Motion om att undersöka socioekonomisk bakgrund vid förskrivning av demensläkemedel
Att undersöka socioekonomisk bakgrund är i regel viktigt när man ser över olika mönster och inslag i
samhället. Områdena där man kan göra en sådan undersökning är nästan oräkneligt många.
Demensvården är ett exempel. Det är nog få som kommer på idén att göra en analys gällande
socioekonomisk bakgrund hos demenspatienter.
Enligt Läkartidningen så finns det undersökningar som visar att användningen av demensläkemedel är
vanligare hos högutbildade än lågutbildade, trots att förekomsten av demens är vanligare hos
lågutbildade.
Även socialstyrelsen framhäver att personer med hög utbildning har större sannolikhet att bli
behandlade med demensläkemedel än personer med låg utbildning.
Bland utlandsfödda ser man stora skillnader. Personer som är födda i ett annat nordiskt land har 16
procent större sannolikhet att bli behandlade med demensläkemedel jämför med inrikes födda.
Däremot personer som är födda i annat EU-land eller övriga världen har mindre sannolikhet i detta fall
jämfört med inrikes födda. Mellan 18-20 procent mindre sannolikhet än inrikes födda.
Detta är ett område som borde utredas. Man bör undersöka om det finns några samband mellan
demenspatienternas socioekonomiska bakgrund och förskrivningen av demensläkemedel.
Likaså bör man undersöka hur det ligger till med utskrivningen antipsykosläkemedel som även det
används inom demensvården. Givetvis skall vården vara jämlik inom demensvården.

Därför yrkar Sverigedemokraterna i Värmlands landsting:
Att man gör en undersökning om det finns socioekonomiska faktorer som styr förskrivningen av
demensläkemedel och antipsykosläkemedel inom demensvården.
Att man utifrån denna undersökning ser över om det finns möjligheter att verka för en mera jämlik
förskrivning av ovan beskrivna läkemedel med målet att förskrivningen skall bli mera jämlik.
Att Man gör återkommande undersökningar vad gäller socioekonomisk bakgrund vid förskrivning av
dessa läkemedel så att man således kunna följa upp detta bättre.
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