcklig kapacitet
för minnes tester, vilka görs av en minnesskötare
utbildad för uppgiften.

Personer med minnessjukdom
behöver handledning och stöd av
minneskoordinatorer
För att servicen förverkligas i rätt tid behövs
professionella som koordinerar personer med
minnessjukdom och deras närstående till tjänsterna.
Handledningen bör observera individuella behov och
önskemål hos personen med minnessjukdom. Alla
tjänster är eventuellt inte allmän sote-service, då
även förbund och privata aktörer har hög kompetens
för att stöda personer med minnessjukdom och
de närstående. Handledning av personer med
minnessjukdom kräver specialistkunskap och diger
uppföljning.

Funktionsförmågan bör stödjas med
läkemedelsbehandling och
rehabilitering
Tidigt inledd läkemedelsbehandling och
rehabilitering stöder en aktiv och möjligast autonom
vardag för personen med minnessjukdom och de
närstående.

Rätt till handikappservice för personer med minnessjukdom
Personer med minnessjukdom skall identifieras
ingå under FN:s handikapps avtal samt lag och
förordning för handikappservice. Godkännande av
rätt till service eller nekande till den, bör basera sig
på individuell utvärdering av funktionsförmågan,
inte diagnos, ålder eller generella vanor och
anvisningar.

De närstående till personer med
minnessjukdom behöver stöd
I framtiden måste det läggas tillräckliga resurser
på såväl finansiellt stöd för närståendevården
som på flexibla och skräddarsydda stödtjänster.
Närståendevårdarens lagstadgade rätt till ledighet
och semesterdagar säkerställer orken att förmå
den bindande uppgiften. Närståendevård, familjeoch parförhållanden kan vara väldigt komplexa.
De närstående kan vara på avstånd, möjligen i ett
annat land eller kan bestå av barn eller ungdomar,
s.k. unga vårdare.

Stöd och tjänster av förbund bör utnyttjas i sote-centralerna
Förbunden producerar betydelsefullt tidigt stöd
och tjänster för många målgrupper, så som
personer med minnessjukdom samt deras
närstående. I framtida sote-centraler lönar det sig
att sammankoppla förbundens kompetens och
resurser i samarbetet med den offentliga servicen.
Tillräckliga verksamhetsförutsättningar för att
genomföra sina primära uppgifter bör säkerställas
förbunden. En stabil finansiering, ändamålsenliga
utrymmen samt ett fungerande samarbete med
sote-centraler säkerställer ett komplext och
kvalitativt stöd för personer med minnesjukdom
samt de närstående.

