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Deklaration gällande Omvårdnad och Stöd
Alla personer som påverkas av demens - de som
lever med de bakomliggande sjukdomarna, deras
vårdgivare samt familj och vänner - har rätt att få
bästa möjliga vård och stöd för att möta sina behov.
De har den mänskliga rättigheten att behandlas
med värdighet och respekt. De är dessutom
berättigade till fullständigt och faktiskt deltagande,
och inkluderande, i samhället. Dessa rättigheter
överskrider nationella gränser och kulturer.
Vård och stöd av hög kvalitet centrerad vid
individen skall motsvara de unika och individuella
behov som varje enskild person har, samt
även inkludera stöd vid funktionshinder och
rehabilitering. Vården och stödet skall ges av
personer med god kompetens, vare sig de är
yrkesverksamma eller anhöriga.
Vård och stöd av detta slag kan leda till förbättrade resultat avseende hälsa och
livskvalitet, ökad bekvämlighet, samt minskad stress för människor som lever med
demens. Det kan även förbättra hälsan hos deras vårdgivare, samt stärka det informella
systemet av stöd runt den drabbade. Dessutom kan det genom att minska belastningen
på sjuk- och långtidsvården, bidra till att sänkta kostnader.

Riktlinjer för högkvalitativ vård och stöd
För att säkerställa rätten till högkvalitativ vård och stöd till dem som lever med demens samt deras vårdgivare, bör
följande riktlinjer vägleda tillhandahållandet av vård och stöd i samtliga länder:
1.

Individer får en snabb och korrekt diagnos, och får
klar information om denna samt dess realistiska
konsekvenser. Detta är vägen till att kunna göra
informerade personliga livsbeslut, samt beslut om
medicinsk behandling.

2.

Personer med demens har rätt till respekt och
värdighet med fullt erkännande att demens inte
på något sätt påverkar människovärdet hos dessa
individer.

3.

Samhället är inkluderande av personer som lever
med demens, vilket säkerställer möjligheten till
deltagande och engagemang från dessa individer,
samt stärker och möjliggör för dem att bli kvar i
samhället så länge som möjligt.

4.

Vården är person- och relationscentrerad.
Personcentrerad vård är en vårdfilosofi baserad på
att lära känna personen, utveckla och upprätthålla
genuina relationer, tillhandahålla en stödjande
och kulturellt medveten miljö som inkluderar
möjligheten till meningsfullt deltagande samt
uppmärksammande av personens verklighet och
individuella behov.

5.

Tillhandahållandet av personcentrerad vård baseras
på kontinuerlig bedömning och individualiserad
vårdplanering utformad för att maximera
oberoendet, utveckla effektiva strategier för
kommunikation, minimera beteendemässiga
och psykologiska symptom samt att identifiera
tillgängligt stöd för personer som lever med demens
samt deras vårdgivare.

6.

Personer som lever med demens samt deras vårdgivare
medverkar aktivt i vårdplanering och beslutsfattande,
och har tillgång till information och stöd under hela
sjukdomsförloppet, från diagnos till livets slut.

7.

Medicinsk personal och vårdpersonal har adekvat
kunskap om alla aspekter av demens och arbetar
interdisciplinärt för att säkerställa ett holistiskt
tillvägagångssätt för sjukdomshantering. Detta
säkerställer att personer som lever med demens
tillhandahålls lämplig sjukvård, psykosocial hjälp
och stöd vid funktionshinder - både för deras
demens och övriga sjukdomstillstånd - under hela
sjukdomsförloppet.

8.

Koordinering och samarbete av vården sker mellan
alla vårdgivare såsom hälso- och sjukvårdspersonal,
socialarbetare, vårdsystem, anhörigvårdare,
vårdpersonal, samhällstjänster samt volontärer.
Regeringar, icke-statliga organisationer och
patientföreningar har en viktig roll i att bygga
samarbete bland vårdgivare samt genom
övervakning och utvärdering av den vården och hjälp
som tillhandahålls.

Uppmaningar till Handling
World Dementia Council uppmanar regeringar och styrande organ i alla världens länder att införa, implementera
och säkerställa högkvalitativ, personcentrerad vård och stöd, inklusive rehabilitering och stöd vid funktionshinder,
för dem som lever med demens, på ett sätt som överensstämmer med dessa principer.
World Dementia Council uppmanar dessutom alla hälso- och sjukvårdssystem över hela världen, inklusive
vårdgivare och finansiärer, att finansiera och ge tillgång till högkvalitativ, personcentrerad demensvård och
stödtjänster som överensstämmer med dessa principer.
För mer information om World Dementia Council besök www.worlddementiacouncil.org
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