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Läsanvisning 

I det vetenskapliga underlaget redovisar Socialstyrelsen bästa tillgängliga 

kunskap för åtgärder och insatser inom vård och omsorg vid demenssjuk-

dom. Vi har delat upp underlaget i nio områden såsom förebyggande åtgär-

der, utredning och diagnostik, vård, omvårdnad och omsorg och läkeme-

delsbehandling och redovisar underlaget för varje separat åtgärd.  

Vi bedömer hur starkt det vetenskapliga stödet är enligt två separata ska-

lor. Där det finns minst en systematisk litteraturöversikt och uppfyller våra 

kriterier på kvalitet använder vi evidensstyrka 1–4 (tabell 1). För de åtgärder 

där det saknas systematiska litteraturöversikter av god kvalitet använder 

Socialstyrelsen enskilda studier som underlag för slutsatserna. Enskilda stu-

dier kan utgöra gott, visst eller otillräckligt vetenskapligt underlag.  

Tabell 1. Evidensgradering av systematiska litteraturöversikter av god kvalitet 

Evidensstyrka 1  Starkt vetenskapligt underlag 

Evidensstyrka 2  Måttligt starkt vetenskapligt underlag 

Evidensstyrka 3  Begränsat vetenskapligt underlag 

Evidensstyrka 4 Mycket svagt, otillräckligt eller motsägande vetenskapligt 
underlag 

 

Det vetenskapliga underlaget ligger till grund för de rekommendationer 

som vi redovisar i Stöd för styrning och ledning. Som underlag för rekom-

mendationerna har vi utgått från hur allvarligt tillståndet är, åtgärdens effekt 

och hälsoekonomi.  

Socialstyrelsen redovisar de rangordnade tillstånds- och åtgärdskombina-

tionerna i en skala från 1 till 10. Siffran 1 anger åtgärder med störst angelä-

genhetsgrad. Siffran 10 anger åtgärder som ger mycket liten nytta alternativt 

liten nytta i förhållande till alternativa åtgärder eller kostnaden vid de aktu-

ella tillstånden.  

Rekommendationen icke-göra ger Socialstyrelsen för åtgärder som hälso- 

och sjukvården och socialtjänsten inte bör utföra alls. Det kan bero på att det 

finns god vetenskaplig dokumentation för att åtgärden inte har någon, eller 

sämre, effekt än annan behandling, eller att de positiva effekterna inte över-

väger de negativa. Det kan även vara åtgärder som hälso- och sjukvården 

eller socialtjänsten inte bör utföra rutinmässigt för att det vetenskapliga stö-

det är ofullständigt eller motstridigt och det samtidigt finns andra alternativ 

med gott vetenskapligt stöd.  

FoU-rekommendationen ger Socialstyrelsen för åtgärder där det saknas 

ett vetenskapligt underlag eller där underlaget är bristfälligt eller motstridigt 

och där pågående eller kommande forskning kan tillföra relevant kunskap. 

FoU-rekommendationen syftar till att på ett ordnat sätt föra in nya metoder 

inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. 

Vi beskriver vårt arbetssätt mer ingående i metodbilagan (bilaga 4, 

www.socialstyrelsen.se).  
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Förebyggande åtgärder, genetisk 
vägledning och screening  

Därför belyser vi området 
Demenssjukdom drabbar många människor årligen i Sverige. Sjukdomen 

går inte att bota och orsakar stort lidande för den som insjuknar och för an-

höriga. Vården och omsorgen är samtidigt förknippad med stora samhälls-

kostnader. Vi belyser förebyggande åtgärder eftersom det är önskvärt att så 

långt som möjligt förebygga demenssjukdomar. Detta förutsätter att man 

känner till de riskfaktorer och mekanismer som ligger bakom sjukdomarna, 

och om dessa riskfaktorer är möjliga att påverka så att sjukdomen kan för-

hindras. Hälso- och sjukvården efterfrågar även information om råd om ge-

netisk vägledning och screening av demenssjukdom och risken att insjukna. 

Detta ingår 
För friska individer tar vi upp de förebyggande åtgärder som är möjliga att 

påverka och där det finns vetenskapligt stöd för effekten. Detta gäller men-

talt och socialt stimulerande aktiviteter på fritiden, fysisk aktivitet och be-

handling av högt blodtryck i medelåldern. Vi berör inte utbildningsnivå, 

intag av fet fisk, vitamin E och C, fetma, rökning, hög alkoholkonsumtion 

eller högt kolesterol i medelåldern där det vetenskapliga underlaget är för 

svagt för att kunna bedöma en eventuell förebyggande effekt.  

Vi tar även upp genetisk vägledning och screening. 

Förebyggande åtgärder 

Rad 1 

Tillstånd: Friska personer 

Åtgärd: Mentalt och socialt stimulerande aktiviteter på fritiden 
för att förebygga demenssjukdom 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 uppmärksamma att mentalt och socialt stimulerande aktiviteter kan 

minska risken för demenssjukdom (prioritet 3). 
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Hur allvarligt är tillståndet? 

Risken för demenssjukdom är mycket låg hos personer under 60 år, men 

ökar sedan med åldern.  

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Mentalt och socialt stimulerande aktiviteter på fritiden minskar risken att 

utveckla demenssjukdom hos friska personer (evidensstyrka 2). 

 

Både SBU och NICE-SCIE redovisar att personer som lever ett liv med 

mentalt och socialt stimulerande aktiviteter på fritiden har mindre risk för att 

utveckla en demenssjukdom [1-2]. Risken att insjukna minskar med 30–40 

procent [2]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 2  

Tillstånd: Friska personer 

Åtgärd: Fysisk aktivitet för att förebygga demenssjukdom 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 uppmärksamma att fysisk aktivitet kan minska risken för demenssjuk-

dom (prioritet 3). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risken för demenssjukdom är mycket låg hos personer under 60 år, men 

ökar sedan med åldern.  

Vilken effekt har åtgärden? 
Sutsats: 

 Fysisk aktivitet i medelåldern kan minska risken att utveckla demens-

sjuk-dom hos friska personer (evidensstyrka 3). 

 

SBU påvisar att brist på fysisk aktivitet är en riskfaktor för att utveckla de-

menssjukdom, men kan inte bekräfta att fysisk aktivitet har en skyddande 

effekt [1-2]. NICE-SCIE, som publicerade riktlinjer senare än SBU, fram-

håller däremot att det finns visst stöd för att fysisk aktivitet 20–30 minuter, 

två gånger i veckan i medelåldern minskar risken för att insjukna i demens-
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sjukdom [2]. I Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehand-

ling (FYSS) redovisas också den förebyggande effekten av fysisk aktivitet 

[3]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 3  

Tillstånd: Friska personer i medelåldern 

Åtgärd: Behandling av högt blodtryck för att förebygga demens-
sjukdom 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör 

 uppmärksamma att behandling av högt blodtryck i medelåldern kan 

minska risken för demenssjukdom (prioritet 3). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risken för demenssjukdom är mycket låg hos personer under 60 år, men 

ökar sedan med åldern.  

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Behandling av högt blodtryck hos personer i medelåldern minskar risken 

att utveckla demenssjukdom hos friska personer, framför allt vaskulär 

demenssjukdom (evidensstyrka 2). 

 

Högt blodtryck i medelåldern är en riskfaktor för att insjukna i demenssjuk-

dom. SBU, NICE-SCIE samt en senare publicerad systematisk litteratur-

översikt visar att behandling av högt blodtryck har en skyddande effekt hos 

personer i medelåldern där risken för att utveckla demenssjukdom, främst 

vaskulär demens, minskar [1-2, 4]. Den skyddande effekten mot Alzheimers 

sjukdom är mer osäker [1-2].  

Hälsoekonomisk bedömning 

Eftersom det saknas evidens för enskilda blodtrycksbehandlingars effekt på 

risken för demensutveckling kan heller inte kostnadseffektiviteten bedömas. 

Det är däremot troligt att kostnadseffektiviteten av blodtrycksbehandling 

skulle förbättras kraftigt om förebyggande effekter på demensutveckling 

kunde demonstreras och räknas in. 
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Genetisk vägledning och screening 

Rad 4 

Tillstånd: Personer med kraftig familjär anhopning av demens-
sjukdom 

Åtgärd: Genetisk vägledning och mutationsscreening av mono-
gen nedärvning 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Högre risk än normalbefolkningen att utveckla demenssjukdom. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Det saknas vetenskapligt underlag för effekten av genetisk vägledning 

och mutationsscreening av monogen nedärvning av demenssjukdom för 

personer med kraftig familjär anhopning. 

 

Det saknas studier som har undersökt effekten av att ge genetisk vägledning 

eller mutationsscreening av monogen nedärvning i diagnostiskt syfte. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 5 

Tillstånd: Friska personer  

Åtgärd: Testning av riskgenen APOE4 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risken för demenssjukdom är mycket låg hos personer under 60 år, men 

ökar sedan med åldern.  
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Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Testning av riskgenen APOE4 kan öka oron i onödan hos friska personer 

(evidensstyrka 1). 

 

Informationen som testet ger kan öka oron i onödan och ger inget mervärde 

i det diagnostiska arbetet [5]. Demenssjukdom går heller inte att bota. 

APOE-genotypning kan komma att spela en mer framträdande roll då 

kunskapen om sambandet mellan omgivningsfaktorer och förekomst av 

APOE4 ökar. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Utredning och diagnostik 

Därför belyser vi området 
En person med demenssjukdom kan ha sjukdomen under många år (upp till 

15 år). Demenssjukdom medför stora konsekvenser för den drabbade, den-

nes familj och andra närstående. Idag utreds inte alla med misstänkt de-

menssjukdom och de utredningar som görs är inte alltid fullständiga. Det 

finns därför ett stort behov av att hälso- och sjukvården förbättrar diagnosti-

ken och handläggningen under hela sjukdomsförloppet så att hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten kan bedöma behovet av åtgärder för den de-

menssjuke och stöd till de anhöriga.  

Detta ingår 
I detta avsnitt behandlas hälso- och sjukvårdens möjligheter att utreda per-

soner med symtom på demenssjukdom. Ett flertal komponenter tas upp 

inom såväl den basala som den utvidgade demensutredningen. Detta efter-

som diagnosen är en sammanvägd bedömning som baseras på just ett flertal 

viktiga komponenter. Vi tar upp åtgärder som syftar till att få information 

om personens sjukhistoria och bedömning av det fysiska och psykiska till-

ståndet. Eftersom kognitiv svikt och förändring i funktions- och aktivitets-

förmåga är vanliga symtom berör vi också kognitiva test och annan struktu-

rerad bedömning. Vi tar också upp prover med syfte att upptäcka andra till-

stånd än demenssjukdom som kan orsaka demensliknande symtom. En van-

lig komponent inom demensutredningen är strukturell avbildning av hjärnan 

vilket kan utföras med hjälp av datortomografi eller magnetkamera.   

För mer svårbedömda tillstånd går vi igenom neuropsykologiska test, 

strukturell avbildning av hjärnan med magnetkamera, funktionell avbildning 

med SPECT, PET eller EEG och kvantitativ EEG, lumbalpunktion och ana-

lys av biomarkörer samt testning av riskgenen APOE. 

Basal demensutredning 

Rad 6 

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt 

Åtgärd: Strukturerad anamnes som en del i den basala de-
mensutredningen 
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Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör göra en basal demensutredning som innehåller 

 en strukturerad anamnes (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 En strukturerad anamnes som innehåller uppgifter om symtomutveckling, 

ärftliga förhållanden och läkemedelsanvändning kan utgöra en värdefull 

grund för den basala demensutredningen av personer med kognitiv svikt 

(beprövad erfarenhet). 

 

Det saknas vetenskapligt underlag som visar att en strukturerad anamnes 

bidrar till att fastställa diagnos. Beprövad erfarenhet visar däremot att en 

strukturerad anamnes som en del i den basala demensutredningen kan öka 

den diagnostiska säkerheten genom att ligga till grund för den fortsatta ut-

redningens innehåll. Enligt den beprövade erfarenheten gäller detta en struk-

turerad anamnes där hälso- och sjukvården samlar in information om perso-

nens symtomutveckling, ärftliga förhållanden och läkemedelsanvändning. 

Läkemedelsgenomgången ger bland annat information om personen använ-

der läkemedel som kan påverka kognitionen (se tabell). 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Läkemedel som kan orsaka kognitiva störningar 

Läkemedelsgrupp Studerad substans Evidensstyrka 

Läkemedel med antikolinerga 
effekter  

Skopolamin 1 

Bensodiazepiner Diazepam 1 

Antihistaminer Difenhydramin 

Hydroxizin 

Prometazin 

1 

Kortikosteroider Hydrokortison  

Kortison 

Kortisol 

Prednisolon 

Dexametason 

1 
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Opioider Morfin  

Hydromorfon 

Oxykodon 

1 

Antiepileptika  Karbamazepin  

Fenytoin 

Fenobarbital 

2 

Tricykliska antidepressiva Amitriptylin 2 

Medel vid Parkinsons sjukdom L-dopa, antikolinerga 
medel 

3 

Antipsykosmedel Haloperidol 3 

Rad 7 

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt  

Åtgärd: Intervjuer med anhöriga som en del i den basala de-
mensutredningen  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör göra en basal demensutredning som innehåller 

 intervjuer med anhöriga (prioritet 1).   

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Intervjuer med anhöriga till personer med kognitiv svikt ger värdefull 

information som en del i den basala demensutredningen av personer med 

kognitiv svikt (evidensstyrka 2). 

 

SBU har undersökt värdet av samtal med anhöriga vid diagnostisk bedöm-

ning av personer som genomgår demensutredning. Vid den diagnostiska 

bedömningen inbegriper det första samtalet med personen ofta även ett sam-

tal med en anhörig. Vid detta samtal kan hälso- och sjukvården kontrollera 

och komplettera med viktig information om tidigare sjukdom, medicinering 

och så vidare. Den anhörige kan ofta bidra med relevant information om 

rådande tillstånd och symtom hos en person, och har ofta noterat föränd-

ringar hos personen under lång tid såsom kognitiva funktioner och hur detta 

påverkar det dagliga livet. Sådan information kan vara en viktig källa till 

kompletterande data för upptäckt av demens. Fördelarna med att inbegripa 

samtal med anhöriga är många, bland annat för att få en bedömning av för-

ändringar över tid [5].  

Det finns också nackdelar med att använda sig av samtal med anhöriga. 

Resultatet beror på hur tät och bra kontakten mellan personen och dess an-
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höriga har varit och på den anhöriges emotionella tillstånd. Alla anhöriga är 

inte tillförlitliga som observatörer av förändringar [5]. 

Standardiserade intervjuskalor bidrar i begränsad omfattning till att fast-

ställa demens. På grund av brist på studier kan inga slutsatser dras angående 

värdet av intervjuskalor på personer med lindrigt nedsatt kognitiv förmåga. 

Intervjuer med anhöriga är dock ett värdefullt komplement till personens 

egen berättelse och den övriga utredningen [5]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 8 

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt 

Åtgärd: Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd som en del i 
den basala demensutredningen 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör göra en basal demensutredning som innehåller 

  en bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd (prioritet 1).   

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd kan som en del i den basala 

demensutredningen av personer med kognitiv svikt bidra till att ställa 

diagnos och ge underlag för det fortsatta utredningsarbetet (beprövad er-

farenhet). 

 

Det saknas vetenskapligt underlag som visar att bedömningen av det fysiska 

och psykiska tillståndet ökar den diagnostiska säkerheten. Beprövad erfa-

renhet visar dock att en sådan bedömning, som en komponent i den basala 

demensutredningen, bidrar till att ställa diagnos. Bedömningen ger också 

underlag till det fortsatta utredningsarbetet och ger en bild av eventuell fö-

rekomst av somatisk sjukdom eller psykisk sjukdom som depression eller 

ångest. 
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Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 9 

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt 

Åtgärd: Kognitivt test (klocktest) som en del i den basala de-
mensutredningen 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 I den basala demensutredningen av personer med kognitiv svikt bidrar 

klocktest i hög grad till att urskilja personer som har Alzheimers sjukdom 

(evidensstyrka 2). 

 

Enligt SBU kan klocktest bidra till att ställa diagnosen Alzheimers sjukdom.  

Många olika medicinska och psykiska tillstånd kan också påverka kognitio-

nen och de kognitiva testen utgör endast en del av den basala demensutred-

ningen [5]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 10 

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt 

Åtgärd: Kognitivt test (Mini Mental Test) som en del i den basa-
la demensutredningen 
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Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma om Mini Mental 

Test bidrar till att fastställa diagnos (otillräckligt vetenskapligt underlag), 

men testet kan ge vägledning om personens kognitiva nivå (beprövad er-

farenhet). 

 

Det vetenskapliga underlaget för effekten av Mini Mental Test är för svagt 

för att dra några slutsatser av. Det finns dock lång, beprövad erfarenhet för 

värdet av MMT som en del i den basala demensutredningen [5].  

Många olika medicinska och psykiska tillstånd kan också påverka kogni-

tionen och de kognitiva testen utgör endast en del av den basala demensut-

redningen [5]. 

Etnicitet kan också ha betydelse vid diagnostisering och utredning. Flera 

studier visar att Mini Mental Test underskattar kompetensen hos personer 

med etnisk minoritetstillhörighet på grund av språkliga svårigheter, utbild-

ning eller kulturell bakgrund [6-7].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 11 

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt 

Åtgärd: Kognitiva test (klocktest och Mini Mental Test i kombi-
nation) som en del i den basala demensutredningen 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör göra en basal demensutredning som innehåller 

 kognitiva test (Mini Mental Test tillsammans med klocktest) (prioritet 

1). 
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Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Kombinationen klocktest och Mini Mental Test kan som del i den basala 

demensutredningen komplettera varandra och tillsammans ge god väg-

ledning om personens kognitiva svikt (beprövad erfarenhet). 

 

Enligt SBU kan klocktest bidra till att ställa diagnosen Alzheimers sjukdom. 

Det vetenskapliga underlaget för effekten av Mini Mental Test är för svagt 

för att dra några slutsatser av. Det finns dock lång, beprövad erfarenhet för 

värdet av Mini Mental Test som en del i den basala demensutredningen. 

Beprövad erfarenhet talar också för att Mini Mental Test och klocktest 

kompletterar varandra och bidrar till att ställa demensdiagnos. Det går dock 

inte att ställa diagnos eller utesluta demenssjukdom med enbart Mini Mental 

Test och klocktest [5].  

Många olika medicinska och psykiska tillstånd kan också påverka kogni-

tionen och de kognitiva testen utgör endast en del av den basala demensut-

redningen [5]. 

Etnicitet kan också ha betydelse vid diagnostisering och utredning. Flera 

studier visar att Mini Mental Test underskattar kompetensen hos personer 

med etnisk minoritetstillhörighet på grund av språkliga svårigheter, utbild-

ning eller kulturell bakgrund [6-7]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 12  

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt 

Åtgärd: Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsför-
måga som en del i den basala demensutredningen 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör göra en basal demensutredning som innehåller 

 en strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga (prioritet 

1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 
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Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 En strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga kan som 

en del i den basala demensutredningen av personer med kognitiv svikt 

bidra till att ställa diagnos (beprövad erfarenhet). 

 

Det saknas systematiska litteraturöversikter och kontrollerade studier inom 

detta område men beprövad erfarenhet visar att en strukturerad bedömning 

av funktions- och aktivitetsförmåga kan bidra till att ställa demensdiagnos. 

  

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 13  

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt 

Åtgärd: Blodprovstagning för att mäta kalciumnivån som en del i 
den basala demensutredningen 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör göra en basal demensutredning som innehåller 

 blodprovstagning för att utesluta förhöjd nivå av kalcium (prioritet 2). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsatser: 

 Förhöjd kalciumnivå i blodet kan bidra till kognitiva sviktsymtom och 

kan identifieras eller uteslutas med hjälp av blodprovstagning. 

 Blodprovstagning av kalciumnivån kan som en del i den basala demens-

utredningen vara av värde för att utesluta förhöjd kalciumnivå som orsak 

till symtomen (beprövad erfarenhet). 

 

I enstaka fall kan en förhöjd nivå av kalcium i blodet (hyperkalcemi) vara en 

bidragande orsak till kognitiva sviktsymtom. Vid konfusion (förvirringstill-

stånd) kan en förhöjd kalciumnivå i blodet vara en utlösande faktor.  
Om blodprovstagning inte visar på en förhöjd nivå av kalcium i blodet 

kan det uteslutas som behandlingsbar orsak till kognitiv svikt, vilket enligt 

beprövad erfarenhet kan utgöra en värdefull del i den basala demensutred-

ningen.  
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Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 14  

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt 

Åtgärd: Blodprovstagning av sköldkörtelhormon som en del i 
den basala demensutredningen 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör göra en basal demensutredning som innehåller 

 blodprovstagning för att utesluta störd sköldkörtelfunktion (prioritet 2). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsatser: 

 Störd sköldkörtelfunktion kan orsaka demensliknande symtom och kan 

identifieras eller uteslutas med hjälp av blodprovstagning. 

 Blodprovstagning av sköldkörtelhormon kan som en del i den basala de-

mensutredningen vara av värde för att utesluta störd sköldkörtelfunktion 

som orsak till symtomen (beprövad erfarenhet). 

 

Störd sköldkörtelfunktion kan innebära både överpoduktion (hypertyreos) 

och underproduktion (hypotyreos) av sköldkörtelhormon vilket är relativt 

vanligt förekommande. Det saknas vetenskapligt underlag för att störd äm-

nesomsättning orsakar demenssjukdom men det kan ge demensliknande 

symtom. Vid hypertyreos kan personen känna rastlöshet, oro och även upp-

visa psykiatriska symtom i form av depression och psykos. Vid hypotyreos 

kan depression och försämrad psykomotorik förekomma [5]. 

Med hjälp av blodprovstagning kan en störd ämnesomsättning identifieras 

eller uteslutas. Om ämnessättningen är normal kan sköldkörtelsjukdomar 

uteslutas som behandlingsbar orsak till kognitiv svikt, vilket enligt beprövad 

erfarenhet kan utgöra en värdefull del i den basala demensutredningen. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 15  

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt där klinisk misstanke om 
neuroborrelios finns 

Åtgärd: Provtagning av ryggmärgsvätska som en del i den ba-
sala demensutredningen 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör  

 vid klinisk misstanke ta prov för neuroborrelios (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsatser: 

 Neuroborrelios kan orsaka demensliknande symtom och kan identifieras 

eller uteslutas med hjälp av provtagning av ryggmärgsvätskan. 

 Provtagning av ryggmärgsvätska kan som en del i den basala demensut-

redningen där klinisk misstanke om neuroborrelios finns vara av värde 

för att utesluta neuroborrelios som orsak till symtomen (beprövad erfa-

renhet). 

 

Borreliainfektion överförs vanligen via fästingbett till människan. Cirka 10–

15 procent av de infekterade kan utveckla olika neurologiska symtom [8-9] 

såsom kognitiv svikt. Det saknas vetenskapligt underlag som pekar på ett 

orsakssamband mellan neuroborrelios och demenssjukdom.  

Neuroborrelios kan påvisas eller uteslutas genom provtagning av rygg-

märgsvätskan. Om neuroborrelios inte påvisas kan det uteslutas som be-

handlingsbar orsak till kognitiv svikt, vilket enligt beprövad erfarenhet kan 

utgöra en värdefull del i den basala utredningen om det finns en klinisk 

misstanke om neuroborrelios och samtidig kognitiv svikt. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 16  

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt där klinisk misstanke om 
HIV-infektion finns 

Åtgärd: Blodprovstagning som en del i den basala demensut-
redningen 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör  

 vid klinisk misstanke ta prov för hiv (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsatser: 

 HIV-infektion kan orsaka demensliknande symtom och kan identifieras 

eller uteslutas med hjälp av blodprovstagning. 

 Blodprovstagningen kan som en del i den basala demensutredningen där 

klinisk misstanke om HIV-infektion finns vara av värde för utesluta HIV-

infektion som orsak till symtomen (beprövad erfarenhet). 

 

HIV-associerad demenssjukdom beskrivs vara en demensform med framför 

allt psykomotorisk förlångsamning. De flesta personer med HIV-associerad 

demenssjukdom har ett allvarligt försvagat immunsystem. Det saknas sys-

tematiska studier som beskriver sambandet mellan HIV-infektion och de-

mens. 

En blodprovstagning kan identifiera om en person har HIV-infektion. Det 

saknas vetenskapligt underlag för nyttan av test för HIV vid utredningen av 

kognitiv svikt, men det kan, utifrån beprövad erfarenhet, vara av värde i de 

fall där det finns en klinisk misstanke om HIV-infektion.  

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 17  

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt där klinisk misstanke om 
neurosyfilis finns 

Åtgärd: Blodprovstagning som en del i den basala demensut-
redningen 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör  

 vid klinisk misstanke ta prov för neurosyfilis (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsatser: 

 Neurosyfilis kan orsaka demensliknande symtom och kan identifieras 

eller uteslutas med hjälp av blodprovstagning. 

 Blodprovstagningen kan som en del i den basala demensutredningen där 

klinisk misstanke om neurosyfilis finns vara av värde för att utesluta neu-

rosyfilis som orsak till symtomen (beprövad erfarenhet). 

 

Neurosyfilis kan ge kognitiv svikt som exempelvis personlighetsförändring, 

minnesstörning, talstörning och nedsatt insikt, men även psykiatriska sym-

tom. Enstaka studier har visat att neurosyfilis förekommer hos mindre än en 

procent av de personer som remitteras för utredning av kognitiva sviktsym-

tom [5].  

Det saknas vetenskapligt underlag för nyttan av test för neurosyfilis vid 

utredning av kognitiva symtom men det kan utifrån beprövad erfarenhet 

vara av värde i de fall där det finns en klinisk misstanke om neurosyfilis. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 18  

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt 

Åtgärd: Blodprovstagning av nivå av homocystein som en del i 
den basala demensutredningen 
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Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör göra en basal demensutredning som innehåller 

 blodprovstagning för att utesluta förhöjd nivå av homocystein (prioritet 

2). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Blodprov för att identifiera höga nivåer av homocystein kan som en del i 

den basala demensutredningen vara av värde för att utesluta såväl brist på 

vitamin B12 som på folsyra, som bidragande orsak till kognitiv svikt 

(beprövad erfarenhet). 

 

Brist på vitamin B12 har länge ansetts vara relaterat till utvecklingen av 

kognitiv svikt. Vetenskapligt underlag saknas dock för ett orsakssamband 

mellan låga nivåer av vitamin B12 i serum och kognitiv svikt [5, 10].  

Brist på folsyra har länge ansetts vara relaterat till utvecklingen av kogni-

tiv svikt. SBU fann måttligt stöd för ett samband mellan låga nivåer av fol-

syra och kognitiv svikt och visst stöd för ett samband mellan låga nivåer av 

folsyra och Alzheimers sjukdom [5]. Detta samband kunde dock inte befäs-

tas i en tidigare publicerad rapport. Där ingick dock ett mindre antal origi-

nalstudier i analysen och resultaten var heterogena [10]. 

Det finns starkt stöd för att höga nivåer av homocystein i serum har ett 

samband med nedsatt kognitiv funktion [5, 10] och måttligt stöd för att höga 

nivåer av homocystein har ett samband med Alzheimers sjukdom [5]. 

Det saknas studier för att bedöma effekten av att utesluta brist på vitamin 

B12 hos personer med kognitiv svikt [5]. Blodprov för att identifiera höga 

nivåer av homocystein som kan utesluta såväl brist på B12 som på folsyra 

kan som en del i den basala demensutredningen av personer med kognitiv 

svikt vara av värde för att utesluta det som orsak till svikten enligt beprövad 

erfarenhet.  

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 19  

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt och normalt homocy-
steinvärde 

Åtgärd: Blodprovstagning av nivå av vitamin B12 som en del i 
den basala demensutredningen 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Blodprov för att identifiera låga nivåer av vitamin B12 är inte av värde 

för personer med normal homocysteinnivå (beprövad erfarenhet). 

 

Brist på vitamin B12 har länge ansetts vara relaterat till utvecklingen av 

kognitiv svikt. Vetenskapligt underlag saknas dock för ett orsakssamband 

mellan låga nivåer av vitamin B12 i serum och kognitiv svikt [5, 10].  

Brist på folsyra har länge ansetts vara relaterat till utvecklingen av kogni-

tiv svikt. SBU fann måttligt stöd för ett samband mellan låga nivåer av fol-

syra och kognitiv svikt och visst stöd för ett samband mellan låga nivåer av 

folsyra och Alzheimers sjukdom [5]. Detta samband kunde dock inte befäs-

tas i en tidigare publicerad rapport. Där ingick dock ett mindre antal origi-

nalstudier i analysen och resultaten var heterogena [10]. 

Det finns starkt stöd för att höga nivåer av homocystein i serum har ett 

samband med nedsatt kognitiv funktion [5, 10] och måttligt stöd för att höga 

nivåer av homocystein har ett samband med Alzheimers sjukdom [5]. 

Det saknas studier för att bedöma effekten av att utesluta brist på vitamin 

B12 hos personer med kognitiv svikt [5]. Blodprov för att identifiera låga 

nivåer av folsyra kan som en del i den basala demensutredningen av perso-

ner med kognitiv svikt vara av värde för att utesluta det som orsak till svik-

ten enligt beprövad erfarenhet. Detsamma gäller blodprov för att identifiera 

höga nivåer av homocystein som kan utesluta såväl brist på B12 som på 

folsyra som orsak till svikten. Om ett normalt homocysteinvärde har note-

rats finns det inget värde i att ta blodprov för att kontrollera vitamin B12-

nivån. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 20  

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt och normalt homocy-
steinvärde 

Åtgärd: Blodprovstagning av nivå av folsyra som en del i den 
basala demensutredningen 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Blodprov för att identifiera låga nivåer av folsyra är inte av värde för 

personer med normal homocysteinnivå (beprövad erfarenhet). 

 

Brist på vitamin B12 har länge ansetts vara relaterat till utvecklingen av 

kognitiv svikt. Vetenskapligt underlag saknas dock för ett orsakssamband 

mellan låga nivåer av vitamin B12 i serum och kognitiv svikt [5, 10].  

Brist på folsyra har länge ansetts vara relaterat till utvecklingen av kogni-

tiv svikt. SBU fann måttligt stöd för ett samband mellan låga nivåer av fol-

syra och kognitiv svikt och visst stöd för ett samband mellan låga nivåer av 

folsyra och Alzheimers sjukdom [5]. Detta samband kunde dock inte befäs-

tas i en tidigare publicerad rapport. Där ingick dock ett mindre antal origi-

nalstudier i analysen och resultaten var heterogena [10]. 

Det finns starkt stöd för att höga nivåer av homocystein i serum har ett 

samband med nedsatt kognitiv funktion [5, 10] och måttligt stöd för att höga 

nivåer av homocystein har ett samband med Alzheimers sjukdom [5]. 

Det saknas studier för att bedöma effekten av att utesluta brist på vitamin 

B12 hos personer med kognitiv svikt [5]. Blodprov för att identifiera låga 

nivåer av folsyra kan som en del i den basala demensutredningen av perso-

ner med kognitiv svikt vara av värde för att utesluta det som orsak till svik-

ten enligt beprövad erfarenhet. Detsamma gäller blodprov för att identifiera 

höga nivåer av homocystein som kan utesluta såväl brist på B12 som på 

folsyra som orsak till svikten. Om ett normalt homocysteinvärde har note-

rats finns det inget värde i att ta blodprov för att kontrollera folsyranivån. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 21  

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt  

Åtgärd: Strukturell hjärnavbildning med datortomografi som en 
del i den basala demensutredningen 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör göra en basal demensutredning som innehåller 

 strukturell hjärnavbildning med datortomografi (prioritet 2). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsatser: 

 Strukturell hjärnavbildning med datortomografi bidrar som en del i den 

basala demensutredningen av personer med kognitiv svikt till att urskilja 

personer med Alzheimers sjukdom från andra demenssjukdomar (evi-

densstyrka 1). 

 Avbildningen kan också identifiera sekundära orsaker till svikten (beprö-

vad erfarenhet). 

 

SBU anger att avbildning av hjärnan med datortomografi urskiljer personer 

med Alzheimers sjukdom från personer med andra demenssjukdomar samt 

ökar säkerheten i fastställandet av vaskulär demens och av frontotemporal 

demens och är av värde för det diagnostiska arbetet [5].  

Hälsoekonomisk bedömning 

Det finns viss evidens för att undersökning med datortomografi i syfte att 

utesluta sekundära orsaker till demenstillståndet ger en kostnad per åtgärd-

bart fall på högst 129 000 kronor, och en kostnad per QALY på högst cirka 

300 000 kronor.  

Rad 22  

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt  

Åtgärd: Strukturell hjärnavbildning med magnetkamera som en 
del i den basala demensutredningen 
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Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsatser: 

 Strukturell hjärnavbildning med magnetkamera bidrar som en del i den 

basala demensutredningen av personer med kognitiv svikt till att urskilja 

personer med Alzheimers sjukdom från andra demenssjukdomar (evi-

densstyrka 1). 

 Avbildningen kan också identifiera sekundära orsaker till svikten (beprö-

vad erfarenhet). 

 

SBU anger att avbildning av hjärnan med magnetkamera urskiljer personer 

med Alzheimers sjukdom från personer med andra demenssjukdomar samt 

ökar säkerheten i fastställandet av vaskulär demens och av frontotemporal 

demens och är av värde för det diagnostiska arbetet [5].  

Hälsoekonomisk bedömning 

Det kan skattas att jämfört med datortomografi ger magnetkamera en kost-

nad per ytterligare identifierat åtgärdbart fall på upp till fem miljoner kro-

nor. Kostnaden per QALY för magnetkamera jämfört med datortomografi är 

svår att bedöma men kan skattas till flera miljoner kronor. 

 Rad 23  

Tillstånd: Personer med misstänkt svår demenssjukdom 

Åtgärd: Strukturell hjärnavbildning med datortomografi som en 
del i den basala demensutredningen 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 
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Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Vid misstänkt svår demenssjukdom kan datortomografi vara av begränsat 

värde (beprövad erfarenhet). 

 

SBU anger att avbildning av hjärnan med datortomografi urskiljer personer 

med Alzheimers sjukdom från personer med andra demenssjukdomar samt 

ökar säkerheten i fastställandet av vaskulär demens och av frontotemporal 

demens och är av värde för det diagnostiska arbetet [5].  

Enligt beprövad erfarenhet har datortomografi begränsat värde vid utred-

ning av svår demenssjukdom där sjukdomen pågått under lång tid.  

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Utvidgad demensutredning 

Rad 24  

Tillstånd: Personer som genomgått basal demensutredning där 
diagnos inte fastställts  

Åtgärd: Neuropsykologiska test som täcker flera kognitiva do-
mäner 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör tillhandahålla en utvidgad demensutredning som 

innehåller  

 neuropsykologiska test (prioritet 2). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Neuropsykologiska test som täcker flera kognitiva domäner bidrar i hög 

grad till att ställa demensdiagnos och urskilja Alzheimers sjukdom hos 

personer som genomgått basal demensutredning där diagnos inte fast-

ställts (evidensstyrka 1).   
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Enligt SBU kan bedömning av det episodiska minnet bidra till att diagnosti-

sera tidig Alzheimers sjukdom [5]. Vid specialistkliniker används neuropsy-

kologiska test också vid utredning av lindrig kognitiv störning (MCI) i syfte 

att identifiera mycket tidiga tecken till demens. 

En metaanalys indikerar att funktionsnedsättning i multipla kognitiva 

domäner har ett prediktivt värde för senare utveckling av Alzheimers sjuk-

dom och detta stämmer väl överens med den kliniska bilden av generell 

nedsättning av hjärnans funktioner som ses vid etablerad Alzheimers sjuk-

dom [11]. Värderingen av studier på lindrig kognitiv störning försvåras av 

det faktum att definitionen av lindrig kognitiv störning inte är densamma i 

de olika studierna [11-12]. 

SBU redovisar att neuropsykologiska test bidrar till att ställa diagnos vid 

demenssjukdom och särskilja Alzheimers sjukdom [5]. 

Hälsoekonomisk bedömning 

Hälsoekonomiska studier av neuropsykologisk testning saknas. Kostnaden 

för testning hos neuropsykolog varierar – den är exempelvis angiven till 

1 882 kronor vid Linköpings Universitetssjukhus och 4 305 kronor vid Aka-

demiska Sjukhuset i Uppsala.  

Rad 25  

Tillstånd: Personer som genomgått basal demensutredning där 
diagnos inte fastställts 

Åtgärd: Strukturell hjärnavbildning med magnetkamera  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör tillhandahålla en utvidgad demensutredning som 
innehåller 

 strukturell hjärnavbildning med magnetkamera (prioritet 2). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Strukturell hjärnavbildning med magnetkamera ökar den diagnostiska 

säkerheten av Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och frontotemporal 

demens (evidensstyrka 1) och är därför av värde vid diagnostiken av per-

soner som genomgått basal demensutredning där diagnos inte fastställts. 

 

SBU och NICE har undersökt effekten av att inkludera magnetkamera i det 

diagnostiska arbetet och drar slutsatsen att avbildning med magnetkamera 
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kan öka specificiteten av framför allt Alzheimers sjukdom gentemot andra 

demenssjukdomar samt öka säkerheten i fastställandet av vaskulär demens 

och av frontotemporal demens [2, 5].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 26  

Tillstånd: Personer som genomgått basal demensutredning där 
diagnos inte fastställts 

Åtgärd: Funktionell avbildning med SPECT för att bedöma det 
regionala hjärnblodflödet 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör tillhanda hålla en utvidgad demensutredning som 

innehåller 

 funktionell hjärnavbildning med SPECT (prioritet 4). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsatser: 

 Funktionell avbildning med SPECT för att bedöma det regionala hjärn-

blodflödet ökar den differentialdiagnostiska säkerheten i utredningen av 

personer som genomgått basal demensutredning där diagnos inte fast-

ställts (evidensstyrka 2).  

 SPECT identifierar olika demenssjukdomar, framför allt Alzheimers 

sjukdom och frontotemporal demens (evidensstyrka 2). 

 

Enligt SBU kan SPECT identifiera regionalt minskade blodflöden i hjärnan 

vid Alzheimers sjukdom och vid frontotemporal demens. Därmed ökar den 

diagnostiska säkerheten vid komplicerade diagnostiska bedömningar [5]. En 

senare publicerad metaanalys visar att det finns visst stöd för att SPECT kan 

skilja mellan Alzheimers sjukdom och friska personer [13]. 

Hälsoekonomisk bedömning 

På grund av den stora osäkerheten i modellerna är kostnadseffektiviteten av 

SPECT svår att bedöma. SPECT är sannolikt inte kostnadseffektivt som 

metod att utesluta falskt positiva fall av Alzheimers sjukdom efter basal 
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utredning. Kostnadseffektiviteten av SPECT med syfte att differentialdia-

gnostisera mellan olika demenstillstånd har inte kunnat skattas, men beror 

på hur undersökningsresultatet påverkar det fortsatta handläggandet av per-

sonen. 

Rad 27  

Tillstånd: Personer med misstänkt Lewybodydemens som ge-
nomgått basal demensutredning där diagnos inte fastställts 

Åtgärd: Funktionell avbildning med SPECT för att bedöma 
dopaminsystemet i hjärnan 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Funktionell avbildning med SPECT för att bedöma dopaminsystemet i 

hjärnan ökar den differentialdiagnostiska säkerheten hos personer med 

misstänkt Lewybodydemens som genomgått basal demensutredning där 

diagnos inte fastställts (gott vetenskapligt underlag). 

 

Det finns en studie av god kvalitet där det redovisas att dopaminaktivitet 

undersökt med SPECT kan skilja Lewybodydemens från Alzheimers sjuk-

dom. En sänkt dopaminaktivitet visar på Lewybodydemens till skillnad från 

Alzheimers sjukdom där aktiviteten är normal [14]. 

Hälsoekonomisk bedömning 

På grund av den stora osäkerheten i modellerna är kostnadseffektiviteten av 

SPECT svår att bedöma. SPECT är sannolikt inte kostnadseffektivt som 

metod att utesluta falskt positiva fall av Alzheimers sjukdom efter basal 

utredning. Kostnadseffektiviteten av SPECT med syfte att differentialdia-

gnostisera mellan olika demenstillstånd har inte kunnat skattas, men beror 

på hur undersökningsresultatet påverkar det fortsatta handläggandet av per-

sonen. 
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Rad 28  

Tillstånd: Personer som genomgått basal demensutredning där 
diagnos inte fastställts 

Åtgärd: Funktionell avbildning av hjärnan med PET 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Funktionell avbildning av hjärnan med PET bidrar till att ställa demens-

diagnos och identifiera Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar 

hos personer som genomgått basal demensutredning där diagnos inte 

fastställts (evidensstyrka 2). 

 

Enligt SBU och NICE-SCIE kan PET identifiera nedsatt glukosomsättning i 

hjärnan vid Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Därmed ökar 

den diagnostiska säkerheten, framför allt för att skilja personer med Alz-

heimers sjukdom från friska personer men även från andra demenssjukdo-

mar [1-2].  

Det pågår forskning kring identifiering av diagnostiska markörer för Alz-

heimers sjukdom med PET-teknik. 

Hälsoekonomisk bedömning 

På grund av den stora osäkerheten i modellerna är kostnadseffektiviteten av 

PET svår att bedöma. Kostnadseffektiviteten beror på i vilket sammanhang 

undersökningen används och hur resultatet påverkar det fortsatta omhänder-

tagandet. PET är sannolikt inte kostnadseffektivt som metod att finna falskt 

positiva fall efter basal utredning. Metoden kan emellertid bli intressant i 

framtiden med större tillgänglighet och klinisk erfarenhet. 

Rad 29  

Tillstånd: Personer som genomgått basal demensutredning där 
diagnos inte fastställts  

Åtgärd: Funktionell avbildning av hjärnan med elektroencefalo-
grafi (EEG) och kvantitativ EEG 
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Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Funktionell avbildning av hjärnan med EEG och kvantitativ EEG har 

begränsat värde i utredningen av personer som genomgått basal demens-

utredning där diagnos inte fastställts (evidensstyrka 3). 

 

Enligt SBU bidrar EEG och kvantitativ EEG i begränsad omfattning till att 

skilja Alzheimers sjukdom från kontrollpersoner och Alzheimers sjukdom 

från andra demenssjukdomar [5].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 30  

Tillstånd: Personer med misstänkt Creutzfeldt-Jakobs sjukdom 
som genomgått basal demensutredning där diagnos inte fast-
ställts  

Åtgärd: Funktionell avbildning av hjärnan med elektroencefalo-
grafi (EEG) och kvantitativ EEG 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Funktionell avbildning av hjärnan med EEG och kvantitativ EEG kan 

bidra till att ställa diagnos vid misstanke om Creutzfeldt-Jakobs sjukdom 

(gott vetenskapligt underlag). 
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Enligt SBU och NICE kan EEG och kvantitativ EEG bidra till att ställa dia-

gnosen Creutzfeldt-Jakobs sjukdom där specifika EEG-förändringar ofta 

framträder [2, 5, 15]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 31 

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt som genomgått basal 
demensutredning där diagnos inte fastställts 

Åtgärd: Lumbalpunktion för analys av biomarkörer 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör tillhandahålla en utvidgad demensutredning som 
innehåller 

 lumbalpunktion för analys av biomarkörer (prioritet 2). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsatser: 

 Analys av biomarkörerna T-tau och A 42 samt kombinationen av dessa 

bidrar starkt till att skilja Alzheimers sjukdom från kontrollgrupper (evi-

densstyrka 1).  

 Analys av biomarkören P-tau bidrar till att skilja Alzheimers sjukdom 

från kontrollgrupper (evidensstyrka 1). 

 Nivåerna av biomarkörerna T-tau, P-tau och A 42 kan i vissa fall bidra 

till att skilja mellan olika demenssjukdomar, dock är resultaten heteroge-

na varför studier med väl karaktäriserad diagnostik behövs för att klargö-

ra betydelsen av biomarkörer i differentialdiagnostiken. 

 Lumbalpunktion bidrar till diagnostik av cerebrala inflammatoriska eller 

infektiösa tillstånd, som borrelia och syfilis, i centrala nervsystemet (be-

prövad erfarenhet). 

 

I dagsläget saknas studier för nyttan av analys av biomarkörer i ryggmärgs-

vätskan hos den kategori av personer som utreds inom primärvården. 

Enligt SBU bidrar analys av T-tau och A 42 samt kombinationen av T-

tau och A 42 i ryggmärgsvätskan till det diagnostiska arbetet att skilja Alz-

heimers sjukdom från friska kontroller [5]. Detta visar också en annan sys-
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tematisk litteraturöversikt [16]. SBU visar också att analys av P-tau bidrar 

till differentialdiagnostiken mellan Alzheimers sjukdom och kontrollgrupper 

[5]. En uppdaterad litteraturgenomgång med artiklar publicerade efter 2004 

stöder även dessa fynd [17-27].  

Studier som undersökt biomarkörernas bidrag till differentialdiagnostiken 

mellan Alzheimers sjukdom och andra demensdiagnoser uppvisar mer hete-

rogena resultat. 

För Lewybodydemens beskrev SBU att det fanns lätt till måttlig ökning 

av både T-tau och P-tau i 25 procent av fallen medan A 42 var sänkt i ma-

joriteten av fallen [1]. Fyra nya studier publicerade efter 2004 beskriver att 

T-tau och P-tau diskriminerade mot Alzheimers sjukdom i respektive tre av 

studierna [21, 28-30]. Nivåerna av A 42 kunde dock inte diskriminera mot 

Alzheimers sjukdom i tre av studierna [28-30]. 

För frontotemporal demens beskrev SBU att de flesta studier visat en lätt 

ökning av T-tau och P-tau samt en lätt sänkning av A 42 [1]. Två nya studi-

er efter 2004 har visat att T-tau, P-tau och A 42 kan bidra till att skilja mel-

lan frontotemporal demens och Alzheimers sjukdom [21, 26]. 

För vaskulär demens beskrev SBU både förhöjda och normala nivåer av 

T-tau. A 42 har befunnits vara lätt till måttligt sänkt och P-tau har visats lätt 

förhöjt i cirka 25 procent av fallen [1]. Tre studier publicerade efter 2004 

visar att P-tau kan särskilja mellan Alzheimers sjukdom och vaskulär de-

mens [18-19, 27], två av studierna att A 42 kan särskilja mellan Alzheimers 

sjukdom och vaskulär demens [18, 27] och endast en av studierna att T-tau 

skiljer mellan mellan Alzheimers sjukdom och vaskulär demens [19]. 

Det saknas tillräckligt vetenskapligt underlag för att på individnivå skilja 

Alzheimers sjukdom från andra demensdiagnoser utifrån enbart biomarkö-

rernas utfall [5, 18-19, 21, 24, 26-31]. Orsaken till de varierande resultaten i 

de relaterade studierna kan sannolikt delvis bero på variationer i patientma-

terial och även kontrollmaterial. Vidare kan också svårigheter att korrekt 

kategorisera de kliniska diagnoserna vara en bidragande orsak till de hetero-

gena resultaten. 

Individer med diagnosen lindrig kognitiv störning som uppvisar patolo-

giska nivåer av biomarkörerna löper en ökad risk att konvertera till Alzhei-

mers sjukdom. Dessa studier är dock genomförda på specialistkliniker vilket 

kan påverka utfallet i studierna [32-36]. 

Vad gäller Creutzfeldt-Jakobs sjukdom har man funnit ett gott vetenskap-

ligt underlag för att nivåerna av T-tau är markant ökade samtidigt som nivå-

er av P-tau är normala eller milt/måttligt förhöjda, resulterande i en disso-

ciation mellan T-tau och P-tau, vilket särskiljer Creutzfeldt-Jakobs sjukdom 

från Alzheimers sjukdom [5, 37]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 32  
Tillstånd: Personer som genomgått basal demensutredning där 
diagnos inte fastställts 
Åtgärd: Testning av riskgenen APOE4 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Testning av riskgenen APOE4 ökar inte säkerheten vid diagnostik eller 

differentialdiagnostik av personer som genomgått basal demensutredning 

där diagnos inte fastställts (evidensstyrka 1). 

 

Enligt SBU finns inget stöd för att APOE-genotypning i sig är värdefull för 

diagnostiken av Alzheimers sjukdom eller för differentialdiagnostik mellan 

demenssjukdomar [38-39]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 33  

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt och misstänkt idiopatisk 
normaltryckshydrocephalus (INPH) 

Åtgärd: Utredning med datortomografi eller magnetkamera 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 
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Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Utredning med datortomografi eller magnetkamera kan öka säkerheten i 

diagnostiken av personer med kognitiv svikt och misstänkt INPH (evi-

densstyrka 4). 

 

Där det finns klinisk misstanke om idiopatisk normaltryckshydrocephalus 

kan påvisande av vidgade ventriklar genom strukturell avbildning av hjär-

nan med datortomografi eller magnetkamera bidra till att ställa diagnosen. 

Det intrakraniella trycket är normalt [40]. 

Sannolikheten för att ventrikelvidgningen beror på idiopatisk normal-

tryckshydrocephalus ökar om datortomografi eller magnetkamera visar vid-

gade temporalhorn, en vinkel mellan sidoventriklerna som är större än 40 

grader och högt flöde i akvedukten [40]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Utredning och uppföljning efter  
fastställd diagnos och under  
demenssjukdomens förlopp 

Därför belyser vi området 
Demenssjukdomarna utvecklas olika över tid, men medför som regel suc-

cessiva försämringar i den drabbades funktioner. Hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten följer inte alltid upp hur sjukdomen utvecklas och behovet av 

vård- och omsorg förändras. Personen med demenssjukdom, och även den-

nes närstående, kan ha begränsad insikt om hur sjukdomens konsekvenser 

kan mötas. Genom upprepade medicinska, funktionella och sociala bedöm-

ningar, där hälso- och sjukvård samverkar med socialtjänst, ökar man möj-

ligheterna att i tid kunna förhindra eller mildra många av demenssjukdo-

marnas negativa effekter samtidigt som resursutnyttjandet blir så effektivt 

som möjligt. 

Detta ingår 
I riktlinjerna tar vi upp den tidiga sociala utredningen och regelbunden soci-

al och medicinsk uppföljning. 

Rad 34  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom 

Åtgärd: Tidig social utredning 

 

Rekommendation 

 
 

Socialtjänsten bör  

 genomföra en tidig social utredning (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt kognition, autonomi och kommunikationsförmåga. Progredierande 

sjukdom. 
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Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsatser: 

 En tidig social utredning kan öka den demenssjukes möjlighet till delak-

tighet och självbestämmande över biståndsinsatserna (beprövad erfaren-

het).  

 En utredning som fokuserar på personens livshistoria, livsstil, religion, 

tradition, intressen och vanor kan bidra till en individuell utformning av 

biståndsinsatserna (beprövad erfarenhet). 

 Utredningen kan utgöra grund för insatser som sätts in när den demens-

sjuke personen blir sämre och inte längre kan minnas eller uttrycka sig 

(beprövad erfarenhet). 

 

Det saknas studier som studerat biståndsutredning som specifikt riktar sig 

mot personer med demenssjukdom. De slutsatser som presenteras bygger i 

stället på de erfarenheter som gjorts i enskilda svenska studier av deskriptiv 

och allmän karaktär [2].  

En studie som granskat biståndshandläggningen av äldre personer gene-

rellt som ansökt om bistånd enligt socialtjänstlagen visar att biståndsutred-

ningarna endast ger en begränsad bild av individen och dennes behov och 

livssituation. Uppgifter om intressen, vanor och livsstil fanns endast i sex 

procent av 1 190 granskade beslutsdokument [41].  

Genom att samla in information om bakgrund, familjeliv, relationer, soci-

alt nätverk, yrkesliv, särskilda händelser i livet, intressen, personlighet samt 

vilka förmågor personen har kvar både rent praktiskt och mentalt kan man 

få underlag för att bedöma och utforma biståndsinsatser. Anhöriga kan ock-

så bidra med viktig information. 

En tidig social utredning ökar den demenssjuke personens möjlighet att 

påverka insatserna, vilket kan öka självbestämmandet och delaktigheten [2]. 

  

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 35  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom  

Åtgärd: Årlig medicinsk och social uppföljning 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 minst årligen göra en medicinsk och social uppföljning av läkemedels-

behandling, kognition, funktions- och aktivitetsförmåga, allmäntillstånd, 
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eventuella beteendeförändringar och beviljade biståndsinsatser (prioritet 

1).  

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt kognition, autonomi och kommunikationsförmåga. Progredierande 

sjukdom. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats:  

 En regelbunden medicinsk och social uppföljning kan vara värdefullt för 

att utvärdera och tillgodose behovet av vård och omsorg för personer 

med demenssjukdom (beprövad erfarenhet). 

 

Det finns inga studier som direkt studerar olika principer för uppföljning. 

Däremot visar beprövad erfarenhet att en systematisk uppföljning av den 

demenssjuke personens funktioner (testning, observation, anhöriginforma-

tion) ger underlag för att värdera effekten av läkemedelsbehandling och 

andra åtgärder, samt för att ta ställning till fortsatt eller ändrad behandling.  

Eventuella konsekvenser av bristfällig eller utebliven bedömning av akti-

viteter i dagliga livet (ADL) är inte kända men beprövad erfarenhet tyder på 

att bristfällig kännedom om personens problem kan leda till att personen 

inte får sina behov tillgodosedda. 

Det saknas systematiska litteraturöversikter och kontrollerade studier 

inom detta område men beprövad erfarenhet visar att en bedömning med 

standardiserade instrument av ADL-förmågan kan ge underlag för att bedö-

ma det fortsatta behovet av insatser. Bedömningen innefattar ibland inter-

vjuer med personen med demenssjukdom, anhöriga och personal samt ob-

servationer. 

Det saknas studier som belyser nyttan av regelbunden social uppföljning 

av personer med demenssjukdom, men åtgärden kan enligt beprövad erfa-

renhet tillgodose behovet av sociala insatser. 

Beprövad erfarenhet ger stöd för att en årlig medicinsk och social upp-

följning av läkemedelsbehandling, kognition, funktionsförmåga, mental 

förmåga samt eventuella beteendeförändringar kan ligga till grund för att 

utvärdera och tillgodose behovet av vård och omsorg för personer med de-

menssjukdom.  

Hälsoekonomisk bedömning 

Det saknas vetenskapligt underlag för kostnadseffektiviteten av regelbunden 

och strukturerad uppföljning. Kostnaden för ett läkarbesök är låg i relation 

till de totala kostnaderna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Det 

finns stora potentiella vinster med rutinmässig uppföljning för att tidigt 

identifiera och åtgärda problem innan de leder till akuta vårdbehov. Det kan 

skattas att kostnadseffektkvoten för regelbunden och strukturerad uppfölj-

ning är låg. 
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Omvårdnad och omsorg  

Därför belyser vi området 
En person med demenssjukdom blir mer och mer beroende av hjälp för att 

klara vardagen och senare den personliga omvårdnaden allt eftersom sjuk-

domen utvecklas. I senare skeden av demenssjukdomen försämras kognitiva 

förmågor som minne, språk och orienteringsförmåga vilket medför att om-

givningen måste anpassa till exempel sitt sätt att kommunicera för att förstå 

och göra sig förstådd.  

Personer med demenssjukdom har större risk än andra i motsvarande ål-

der att drabbas av annan sjuklighet som trycksår, inkontinens, undernäring, 

munohälsa och fallskador. De kan också ha svårt att förmedla smärta, olust 

och andra symtom på ohälsa. Området är viktigt att belysa eftersom det stäl-

ler krav på hälso- och sjukvården att vara uppmärksam på olika tecken på 

detta och att kontinuerligt göra riskbedömningar. 

Personer med demenssjukdom har också större risk än andra att drabbas 

av vanvård. Det är därför viktigt att ha kunskap om hur man kan upptäcka 

och förebygga detta. 

I ett senare skede av sjukdomen är det även relativt vanligt att hälso- och 

sjukvården begränsar den demenssjukes möjligheter att förflytta sig i syfte 

att förebygga fall och skador. Studier visar att flera skulle kunna klara sig 

utan begränsningsåtgärd och att åtgärden i sig kan orsaka skada och lidande. 

Det är därför viktigt att öka kunskapen om begränsningsåtgärder. 

Personer med demenssjukdom får sällan tillgång till palliativ vård i livets 

slutskede. Det finns ett behov av vägledning på området eftersom det kan 

vara svårt att avgöra när en person med demenssjukdom är döende och för 

att kunskapen kring palliativ vård oftast är baserad på studier av personer 

med cancer och att denna kunskap inte är direkt överförbar. Ytterligare ett 

skäl är svårigheterna att kommunicera med personer med demenssjukdom i 

detta skede av sjukdomen.  

Detta ingår 
I riktlinjerna tar vi upp personcentrerad omvårdnad och omhändertagandet 

av personer med demenssjukdom. Därtill inkluderar vi att diagnostisera ät-

problem med strukturerade bedömningsinstrument och att regelbundet be-

döma näringstillståndet samt åtgärder kopplat till detta. Vi tar också upp 

strukturerad bedömning av munhälsan. Vid urininkontinens och förstopp-

ning tar vi upp olika former av icke-farmakologiska åtgärder. Vi behandlar 

regelbunden bedömning av fallrisk och förebyggande åtgärder mot fall.  

Vi tar även upp klinisk bedömning och strukturerade bedömningsinstru-

ment för risken för trycksår och hur de kan förebyggas och behandlas. I om-

rådet ingår även uppföljning av fysiska begränsningsåtgärder genom konti-

nuerliga observationer och utvärderingar samt utbildning av personal i van-
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vård. Därefter behandlar vi palliativ vård samt åtgärder som kan bli aktuella 

för personer med demenssjukdom i livets slutskede och deras anhöriga. 

Slutligen tar vi upp språk- och kulturanpassning inom vård och omsorg av 

personer med demenssjukdom.  

Personcentrerad omvårdnad 

Rad 36  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom 

Åtgärd: Personcentrerad omvårdnad 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 ge personer med demenssjukdom en personcentrerad omvårdnad (priori-

tet 1).  

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med nedsatt kognitiv funktion, förmåga till aktivi-

tet, delaktighet och risk för nedsatt livskvalitet. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsatser: 

 En personcentrerad omvårdnad kan öka tilliten, integriteten, självstän-

digheten, initiativförmågan samt minska agitation hos personer med de-

menssjukdom (visst vetenskapligt underlag). 

 En personcentrerad omvårdnad kan minska förbrukningen av antipsy-

kosmedel hos personer med demenssjukdom (visst vetenskapligt under-

lag). 

 

Det vetenskapliga stödet för personcentrerad omvårdnad är begränsat men 

effekten har utvärderats i några studier. En interventionsstudie jämförde 

ordinär vård med vård där man gav stöd genom så kallad integritetsfrämjan-

de omvårdnad. Den integritetsfrämjande omvårdnaden stöttade bland annat 

upplevelse av tillit, självständighet och initiativ hos personer med demens-

sjukdom i alla vårdhandlingar [42]. Resultaten var positiva på både 

psykosociala [43-47] och biologiska variabler [48]. Erik H Eriksons kristeo-

rier tillämpades. 

Ytterligare en studie har utgått från samma teori och jämfört finlandsföd-

da invandrare med demenssjukdom när de vårdades av personer som talade 

deras modersmål och av personer som inte gjorde det. När resultatet analy-

serades utifrån Eriksons teori såg man att den första gruppen visade mer 
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integritet och att vårdarna gett integritetsbefrämjande (personcentrerad) om-

vårdnad [49-51]. 

I en randomiserad, kontrollerad studie jämfördes personcentrerad om-

vårdnad, Dementia care mapping (DCM) och ordinär omvårdnad. Resultatet 

visade minskad agitation vid personcentrerad omvårdnad och DCM och fler 

fall vid personcentrerad omvårdnad jämfört med DCM [52]. NICE-SCIE 

konkluderar att DCM i flera studier får stöd för att det är en effektiv metod 

för att bedöma livskvalitet och välbefinnande men att ytterligare systematis-

ka studier behövs för att säkerställa effekterna [2]. 

Det finns andra studier som inte benämnt den utvärderade omvårdnaden 

personcentrerad (men som senare klassats sådan) som visat på minskad för-

brukning av antipsykotiska läkemedel [53-54]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Att upptäcka ätproblem och underlätta ätandet  

Rad 37  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom som 
behöver stöd med att äta 

Åtgärd: Diagnostik av ätproblem med strukturerade bedöm-
ningsinstrument 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 diagnostisera ätproblem med hjälp av ett strukturerat bedömningsin- 

strument (prioritet 2). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsatser: 

 Diagnostik av ätproblem med strukturerade bedömningsinstrument hos 

personer med måttlig till svår demenssjukdom som behöver stöd med att 

äta kan öka möjligheten att ge individanpassade omvårdnadsåtgärder, och 

därmed kan kostintaget öka (beprövad erfarenhet). 

 Det saknas vetenskapligt stöd för att peka ut något enskilt bedömningsin-

strument före ett annat. 
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En strukturerad bedömning av ätproblemen kan öka möjligheten att ge indi-

vidanpassade omvårdnadsåtgärder, och därmed kan kostintaget öka [55]. 

Det finns ett flertal strukturerade bedömningsinstrument. Edinburg Feeding 

Evaluation in Dementia (EdFED) omfattar den vanligaste typen av ätbete-

enden hos personer med demenssjukdom och bedömningen omfattar lättare 

till svårare problem. Förslag till omvårdnadsåtgärder i relation till bristande 

egenvårdsförmåga ges. Effekterna av insatta åtgärder kan också bedömas 

med EdFED [144-147]. 

The Self-Feeding Assessment Tool bedömer områden som förmågan att 

använda bestick för fast respektive halvfast föda, att äta med händerna och 

att dricka ur mugg eller glas. Bedömningen innehåller också en hierarkisk 

beskrivning av fem nivåer av hjälp. Dessa är: äter utan hjälp, verbal uppma-

ning, icke verbal uppmaning, fysisk guidning och matning [56]. 

The Feeding Behavior Inventory är särskilt inriktat på problem vid Alz-

heimers sjukdom och beskriver 33 ätproblem indelade i fyra områden, till 

vilka omvårdnadsåtgärder finns beskrivna. Områdena är beteenden som 

splittrar och hindrar ätande, avvikande användning av bestick, porslin och 

tillbehör, avvikande mat- och vätskeintag samt avvikande bearbetning i 

munnen [55].  

Ett annat sätt att diagnostisera den demenssjukes förmåga att klara ätandet 

är att utifrån olika strategier (till exempel verbal instruktion) bedöma beho-

vet av hjälp för ätandet [57]. 

Det saknas vetenskapligt underlag för att peka ut något enskilt bedöm-

ningsinstrument. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 38  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom i sär-
skilt boende eller dagverksamhet som behöver stöd med att äta 

Åtgärd: Anpassad måltidsmiljö  

 

Rekommendation 

 
 

Socialtjänsten bör inom dagverksamhet och särskilda boenden 

 anpassa måltidsmiljön (prioritet 3).  

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt livskvalitet. Ökad risk för försämrat hälsotillstånd. 
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Vilken effekt har ågärden? 
Slutsats: 

 En anpassad måltidsmiljö som är hemlik, där måltiderna intas i små 

grupper, tillräcklig tid för ätandet och möjlighet att själv komponera sin 

portion kan förbättra sociala kontakter, måltidsbeteenden och öka kostin-

taget hos personer med måttlig till svår demenssjukdom i särskilt boende 

eller dagverksamhet som behöver stöd med att äta (visst vetenskapligt 

underlag). 

 

Olika interventioner har gjorts inom särskilda boenden för att förbättra mål-

tidsmiljön och därmed öka kostintaget för personer med demenssjukdom. 

Studier visar att måltider där personer med svår demenssjukdom äter till-

sammans kan upplevas som påfrestande både för medboende och personal 

[58-61]. 

En mindre randomiserad, kontrollerad studie med 19 deltagare visar att 

måltider i små grupper runt matbord, tillräcklig tid för ätandet och möjlighet 

att själv komponera sin portion, förbättrade sociala kontakter och måltidsbe-

teenden jämfört med om personerna placerades på rad [62]. En annan mind-

re experimentell studie inom somatisk långtidssjukvård, där åtta personer 

med demenssjukdom och åtta personer med andra sjukdomar ingick, visar 

att kostintaget ökade signifikant när de äldre åt i en matsal möblerad i över-

ensstämmelse med de äldres aktiva period i livet och maten serverades på 

uppläggningsfat så att de själva kunde servera sig mat [63]. Också portione-

ring på de demenssjukas tallrikar vid deras matplats ökar kostintaget enligt 

en pilotstudie med 22 deltagare [64].  

I en interventionsstudie på ett äldreboende dukades bordet på ett för den 

sjuke välbekant sätt, i en miljö som kunde uppfattas som hemlik. Analys av 

videoinspelade måltider från denna interventionsstudie med tre kvinnor och 

två män (63–80 år) med Alzheimers sjukdom visade att de tillsammans var 

kapabla att komponera sina måltider självständigt, att hjälpbeteenden ut-

vecklades i gruppen, att tiden för måltider förlängdes och att gruppen ut-

vecklade god förmåga att socialisera med varandra [65]. I en annan analys 

av samma videomaterial lyfter författarna fram betydelsen av att personer 

med demenssjukdom behandlas så att tillit och autonomi främjas i måltidssi-

tuationen. Det vill säga att personerna ges möjlighet att själva ta mat och så 

långt möjligt äta självständigt, att personalen stödjer men inte tar över, att 

bordet dukas så att personerna med demenssjukdom känner igen och kan 

överblicka det som serveras [66].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 39  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom som 
behöver stöd med att äta 

Åtgärd: Individuellt anpassat stöd i form av riktade uppmaningar 
och positiv förstärkning 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt livskvalitet. Ökad risk för försämrat hälsotillstånd. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Individuellt anpassat stöd i form av riktade uppmaningar och positiv för-

stärkning förbättrar transport av maten till munnen, tuggning och svälj-

ning hos personer med måttlig till svår demenssjukdom som behöver stöd 

med att äta (visst vetenskapligt underlag). 

 

I en randomiserad, kontrollerad studie användes standardiserade riktade 

uppmaningar och positiv förstärkning. Exempelvis användes uppmaningar 

som ”Ta upp [namn på besticket]”, ”Sätt fast maten på [namn på besticket]”, 

”För maten till munnen”, ”För in maten i munnen”, ”Tugga maten”, och 

”Svälj maten”. Som positiv förstärkning användes ”Det är rätt”, ”Rätt” eller 

”Bra”. Förmågan att föra maten till munnen, tuggning och sväljning förbätt-

rades signifikant (mätt med Level of Eating Independence Scale, LEI-

skalan) under de två interventionsperioderna och förbättringen kvarstod upp 

till en vecka efter interventionen jämfört med kontrollgruppen [67].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 40  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom som 
behöver stöd med att äta 

Åtgärd: Individuellt anpassat stöd i form av uppmuntran och be-
röring 
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Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 ge ett individuellt anpassat stöd vid måltiden (prioritet 2). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt livskvalitet. Ökad risk för försämrat hälsotillstånd. 

Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsats: 

 Individuellt anpassat stöd i form av uppmuntran att äta i kombination 

med lätta beröringar av armen i samband med måltid ökar näringsintaget 

hos personer med måttlig till svår demenssjukdom som behöver stöd 

med att äta (visst vetenskapligt underlag).  

 

En välgjord randomiserad, kontrollerad studie visar att uppmuntran att äta i 

kombination med lätta beröringar av armen i samband med måltid ökade 

näringsintaget signifikant hos personer med demenssjukdom [68]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 41  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom som 
behöver stöd med att äta 

Åtgärd: Individuellt anpassat stöd i form av att verbal och icke-
verbal interaktion (exempelvis visa, mimik och initiering) 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 ge ett individuellt anpassat stöd vid måltiden (prioritet 2). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt livskvalitet. Ökad risk för försämrat hälsotillstånd. 
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Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Individuellt anpassat stöd i form av verbal och icke-verbal interaktion 

(exempelvis visa, mimik och initiering) mellan vårdare och personer 

med måttlig till svår demenssjukdom som behöver stöd med att äta kan 

öka näringsintaget och ge en positiv upplevelse av måltiden (beprövad 

erfarenhet). 

 

En kvalitativ studie rapporterar att uppgiftsorienterad, mekanisk, rutinom-

vårdnad utan verbal interaktion med personerna medförde att dessa åt mind-

re, oftare vägrade att äta och lämnade bordet. Om omvårdnaden istället var 

personcentrerad och vårdaren använde sin kunskap om personen och dennes 

demenssjukdom och interagerade både verbalt och icke-verbalt (visa, mi-

mik, initiering) ökade näringsintaget och måltiden upplevdes positivt av 

båda parter [69]. Avgörande för utfallet av måltiden är vårdarens direkta och 

indirekta handlingssätt och om vårdaren fokuserar på den sjukes behov [70]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 42  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom som 
behöver stöd med att äta 

Åtgärd: Kontrasterande färger i dukningen 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt livskvalitet. Ökad risk för försämrat hälsotillstånd. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Kontrasterande färger i dukningen underlättar ätandet för personer med 

måttlig till svår demenssjukdom som behöver stöd med att äta (visst ve-

tenskapligt underlag). 

 

I en liten interventionsstudie med nio deltagare med demenssjukdom och 

för- och eftermätning prövades användning av kontrasterande färger i duk-

ningen för att kompensera för personernas perceptionsstörning. När starkt 

rött eller blått porslin användes förbättrades mat- och vätskeintag signifikant 

med 25 respektive 84 procent jämfört med när vitt eller ljust färgat porslin 

användes [71].  
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I två andra studier användes kontraster mellan figur och bakgrund såsom 

färgskillnader mellan duk och porslin och maten på tallriken för att förtydli-

ga den visuella miljön och underlätta tolkning. Detta resulterade i en lugnare 

måltidsmiljö, att personerna åt bättre och mer självständigt än tidigare [72-

73]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 43  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom i sär-
skilt boende som behöver stöd med att äta 

Åtgärd: Lugnande musik under måltiden 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt livskvalitet. Ökad risk för försämrat hälsotillstånd. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma effekten av 

lugnande musik under måltiden för personer med måttlig till svår de-

menssjukdom i särskilt boende som behöver stöd med att äta (otillräck-

ligt vetenskapligt underlag). 

 

Interventioner med musik under måltider rapporteras i några artiklar. Olika 

typer av musik prövades i två studier och videoinspelningar före och under 

musikperioderna användes för analys av effekterna. Den ena studien med 

fyra personer med demenssjukdom visade att man satt längre tid vid mat-

borden när musik spelades och matintaget ökade [74]. En andra studie med 

tio kvinnor och tio män visade signifikant större matintag under musikperi-

oderna och personalen serverade också mer mat [74]. I ytterligare två mind-

re studier kunde man visa minskat verbalt utagerande och oro när klassisk 

musik spelades under måltiden samt ökat matintag [75-76]. En studie där 21 

kvinnor och sex män ingick visar minskat verbalt utagerande och oro och 

ökat matintag när klassisk musik spelades [76]. Man har också kunnat visa 

att musik har en positiv påverkan på beteendesymptom som aggressivitet 

och upprördhet [77].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
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Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Att upptäcka och åtgärda viktförlust eller  
undernäring 

Rad 44  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och viktförlust eller 
misstänkt undernäring 

Åtgärd: Regelbunden bedömning av näringstillstånd (vikt, BMI, 
viktförlust och vikthistoria) 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 regelbundet bedöma näringstillstånd (vikt, BMI, viktförlust och vikthi-

storia) (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Regelbunden bedömning av näringstillstånd hos personer med demens-

sjukdom och misstänkt undernäring kan identifiera viktförlust i ett tidigt 

skede och därmed minska risken för undernäring. Om undernäring iden-

tifieras kan bedömningen ge underlag för att sätta in adekvata åtgärder 

(beprövad erfarenhet). 

 

Enligt beprövad erfarenhet kan (ofrivillig) viktförlust upptäckas genom re-

gelbundna bedömningar av näringstillståndet och det är en fördel om detta 

sker tidigt i sjukdomen. Det kan minska risken för undernäring och samti-

digt förbättra personens livskvalitet. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 45  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och undernäring 

Åtgärd: Nutritionsintervention – energiberikning av mat och 
dryck, extra mellanmål, konsistensanpassning 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 öka personens näringsintag genom energiberikning av mat och dryck, 

extra mellanmål och konsistensanpassning (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt livskvalitet. Ökad risk för försämrat hälsotillstånd. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Energiberikning av mat och dryck, extra mellanmål, konsistensanpass-

ning samt måltidsassistens kan ha effekt mot undernäring hos personer 

med demenssjukdom (beprövad erfarenhet). 

 

Nutritionsbehandling av undernäringstillstånd vid demens är otillräckligt 

studerad. Många studier är gjorda på små patientgrupper och med kort iter-

vention. Enligt klinisk praxis och beprövad erfarenhet kan näringsintaget 

förbättras för personer med demenssjukdom genom lämplig måltidsordning, 

energirik kost, vid behov konsistensanpassad, måltidsassistans vid behov av 

vårdpersonal med erfarenhet av demenssjukdom. Få studier med nutritions-

intervention har kunnat visa effekter på kognition. Visst vetenskapligt un-

derlag finns för att nutritionsutbildning till patienter och anhöriga har effekt 

på vikt och kognition [78]. Det finns visst vetenskapligt underlag för att 

behandling med näringsdrycker har effekter på vikt, kroppssammansättning 

och vitaminstatus [79-81]. Däremot beskriver de ingen effekt på kognition 

eller ADL-förmåga. Intensifierad nutritionsbehandling med individanpassa-

de menyer resulterade i att signifikant fler boende på interventionsboendet 

behöll eller ökade sin vikt. Viktuppgång eller bibehållen vikt var förenat 

med överlevnad. Vikten kunde bibehållas även hos de personer som vandra-

de [82]. Ytterligare studier behövs för att klargöra effekterna av nutritions-

behandling vid demenssjukdom. 

 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 46  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och undernäring 

Åtgärd: Nutritionsintervention i form av tillägg av näringsdrycker 
 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan 

 öka personens näringsintag genom näringsdrycker (prioritet 5). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt livskvalitet. Ökad risk för försämrat hälsotillstånd. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Nutritionsintervention i form av tillägg av näringsdrycker har en positiv 

effekt på nutritionsstatus hos personer med demenssjukdom och under-

näring (visst vetenskapligt underlag).  

 

Systematiska undersökningar finns när det gäller näringsdrycker till geriat-

riska patienter i allmänhet men inte för demens specifikt. Till exempel finns 

en systematisk litteraturöversikt från Cochrane från 2006 där man samman-

fattar att näringsdrycker åstadkommer en liten men stabil viktuppgång hos 

äldre och möjligen kan påverka dödligheten. Inget stöd redovisas för för-

bättrad funktionell förmåga eller minskning av vårdtid [83].  

I en systematisk litteraturöversikt noterades en signifikant minskning av 

dödligheten och komplikationer (infektioner, trycksår), viktuppgång eller 

viktstabilitet samt förbättrat totalt näringsintag. Det finns enligt översikten 

nu ökat stöd för användande av näringsdrycker, framför allt till akut sjuka 

och äldre personer [84]. Olika nutritionsåtgärder, framför allt tillägg av när-

ingsdrycker, har resulterat i positiva effekter på vikt och andra nutritionspa-

rametrar, till exempel kroppssammansättning och vitaminstatus.  

Ytterligare studier behövs för att klargöra effekterna av nutritionsbehand-

ling vid demenssjukdom. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Munvård  
Studier [85-89] visar att dålig tandstatus hos personer med svår demens-

sjukdom kan medföra malnutrition, smärtupplevelser, aspirationspneumoni 

och frätsår i munnen. Muntorrhet med därav betingad svårighet att äta och 
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svälja [90] liksom dålig tuggförmåga på grund av få tuggkontakter [86] har 

visats vara riskfaktorer för malnutrition.  

Upplevelser av smärta från munhålan är särskilt problematiskt när det 

gäller personer med demenssjukdom då de kan ha svårt att lokalisera smär-

tan och också svårt att kommunicera sin smärtupplevelse. Ibland kan ett 

icke adekvat beteende som till exempel aggressivitet eller vägran att ta emot 

mat vara uttryck för smärtor i munnen. 

Att ge munvård till en person med demenssjukdom innebär ofta etiska 

problem. Vid munvård får vårdaren tillträde till en mycket privat del av 

kroppen som i sig förutsätter att den som ska ta emot hjälpen förstår varför 

handlingen genomförs och ger tyst eller uttalat samtycke till detta [91]. Ge-

nom att munvård utförs med instrument har den också en teknisk dimension 

och hela processen är förknippad med sensoriska upplevelser av smak och 

lukt. Om man inte förstår varför vårdaren vill hjälpa till med munvården 

leder situationen lätt till ett reflexmässigt avvärjande beteende från den de-

menssjuke personen.  

För att få kontakt och kunna utföra munvården behöver vårdaren vara 

nära och beröra den demenssjuka personen fysiskt på ett sådant sätt att det i 

mötet förmedlas vänlighet, trygghet och tillit. Beprövad erfarenhet visar att 

om man närmar sig personen med lugna rörelser, genom att stryka över kin-

den, småprata, berömma, uppmuntra och avleda så kan det öka möjligheten 

att genomföra munvården på ett värdigt sätt. Att vara lyhörd och välja rätt 

tillfälle är viktigt också när det gäller tandborstningen. Munhygien morgon 

och kväll är inte alltid i överensstämmelse med den demenssjukes dygns-

rytm. God munvård innefattar i de fall där tandborstning inte bedöms möj-

lig, också att torka av tändernas yttersidor och torka ur den mat som eventu-

ellt ligger kvar innanför kinden. Det är ett övergrepp och inte förenligt med 

god vård och omsorg att hålla fast patienten och utföra munvård med våld. 

Det kan också ses som ett övergrepp att inte ge någon munvård alls [92].  

Oral apraxi är ett sent symtom i demensutvecklingen och betyder att per-

sonen på grund av sin hjärnskada helt eller delvis förlorat förmågan att utfö-

ra viljemässiga rörelser. Till exempel när personen uppmanas att gapa så 

kan personen inte efterfölja uppmaningen. Detta kan ibland misstolkas som 

om personer inte vill. En strategi att lindra personens orala apraxi är att av-

leda personens uppmärksamhet från uppmaningen att gapa. En annan möj-

lighet är att med mimik eller gester visa hur man gapar. 

Ett annat begrepp som är viktigt att känna till är oral agnosi vilket betyder 

att den demenssjuke helt eller delvis har förlorat förmågan att känna igen 

objekt. När vårdaren placerar tandborsten eller en rengöringssudd på en pe-

ang i personens mun så har inte den demenssjuke förmåga att ”känna igen” 

tandborsten vilket kan vara skäl till att den demenssjuke värjer sig när mun-

vården ska genomföras.  



 

Rad 47  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och risk för nedsatt 
munhälsa 

Åtgärd: Strukturerad bedömning av munhälsa  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 regelbundet göra en strukturerad bedömning av munhälsan (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 En strukturerad bedömning av munhälsan kan öka möjligheten att be-

döma och diagnostisera munproblem hos personer med demenssjukdom 

(beprövad erfarenhet). 

 

Enligt beprövad erfarenhet kan ett strukturerat bedömningsinstrument som 

används regelbundet, har rimlig omfattning, är anpassat för att användas av 

vårdpersonal samt är validerat och bedömt när det gäller reliabilitet och sen-

sitivitet i att skärpa vårdarens uppmärksamhet på den orala hälsan och öka 

möjligheten att bedöma och diagnostisera munproblem som personen med 

demenssjukdom inte själv har kunnat förmedla. För närvarande finns inget 

instrument som uppfyller samtliga krav. 

Det saknas vetenskapligt underlag för att förebygga och behandla oral 

sjukdom specifikt för personer med demenssjukdom [93]. De metoder som 

är effektiva för friska, vuxna personer anses däremot vara effektiva även för 

äldre personer, med eller utan demenssjukdom [93-94]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Att åtgärda urininkontinens  
För personer med demenssjukdom medför urininkontinens ytterligare ett 

allvarligt medicinskt och socialt funktionshinder. Urininkontinens kan leda 

till försämringar av livskvaliteten, med negativ påverkan på personens fy-

siska aktivitet, säkerhet och självförtroende. Problemet är tabubelagt, och 

kan ge skam och skuldkänslor som leder till isolering [95-96]. Urininkonti-
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nens ökar vårdtyngden för personal [95, 97] och närstående [98-99] och 

ökar risken för behov av vård i hemmet eller i särskilt boende [95, 97, 100-

101].  

Urininkontinens definieras som varje form av ofrivilligt urinläckage 

[102]. Det finns flera typer av urininkontinens. De vanligaste är ansträng-

ningsinkontinens, trängningsinkontinens, blandinkontinens och överrin-

ningsinkontinens. Urininkontinens hos äldre är oftare relaterad till andra 

sjukdomar än hos yngre. Detta gör att behovet av allmänmedicinsk utred-

ning/undersökning är större än i yngre åldersgrupper [95]. Många äldre kan 

inte genomgå komplicerade undersökningar/utredningar och etiska avgö-

randen är därför viktiga när omfattningen av utredning ska avgöras. En ba-

sal utredning av urininkontinens innehåller ofta följande delar: allmän sjuk-

domshistoria, miktionsanamnes, psykosociala konsekvenser av inkontinen-

sen, status och eventuell blöjvägningstest [95, 103].  

Övergående eller tillfällig urininkontinens kan inträffa hos äldre till ex-

empel vid urinvägsinfektion, förvirringstillstånd, tillfällig svår förstoppning 

och i samband med miljöbyte [95]. Fysiologiska eller anatomiska föränd-

ringar av de nedre urinvägarna hos äldre kan orsaka att äldre drabbas av 

urininkontinens [95, 104]. Även psykiatriska och medicinska tillstånd (till 

exempel depression, hjärtkärlsjukdom och diabetes) kan leda till inkontinens 

[105-106]. En del läkemedel kan påverka uppkomsten av inkontinens, spe-

ciellt vätskedrivande medel.  

Även faktorer direkt relaterade till demenssjukdom kan bidra till, eller 

vara orsak till, urininkontinens. Svårigheter med rörelse och förflyttning 

[107-109], svårigheter att hitta till toaletten [110-111] svårigheter att känna 

igen att man är på toaletten [111] och svårigheter att klä av sig [108, 111] är 

faktorer som ökar risken för urininkontinens hos personer med demenssjuk-

dom. Personer med demenssjukdom kan också få en neurologisk urininkon-

tinens, vilket innebär att hämningen av tömningsreflexen blir störd. Perso-

nen upplever blåsfyllnads- och trängningskänsla mycket sent, ibland när 

läckaget redan har startat. Förekomsten av urininkontinens ökar med svårig-

hetsgraden av demens [104]. Hos personer med Alzheimers sjukdom är 

urininkontinens mer vanligt förekommande än hos personer med vaskulär 

demens [104]. 

Rad 48  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom och 
urininkontinens 

Åtgärd: Toalettassistans – schemalagda toalettbesök i kombi-
nation med andra interventioner  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan 
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 erbjuda schemalagda toalettbesök i kombination med andra interventio-

ner (prioritet 5). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt livskvalitet. Risk för ytterligare försämring av kontinensen. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Schemalagda toalettbesök i kombination med andra interventioner kan 

minska antalet inkontinensepisoder hos personer med måttlig till svår 

demenssjukdom och urininkontinens (evidensstyrka 4).   

 

En systematisk litteraturöversikt av god kvalitet har visat att schemalagda 

toalettbesök kombinerat med andra interventioner (till exempel inkontinens-

hjälpmedel, personalutbildning i flyttning av en person från säng till toalett-

stol, läkemedel) minskar antalet inkontinensepisoder bland äldre personer 

med eller utan demenssjukdom [112].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 49  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom och 
urininkontinens 

Åtgärd: Toalettassistans – vaneträning 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 erbjuda toalettassistans i form av vaneträning (prioritet 3). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt livskvalitet. Risk för ytterligare försämring av kontinensen. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Vaneträning minskar läckagevolymen hos personer med måttlig till svår 

demenssjukdom och urininkontinens (visst vetenskapligt underlag). 

 



 57 

En kontrollerad studie visade en signifikant minskning av läckagevolymen 

hos sjukhemspatienter med demenssjukdom som fått vaneträning jämfört 

med kontrollgruppen [113]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 50  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom och  
urininkontinens 

Åtgärd: Toalettassistans – uppmärksamhetsträning 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör inte 

 erbjuda uppmärksamhetsträning (icke-göra). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt livskvalitet. Risk för ytterligare försämring av kontinensen. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Det saknas vetenskapligt underlag för effekten av uppmärksamhetsträ-

ning för personer med måttlig till svår demenssjukdom och urininkonti-

nens specifikt.  

 Uppmärksamhetsträning kan öka äldre personers eget initiativ att gå på 

toaletten och minska inkontinensepisoderna under kort tid (evidensstyr-

ka 3).  

 Det saknas vetenskapligt underlag för att effekterna kvarstår över tid.  

 

Det saknas vetenskapligt underlag för effekten av uppmärksamhetsträning 

för personer med demenssjukdom och urininkontinens. En systematisk litte-

raturöversikt av god kvalitet har däremot visat att uppmärksamhetsträning 

ökar äldre personers eget initiativ att gå på toaletten och minskar inkonti-

nensepisoderna under kort tid [114]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 51  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom och  
urininkontinens 

Åtgärd: Blåsträning 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör inte 

 erbjuda blåsträning (icke-göra). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt livskvalitet. Risk för ytterligare försämring av kontinensen. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Det saknas vetenskapligt underlag för effekten av blåsträning för perso-

ner med måttlig till svår demenssjukdom och urininkontinens specifikt. 

 Blåsträning kan ha en positiv effekt på livskvalitet, minska antal inkon-

tinensperioder och antal miktioner hos äldre personer med urininkonti-

nens (evidensstyrka 4). 

 

Det saknas vetenskapligt underlag för effekten av blåsträning för personer 

med demenssjukdom och urininkontinens. En systematisk litteraturöversikt 

av god kvalitet har visat att blåsträning har en positiv effekt på livskvalitet, 

och minskar antal inkontinensperioder och antal miktioner hos äldre perso-

ner med urininkontinens [115]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 52  

Tillstånd: Kvinnor med måttlig till svår demenssjukdom och  
urininkontinens 

Åtgärd: Bäckenbottenträning 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör inte 
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 erbjuda bäckenbottenträning till kvinnor (icke-göra). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt livskvalitet. Risk för ytterligare försämring av kontinensen. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Kvinnor med måttlig till svår demenssjukdom och urininkontinens kan 

inte tillgodogöra sig bäckenbottenträning (beprövad erfarenhet). 

 

Det saknas vetenskapligt underlag för effekten av bäckenbottenträning för 

kvinnor med demenssjukdom och urininkontinens. En systematisk littera-

turöversikt har däremot visat att bäckenbottenträning ger signifikant minsk-

ning av urinläckagevolym och inkontinensepisoder hos kvinnor generellt 

[116].  

Det är troligt att bäckenbottenträning kan ha effekt hos personer med mild 

demenssjukdom, som har funktionella och mentala förutsättningar att klara 

sådan behandling Däremot är det enligt beprövad erfarenhet mycket tvek-

samt om bäckenbottenträning kan fungera för personer med måttlig eller 

svår demenssjukdom. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 53  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och urininkontinens 

Åtgärd: Individuellt utprovade absorberande produkter 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 tillhandahålla individuellt utprovade absorberande produkter (prioritet 

1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt livskvalitet.  
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Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Individuellt utprovade absorberande produkter kan förhindra urinläcka-

ge i kläderna och fungera som hjälpmedel för personer med demens-

sjukdom och urininkontinens i avvaktan på utredning, under utredning, 

som komplement till annan behandling och till personer med kronisk in-

kontinens som inte går att behandla (beprövad erfarenhet).  

 

Förskrivning av absorberande produkter är den vanligaste åtgärden vid urin-

inkontinens hos äldre [95]. En studie har visat att få äldre med inkontinens-

problem utreds och behandlas, och att de flesta äldre får absorberande pro-

dukter [117]. En annan studie över hjälpmedelsanvändningen på sjukhem 

visade att endast 22 procent av patienterna använde hjälpmedel som var 

anpassade till läckagevolymen. Många patienter hade för stora inkontinens-

hjälpmedel [118].  

Det saknas prospektiva randomiserade studier som jämför olika typer av 

hjälpmedel vid urininkontinens. Det saknas också studier som jämför 

hjälpmedelsanvändning med andra alternativ till exempel toaletträning [95].  

Beprövad erfarenhet visar på nyttan av absorberande produkter för perso-

ner med demenssjukdom vid urinläckage i avvaktan på utredning, under 

utredning, som komplement till annan behandling och till personer med 

kronisk inkontinens som inte går att behandla. 

Hälsoekonomisk bedömning 

Absorberande produkter har bedömts vara mer kostnadseffektiva än långva-

rig kateterbehandling (evidensstyrka 2). Utprovning av absorberande pro-

dukter har bedömts vara kostnadseffektivt jämfört med ingen utprovning 

(skattad). 

Rad 54  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och urininkontinens  

Åtgärd: Långvarig kateterbehandling 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör inte 

 långvarigt behandla med kateter (icke-göra). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt livskvalitet. Risk för ytterligare försämring av kontinensen. 
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Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Långvarig kateteranvändning ökar risken för medicinska komplikationer 

hos personer med demenssjukdom och urininkontinens (evidensstyrka 

2). 

 

Fler studier behövs för att värdera användningen av sjävkateterisering (RIK) 

vid blåstömningssvårigheter [95]. 

Att få en urinvägskateter kan, för den som inte förstår anledningen, vara 

kränkande vilket minimeras genom att vårdsituationen präglas av respekt för 

den personliga integriteten och att informationen till personen är så klart 

uttalad som möjligt. 

Långvarig kateteranvändning ökar risken för bakterier i urin, sten i urin-

blåsan, kronisk inflammation i urinröret, fistelbildning och blåscancer [95]. 

Färre infektioner förekommer vid självkateterisering än vid användning av 

kvarliggande kateter (KAD) [95].  

Hälsoekonomisk bedömning 

Långvarig kateterbehandling bedöms inte vara kostnadseffektiv jämfört med 

absorberande produkter (skattad).  

Att förebygga och åtgärda förstoppning  
En god tarmfunktion är viktig för hälsa och välbefinnande. Nedsatt tarm-

funktion innebär obehag och lidande och hela personen påverkas [119]. Ris-

ken att bli förstoppad är betydligt högre för personer med demenssjukdom 

än för genomsnittsbefolkningen. Cirka 60 procent drabbas av förstoppning 

[120] jämfört med omkring 15 procent i den övriga befolkningen [121-123]. 

Incidensen ökar vid flyttning till sjukhem och 55–80 procent av personerna 

som bor på sjukhem eller liknade inrättningar använder rutinmässigt olika 

läkemedel som underlättar tarmtömning [124-125]. 

Livsstilsfaktorer som fiberfattig diet, lågt vätskeintag och för lite fysisk 

aktivitet framhålls ofta som orsaker till förstoppning. Även miljöfaktorer 

som svårtillgängliga toaletter, svårigheter att få vara ostörd vid toalettbesök 

och att vara beroende av andra för att kunna sköta sina toalettbesök kan in-

nebära ökad risk [126]. Svårigheter relaterade till demenssjukdomen i sig 

kan också påverka förmågan att tömma tarmen. Ett exempel är när personen 

inte längre kan efterfölja en uppmaning att krysta (dyspraxi).  

Hos personer med demenssjukdom kan signaler som ökad trötthet, nedsatt 

aptit och spänd mage vara tecken på förstoppning [127]. Även rastlöshet, 

irritabilitet, desorientering och aggression kan vara tecken på förstoppning 

[119]. Icke-farmakologisk behandling av förstoppning hos personer med 

demenssjukdom är mycket sparsamt beskrivet i den vetenskapliga litteratu-

ren.  
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Rad 55  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och risk för förstopp-
ning 

Åtgärd: Fiberrik kost och adekvat vätskeintag genom tillförsel av 
vätska  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 säkerställa en fiberrik kost och ett adekvat vätskeintag samt erbjuda fy-

sisk aktivitet som förebyggande åtgärder (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för försämring av livskvalitet och hälsotillstånd. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Det saknas vetenskapligt underlag för den förebyggande effekten av 

fiberrik kost och adekvat vätskeintag genom tillförsel av vätska hos per-

soner med demenssjukdom och risk för förstoppning specifikt.  

 Fiberrik kost kan ge kortare genomströmningtid, större och ökat antal 

avföringar hos personer med demenssjukdom och risk för förstoppning 

(evidensstyrka 3).  

 Biverkningar i form av gaser och en känsla av uppkördhet kan före-

komma och risken för förstoppning kan öka av fiberrik kost om inte till-

räckligt med vätska tillförs (beprövad erfarenhet). 

 Ett adekvat vätskeintag kan ha en förebyggande effekt hos personer med 

demenssjukdom och risk för förstoppning (beprövad erfarenhet).  

 

Det saknas vetenskapligt underlag för effekten av fiberrik kost hos personer 

med demenssjukdom och risk för förstoppning. En systematisk litteratur-

översikt visar att fiberrik kost kan underlätta de tarmrörelser som gör att 

födan bearbetas och pressas ned mot ändtarmsöppningen vilket kan ge kor-

tare genomströmningtid, större och ökat antal avföringar. Samtidigt sägs att 

det vetenskapliga underlaget är för svagt för att kunna ligga till grund för 

rekommendationer om kli och andra bulkmedel [123, 126]. Fiberrik kost 

kan ge upphov till gaser och en känsla av uppkördhet [128]. I en systematisk 

litteraturöversikt sägs att fibrer ökar tarminnehållet, vilket kan leda till att 

personer med svårigheter att tömma tarmen kan få ytterligare problem med 

att få ut avföringen [129]. Det finns emellertid beprövad erfarenhet och kli-

nisk praxis som visar att en kost med fiberrik mat kan vara effektiv mot för-

stoppning som en tidig åtgärd för att upprätthålla en god tarmfunktion.  
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Att bara fiberberika kosten kan vara otillräckligt vid påtagligt försämrad 

tarmfunktion och tillståndet kan riskera att förvärras på flera sätt [128]. Att 

öka fiberintaget utan att tillföra tillräckligt med vätska kan resultera i hård 

avföring [130] eftersom en adekvat vätsketillförsel är en förutsättning för en 

normal tarmfunktion [131]. En mindre översikt visar att extra vätsketillför-

sel kan avhjälpa förstoppning om personen är uttorkad [132]. Ett adekvat 

vätskeintag anses också förebygga förstoppning [130]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 56  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och risk för förstopp-
ning 

Åtgärd: Fysisk aktivitet  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 erbjuda fysisk aktivitet som förebyggande åtgärd (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för försämring av livskvalitet och hälsotillstånd. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Fysisk aktivitet hos personer med demenssjukdom och risk för förstopp-

ning kan ha en positiv påverkan på tarmfunktionen (beprövad erfaren-

het). 

 

Studier av fysisk aktivitets effekt på förstoppning är motsägelsefulla [133]. 

Däremot finns det beprövad erfarenhet av att fysisk aktivitet kan motverka 

att förstoppning uppstår. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 57  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och förstoppning eller 
risk för förstoppning 

Åtgärd: Behandling med paraffinolja 

 

Rekommendation 

 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Försämrad livskvalitet och hälsotillstånd eller risk för försämrad livskvalitet 

och hälsotillstånd. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av behandling 

med paraffinolja mot förstoppning hos personer med demenssjukdom 

specifikt.  

 Paraffinolja kan medföra negativa konsekvenser vid behandling av per-

soner med demenssjukdom och förstoppning eller risk för förstoppning 

(visst vetenskapligt underlag). 

 

Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av behandling 

med paraffinolja mot förstoppning hos personer med demenssjukdom speci-

fikt.  

Två studier beskriver oral behandling med paraffinolja vid förstoppning 

hos barn och personer med psykisk utvecklingsstörning. Av dessa framgår 

att paraffinolja kan ha viss effekt vid förstoppning både initialt vid fekalom 

och som fortsatt behandling. Paraffinolja misstänks däremot även kunna 

försvåra upptaget av fettlösliga vitaminer och andra substanser samt kunna 

medföra främmande kroppsreaktioner i magslemhinnan [134-135]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 58  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och förstoppning 

Åtgärd: Magmassage 

 

Rekommendation 
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Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan 

 erbjuda magmassage för att behandla förstoppning (prioritet 8). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för försämring av livskvalitet och hälsotillstånd. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats:  

 Magmassage kan vara en verksam behandling för personer med demens-

sjukdom och förstoppning men det vetenskapliga underlaget är för svagt 

för att säkerställa effekten (evidensstyrka 4). 

 

En litteraturöversikt [136] redovisar att de vetenskapliga bevisen för att 

magmassage har effekt vid förstoppning är svaga. De fyra studier som in-

kluderades i översikten hade alla metodologiska brister. Samtidigt uttalas att 

det sammanlagda resultatet av studierna ger visst stöd för att magmassage 

kan vara en skonsam och verksam behandling vid förstoppning vilket också 

stöds i en senare deskriptiv studie [137].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 59  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och förstoppning eller 
risk för förstoppning 

Åtgärd: Biofeedback (träning av muskelkoordination) 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Försämrad livskvalitet och hälsotillstånd eller risk för försämrad livskvalitet 

och hälsotillstånd. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats:  

 Personer med demenssjukdom har svårt att tillämpa biofeedback på 

grund av nedsatt kognitiv förmåga (beprövad erfarenhet).  

 

Nedsatt kognition utgör ett hinder för att kunna genomföra biofeedback 

(träning av muskelkoordination) hos personer med demenssjukdom [138]. 
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Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 60 

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och förstoppning eller 
risk för förstoppning 

Åtgärd: Regelbundna toalettvanor 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 säkerställa regelbundna toalettvanor som förebyggande och behandlande 

åtgärd (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Försämrad livskvalitet och hälsotillstånd eller risk för försämrad livskvalitet 

och hälsotillstånd. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Regelbundna toalettvanor kan förebygga och lindra förstoppning hos 

personer med demenssjukdom (beprövad erfarenhet).  

 

Ingen systematisk litteraturöversikt av god kvalitet har identifierats där be-

tydelsen av regelbundna toalettvanor för att förebygga eller behandla för-

stoppning har konstaterats. De beskrivna effekterna bygger på beprövad 

erfarenhet. Fyra studier beskriver betydelsen av att personer med försvagade 

tarmtömningssignaler, psykiska funktionshinder eller som är sängliggande 

upprätthåller regelbundna toalettvanor.  

För personer i särskilt boende ger kartläggning av den enskildes toalett-

vanor enligt beprövad erfarenhet underlag för att individualisera vården.  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Att förebygga fall och bedöma fallrisk 
Ett fall definieras ofta som en händelse då någon oavsiktligt hamnar på 

marken eller golvet, oavsett om en skada inträffar eller inte. Olika utfalls-
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mått som används inom forskningen om fall är inträffade fall, personer som 

fallit och olika typer av skador som orsakats av fallet.  

Fall sker oftast inte helt slumpmässigt. Risken att falla kan bero på indivi-

dens hälsa och funktionstillstånd, faktorer i omgivningen och vilka aktivite-

ter personen ifråga deltar i. Det är ofta multipla faktorer, som exempelvis 

nedsatt motorik, syn, kognition samt vissa sjukdomar och läkemedel som 

orsakar fall [139-141]. Faktorer i omgivningen som ökar fallrisken är till 

exempel otillräcklig belysning, hinder på golvet/marken och halt underlag. I 

allmänhet gäller att ju fler riskfaktorer en person har eller utsätter sig för 

desto högre är risken att falla. Tidigare fall, det vill säga att man fallit under 

det senaste året eller de senaste månaderna, är dock en av de viktigaste fak-

torerna när det gäller ökad risk för nya fall [142].  

Risken att falla är ungefär dubbelt så hög för personer med demenssjuk-

dom som för äldre utan kognitiv nedsättning [143-147]. Fler än nio av tio 

personer med demenssjukdom som läggs in på sjukhus på grund av en skada 

har skadats genom ett fall [148]. Att befinna sig i nya miljöer exempelvis 

efter flytt till nytt boende eller byte av sjukhusavdelning innebär ofta en 

ytterligare förhöjd fallrisk för personer med demenssjukdom [149]. 

Forskningen om fall relaterad till personer med demenssjukdom är myck-

et begränsad. Huvuddelen av resultaten i denna sammanställning bygger på 

en systematisk översikt [150], inklusive metaanalyser. Översikten inklude-

rade studier fram till januari 2005 med varierande andel av personer med 

demenssjukdom på särskilt boende och vårdavdelningar på sjukhus. Dessut-

om kompletterades sammanställningen med randomiserade, kontrollerade 

studier som publicerats från januari 2005 till och med januari 2007. Redo-

visningen nedan baseras alltså på studier genomförda på sjukhus och i sär-

skilt boende och kan med försiktighet generaliseras till personer med de-

menssjukdom i dessa miljöer. Detta innebär att resultaten troligen berör per-

soner som har en ganska långt framskriden demenssjukdom. Det är dock 

troligt att personer med demenssjukdom i tidigt skede har nytta av insatser 

som visats vara effektiva för andra äldre personer som bor i ordinärt boende, 

det vill säga träning av styrka och balans eller en multifaktoriell riskbedöm-

ning med riktade insatser, det vill säga mot gång- och balanssvårigheter, 

biverkningar av läkemedel, förändring i omgivning [150-152]. 

Etiska överväganden 

Grunden för det fallförebyggande arbetet är densamma som gäller för god 

vård- och omsorg. Den baseras på en god relation mellan personal och den 

äldre personen och där den äldre upplever sin värdighet. Kunskap om de-

menssjukdomar och fallförebyggande arbete samt empatisk förmåga är tro-

ligen av stor betydelse för att lyckas förhindra fall. Det handlar bland annat 

om att kunna anpassa tillsynen, att uppmärksamma och förebygga hälsotill-

stånd som ökar risken för fall till exempel delirium, att skapa en trygg och 

säker omgivning samt att undvika psykofarmaka när det är möjligt [153]. 

Ibland kan det verka ”nödvändigt” att begränsa den demenssjukes rörelse-

frihet (se avsnitt om ”fysiska begränsningsåtgärder). Det alternativet kan 

ofta uteslutas efter en noggrann diskussion av andra alternativ och genom att 

personalen sätter sig in i den äldres syn på sin situation. Det är därför viktigt 
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att alla yrkeskategorier inom vård och omsorg använder sin kompetens i 

samspel med varandra för att förebygga fall och skador bland äldre männi-

skor. 

Rad 61  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom på sjukhus och i  
särskilt boende 

Åtgärd: Regelbunden bedömning av fallrisk genom kartläggning 
av tidigare fall och kontinuerlig skattning av fallrisk 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 regelbundet bedöma fallrisken genom kartläggning av tidigare fall och 

kontinuerlig skattning av fallrisk (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt motorik, perception och kognition. Risk för skada, lidande och för-

tida död. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Regelbunden bedömning av fallrisk genom personalens kartläggning av 

tidigare fall och kontinuerlig skattning av fallrisk kan identifiera perso-

ner med ökad fallrisk och öka möjligheten till individuellt anpassade åt-

gärder på sjukhus och i särkskilt boende (beprövad erfarenhet). 

 

Det saknas instrument utvecklade för fallriskbedömning för personer med 

demenssjukdom. Tidigare fall är en indikator på en ökad fallrisk bland äldre 

[142] och i det sammanhanget torde personer med demenssjukdom inte ut-

göra något undantag. Personalens globala skattning (hög respektive låg risk) 

av enskilda äldre personers fallrisk förefaller vara av stort värde [154-156]. 

Personalens kunskap om hur den äldre personen beter sig i riskhänseende 

över dygnet och nytillkomna händelser som till exempel om den äldre bytt 

miljö, blivit sjuk eller fått ett nyinsatt läkemedel är viktiga faktorer i en fall-

riskbedömning. Personalens aktiva åtgärder för att kontinuerligt upptäcka 

och behandla komplikationer som kan öka risken för fall var del i en effek-

tiv multifaktoriell fallprevention på sjukhus [157]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 62  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom på sjukhus  

Åtgärd: Multifaktoriell intervention (flera samtidiga åtgärder) för 
att förebygga fall 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 genomföra flera samtidiga åtgärder (multifaktoriell intervention), till 

exempel översyn av läkemedel, fysisk träning och förändringar av boen-

demiljön (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt motorik, perception och kognition. Risk för skada, lidande och för-

tida död. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 På sjukhus minskar en multifaktoriell intervention med hög intensitet 

som genomförs av personer med olika professioner och med specifik 

kunskap i fallförebyggande arbete antalet fall (evidensstyrka 2). 

 Effekten av en multifaktoriell intervention på andelen personer som fal-

ler och förekomsten av frakturer på sjukhus är osäker (evidensstyrka 4).  

En systematisk litteraturöversikt över studier på sjukhus visar i en metaana-

lys att en multifaktoriell insats i det fallförebyggande arbetet ger en liten 

minskning (20 procent relativt värde) av förekomsten av fall bland äldre 

personer men inte av förekomsten av personer som faller eller av frakturer 

[150]. En senare publicerad randomiserad kontrollerad studie visade en stor 

minskning (93 procent relativt värde) av fallförekomsten bland personer 

med demenssjukdom som vårdas på sjukhus för höftfraktur [157]. Även 

andel personer som föll minskade. Resultaten bygger på en post-hoc sub-

gruppsanalys. Interventionen baserades på teamarbete och bestod av perso-

nalutbildning, individuell vård och rehabilitering, samt aktiva åtgärder för 

att förebygga, upptäcka och behandla komplikationer efter höftfrakturen 

som exempelvis förvirring. 

Vid en närmare granskning av studier från sjukhus och särskilt boende 

framkommer att det krävs insatser av hög intensitet av personal med speci-

fik kompetens för att uppnå positiv effekt. Multifaktoriella insatser med 

högre intensitet beskrivs innehålla moment som riktad information till per-

sonal och även till boende och dessutom av exempelvis regelbunden fysisk 

träning, översyn av läkemedel och falluppföljning [158-160]. Insatserna 

genomförs av personal med specifik kompetens i att förebygga fall. Några 

andra komponenter som ingått i studier med positiv effekt är en individuellt 
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anpassad tillsyn som uppmärksammar och förebygger ohälsotillstånd som 

ökar risken för fall [157, 160].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 63  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom i särskilt boende 

Åtgärd: Multifaktoriell intervention (flera samtidiga åtgärder) för 
att förebygga fall 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 genomföra flera samtidiga åtgärder (multifaktoriell intervention), till 

exempel översyn av läkemedel, fysisk träning och förändringar av boen-

demiljön (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt motorik, perception och kognition. Risk för skada, lidande och för-

tida död. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 I särskilt boende minskar en multifaktoriell intervention med hög inten-

sitet som genomförs av personal med kunskap i fallförebyggande arbete 

förekomsten av fall och personer som faller (evidensstyrka 2). 

 Effekten av en multifaktoriell intervention på antalet frakturer i särskilt 

boende är osäker (evidensstyrka 4). 

 
Bland studier av multifaktoriella insatser i särskilt boende är de sammantag-

na resultaten osäkrare än på sjukhus. Där ligger minskningen av såväl före-

komsten av fall som av personer som faller just på gränsen till signifikant 

effekt och det finns ingen visad effekt när det gäller frakturer [150]. 

Vid en närmare granskning av studier från sjukhus och särskilt boende 

framkommer att det krävs insatser av hög intensitet av personal med speci-

fik kompetens för att uppnå positiv effekt. Multifaktoriella insatser med 

högre intensitet beskrivs innehålla moment som riktad information till per-

sonal och även till boende och dessutom av exempelvis regelbunden fysisk 

träning, översyn av läkemedel och falluppföljning [158-160]. Insatserna 

genomförs av personal med specifik kompetens i att förebygga fall. Några 

andra komponenter som ingått i studier med positiv effekt är en individuellt 
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anpassad tillsyn som uppmärksammar och förebygger ohälsotillstånd som 

ökar risken för fall [157, 160].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 64  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom på sjukhus och i  
särskilt boende 

Åtgärd: Höftskyddsbyxa  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan 

 erbjuda höftskyddsbyxa (prioritet 8). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för skada, lidande och förtida död.  

 
Vilken effekt har åtgärden? 
Slutsatser: 

 Effekten av att använda höftskyddsbyxor för att förebygga frakturer för 

personer med demenssjukdom kan inte bedömas på grund av motstridigt 

vetenskapligt underlag (evidensstyrka 4).  

 Fallrisken kan öka för personer som inte har förmåga att själv ta på och 

av en höftskyddsbyxa (beprövad erfarenhet).  

 

Ett problem när det gäller användningen av höftskyddsbyxor är hur ofta och 

hur länge den äldre personen har på sig byxan. I flera studier påpekas att 

följsamhet till rekommendationen (compliance) är låg [161]. Det saknas 

idag kunskap om vilka personer som har nytta av höftskyddsbyxan och om 

användandet av höftskyddsbyxor utgör en ökad risk för fall och skador för 

vissa personer. Beprövad erfarenhet är att personer som själva klarar att kor-

rekt ta på och av byxan samt de som alltid har personlig hjälp vid toalettbe-

sök inte utsätter sig för en högre fallrisk i samband med toalettbesök. Där-

emot kan fallrisken öka för personer som har svårigheter att ta på och av 

byxan samt för de som inte har insikt att be om hjälp med detta.  

En metaanalys av nio studier utförda i äldreboende visar en marginell re-

duktion av höftfrakturer [150]. Författarna till översikten menar att det finns 

en osäkerhet i analysen med tanke på att studiernas vetenskapliga kvalitet 

förefaller ha påverkat resultatet. De fann totalt tre studier med hög kvalitet 

men resultaten är motsägande [162-164]. 
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Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 65  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom i särskilt boende och 
på sjukhus 

Åtgärd: Översyn av läkemedel för att förebygga fall 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt motorik och kognition. Risk för skada, lidande och förtida död.  

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 En översyn av läkemedel minskar antalet fall i särskilt boende (visst 

vetenskapligt underlag).  

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma effekten av en 

översyn av läkemedel på andelen personer som faller i särskilt boende 

och på sjukhus (otillräckligt vetenskapligt underlag). 

 

Det finns två studier som utvärderat effekten av att göra en översyn av lä-

kemedel med syfte att minska fall [165-166], varav en på sjukhus [165] och 

en i särskilt boende [166]. Utfallsmått i båda studierna var antal personer 

som fallit. Den första studien visade en signifikant minskning (jämfört med 

en historisk kontrollgrupp) [165] och i den andra studien, som var kontrolle-

rad och randomiserad, var effekten på gränsen till signifikant. Den sist-

nämnda studien har också utvärderat förekomsten av fall och redovisar en 

minskning efter interventionen som bestod av konsultativt besök av farma-

ceut, hos den äldre personen och en vårdare, för läkemedelsöversyn [166]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 



 

Att förebygga, upptäcka och behandla trycksår 
Trycksår betecknar ett område med avgränsad skada i hud och underliggan-

de vävnad förorsakad av tryck, skjuv, friktion och/eller en kombination av 

dessa faktorer [167].  

Trycksår är en konsekvens av sjukdom, vård och/eller behandling och 

räknas som en kvalitetsindikator i vården [168-169]. Trycksår har rapporte-

rats ha starkt samband med mortalitet [170], och morbiditet
 
[171] och med-

för betydande inskränkning i patienternas livskvalitet, främst avseende 

smärta
 
[172].  

Det finns ett samband mellan demenssjukdom och ökad förekomst av 

trycksår [171, 173-175]. Det är inte möjligt att utifrån tillgänglig litteratur 

avgöra om demenssjukdom per se eller manifestationer av sådan sjukdom 

predisponerar för utvecklande av trycksår. Det är dock troligt att faktorer 

som hög ålder [176-177], undernäring [178-180], framförallt lågt serumal-

buminvärde [178, 181-182], uttorkning [180], sängläge vid terminal sjuk-

dom [183], samt urininkontinens [183] liksom stupor med risk för kontrak-

turer [183] är tillstånd som kan förklara högre prevalens av trycksår hos 

personer med vissa demenssjukdomar. Trycksår är en komplikation till de-

menssjukdom som kan bidra till ökad mortalitet, främst genom risken för 

sepsis [184-185].  

Trycksår ger upphov till stort lidande, främst i form av smärta [172]. 

Rad 66  

Tillstånd: Personer med svår demenssjukdom som har svårt att 
förflytta sig 

Åtgärd: Klinisk bedömning och strukturerade bedömningsin-
strument som underlag för att bedöma risk för trycksår 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 bedöma risken för trycksår med hjälp av klinisk bedömning och struktu-

rerade bedömningsinstrument (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Stor risk för smärta, lidande, nedsatt livskvalitet och förtida död. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Klinisk bedömning och strukturerade riskbedömningsinstrument som 

underlag för att bedöma risk för trycksår kan bidra till att förebygga 
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uppkomsten av trycksår hos personer med svår demenssjukdom som har 

svårt att förflytta sig (evidensstyrka 4). 

 

Det saknas systematiska litteraturöversikter om effekten av riskbedömning 

för att förebygga trycksår. Europeiska [186] och svenska [187] riktlinjer 

framhåller dock att det är möjligt att förebygga trycksår genom en strukture-

rad riskbedömning för trycksår i samband med nedsatt hälsotillstånd, fram-

förallt hos äldre personer. I Sverige är den Modifierade Nortonskalan [188] 

mest använd. På senare år har RAPS-skalan utvärderats [189]. Internatio-

nellt är Bradenskalan [190] den mest använda. En enklare riskbedömnings-

skala kan kombineras med en riskbedömning som ger mer specifik informa-

tion om kognitivt tillstånd, där SPMSQ har visat sig värdefull vid klinisk 

tillämpning [174]. Riktlinjerna beskriver också att en nutritionsbedömning 

fungerar som komplement om personen visat viktnedgång de senaste tre 

månaderna [191], eller vid misstänkt undernäring och att serumalbuminvär-

det kontrolleras vid misstanke om näringsstörningar. En systematisk littera-

turöversikt visar att riskbedömning är ett komplement till klinisk bedömning 

och bidrar till tidig uppmärksamhet på risker för trycksår och snabbt insatt 

prevention/behandling [183]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 67  

Tillstånd: Personer med svår demenssjukdom  

Åtgärd: Förebygga och behandla trycksår 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 förebygga och behandla trycksår genom lägesändring, tryckavlastning 

och tryckminskning samt behandla de bakomliggande orsakerna (priori-

tet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Stor risk för smärta, lidande, nedsatt livskvalitet och förtida död. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma effekten på fall 

genom en översyn av läkemedel för personer med demenssjukdom spe-

cifikt.  



 75 

 Att förebygga och behandla trycksår hos personer med svår demens-

sjukdom skiljer sig inte från sedvanlig behandling av vuxna och äldre 

med trycksår och innebär lägesändring, tryckavlastning och tryckreduk-

tion samt behandling av bakomliggande orsaker.  

 Effekten kan vara minskad risk för lidande samt förbättrat hälsotillstånd 

och minskad smärta (beprövad erfarenhet).  

 

Det saknas systematiska litteraturöversikter som beskriver effekten av 

trycksårsbehandlig specifikt för personer med demenssjukdom. De studier 

och riktlinjer som finns gäller vuxna personer i allmänhet. Dessa studier och 

riktlinjer bedöms vara tillämpliga för personer med demenssjukdom [192-

196]. 

För att förebygga trycksår används lägesändring, tryckavlastning och 

tryckreduktion. Dessa metoder används även vid behandling av trycksåret. 

Därtill behandlas även trycksåret genom rengöring, upprensning och an-

vändning av adekvata förband. De tillstånd som orsakat uppkomst av tryck-

såret, exempelvis lokalt tryck, infektion, nutritionsstörning, smärta behand-

las också [193, 195, 197].  

Prevention av trycksår minskar enligt beprövad erfarenhet risken för li-

dande och behandling förbättrar hälsotillståndet och ger minskad smärta. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Fysiska begränsningsåtgärder 
I vetenskaplig litteratur definieras fysiska tvångs- och begränsningsåtgärder 

oftast som mekaniska åtgärder som begränsar rörelsefriheten för individen, 

och som denne inte själv kan avlägsna. Fysiska begränsningsåtgärder an-

vänds oftast för att uppnå ett gott syfte, till exempel att förhindra fall, att 

undvika permanent sängläge, att erbjuda en bra sittställning vid måltiden 

eller att ge den demenssjuke stimulans och möjlighet till social interaktion. 

Risk för fall, aggressivitet, oro och vandringsbeteende är de vanligaste skä-

len till att fysiska begränsningsåtgärder används [198-199].  

Resultat från svenska studier visar att cirka var fjärde person i särskilt bo-

ende är föremål för en begränsningsåtgärd [200]. Den högsta förekomsten 

redovisas på sjukhem (36 procent) och i gruppboenden för personer med 

demenssjukdom (22 procent). Förekomsten av begränsningsåtgärder kan 

påverkas av personalens attityder till och kunskaper om begränsningsåtgär-

der. På avdelningar med personal med sämre kunskaper och en mer positiv 

inställning till att använda fysiska begränsningar har man funnit en högre 

prevalens [201]. Däremot tycks utformningen av den fysiska miljön eller 

skillnader i bemanning ha mindre betydelse [201-203].  

I en översiktsartikel studeras sambandet mellan organisatoriska faktorer 

och förekomst av fysiska begränsningsåtgärder [204]. Fynden indikerar att 

personal med lång anställningstid använder fysiska begränsningsåtgärder 

mer sällan än personal med kortare anställningstid. Enligt artikeln finns ock-
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så visst belägg för att fler heltidsarbetande sjuksköterskor på en avdelning 

innebär mindre användning av fysiska begränsningsåtgärder. I en studie, 

framkommer att den psykosociala arbetsmiljön är relaterat till förekomsten 

av fysiska begränsningsåtgärder i vård och omsorg av äldre [202].  

Det saknas vetenskapliga studier som undersökt i vilken grad fysiska be-

gränsningsåtgärder leder till att syftet med begränsningsåtgärden uppnås, till 

exempel att fallolyckor undviks eller att en högre grad aktivering av den 

demenssjuke erhålls. Det saknas också kunskap om hur stor andel av de 

personer som är föremål för fysiska begränsningar som uppvisar negativa 

upplevelser av begränsningen. Vidare saknas kunskap om vad som känne-

tecknar de personer och de sammanhang när begränsningen leder till negati-

va uttryck och får negativa konsekvenser för den enskilde. 

Rad 68  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och fysiska  
begränsningsåtgärder 

Åtgärd: Kontinuerliga observationer och utvärderingar  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 kontinuerligt observera och utvärdera hur personen upplever den fysiska 

begränsningsåtgärden (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för skada och lidande. 

Vilken effekt har åtgäden? 

Slutsats: 

 Kontinuerliga observationer och utvärderingar av en persons upplevelse 

av den fysiska begränsningsåtgärden kan ge underlag för att kunna vidta 

alternativa åtgärder om personen med demenssjukdom och fysiska be-

gränsningsåtgärder uttrycker illabefinnande (beprövad erfarenhet). 

 

I litteraturen beskrivs ett antal konsekvenser med troligt samband till använ-

dandet av fysiska begränsningar som nervskador, sårskador, blåmärken, 

kvävning samt indirekta konsekvenser som trycksår, fall, ökad vårdtid, in-

kontinens, försämrad mobilitet, infektioner, oroligt beteende, försämrad 

kognition, minskad social interaktion, ökad desorientering, ett ökat beroende 

och ökad mortalitet [205-207]. Andra konsekvenser som omnämns är mus-

kelstelhet, försämrad cirkulation, förstoppning, kontrakturer, benskörhet och 

försämrad ämnesomsättning [208].  
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Begränsningsåtgärder rapporteras även ha en negativ psykologisk påver-

kan som till exempel förvirring, aggressivitet och panik men även upplevel-

ser av hotad eller kränkt integritet [208]. För personer med demenssjukdom 

finns en ökad risk att de inte förstår innebörden eller avsikten med den åt-

gärd som begränsar rörelsefriheten. Fysiska begränsningsåtgärder kan också 

innebära upplevelser av illabefinnande hos anhöriga. Skador relaterade till 

fysiska begräsningsåtgärder kan förmodligen förebyggas eller lindras om 

det finns goda rutiner för hur omvårdnaden skall utformas.  

Beprövad erfarenhet visar om personalen kontinuerligt observerar och ut-

värderar personens upplevelse av begränsningsåtgärden ger det underlag för 

att vidta alternativa åtgärder om personen uttrycker illabefinnande. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 69  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och fysiska  
begränsningsåtgärder 

Åtgärd: Utbildning och handledning av personal för att minska 
användandet av fysiska begränsningsåtgärder 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 erbjuda sin personal utbildning och handledning för att minska använ-

dandet av fysiska begränsningsåtgärder (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för skada och lidande. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Utbildning och handledning av personal kan minska förekomsten av 

fysiska begränsningsåtgärder för personer med demenssjukdom (evi-

densstyrka 4). 

 

Det finns få studier som har utvärderat effekten av interventioner med syfte 

att minska förekomsten av fysiska begränsningar. I den enda systematiska 

litteraturöversikt som publicerats [198] har interventionerna inriktat sig på 

att påverka personalens attityder och kunskap genom utbildning, konsulta-

tioner, samtal i grupp eller policyförändringar.  
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En randomiserad kontrollerad studie visar att utbildning i kombination 

med handledning av vårdpersonal ger störst effekt när det gäller att minska 

förekomsten av fysiska begränsningsåtgärder [209]. En 56 procentig redu-

cering av fysiska begränsningsåtgärder under en 12 månaders period rappor-

teras, vilket kan jämföras med en minskning med 23 procent i gruppen som 

endast fick utbildning och en minskning med 11 procent i kontrollgruppen. 

Den minskade användningen resulterade inte i någon ökning av fall och 

fallskador [210]. Dessutom minskade användningen av psykofarmaka vid de 

enheter som ingått i studien [211].  

I en systematisk litteraturöversikt redovisas en multicenterstudie [212], 

som ger stöd för att utbildning och handledning av vårdpersonal har effekt 

när det gäller att minska användandet av fysiska begränsningsåtgärder. 

Forskarna redovisar en 90 procentig minskning av prevalensen av fysiska 

begränsningsåtgärder i den undersökta populationen, från 41 procent till 

fyra procent, under en tidsperiod av två år. För samma tidsperiod redovisas 

en ökning med 23 procent av lättare skador men en minskning med 39 pro-

cent av måttliga och 31 procent av svåra skador hos patienterna. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Att förhindra vanvård 
I riktlinjerna används begreppet vanvård synonymt med övergrepp och 

misshandel. En accepterad och använd definition av vanvård är den så kal-

lade Toronto-deklarationen, som både Världshälsoorganisationen (WHO) 

och International Network on Prevention of Elder Abuse (INPEA) enats om: 

”Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av 

önskvärd/lämplig handling, som utförs inom ett förhållande där det finns en 

förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre 

person” [213]. Denna handling kan vara fysisk, psykologisk/känslomässig, 

finansiell eller helt enkelt återspegla avsiktlig eller oavsiktlig försummelse 

[213].  

Det finns studier som indikerar att en till fem procent av den äldre befolk-

ningen blivit utsatta för vanvård [214-216]. Andra studier, som bygger på de 

äldres egen rapportering, redovisar en högre andel (16–21 procent) [217-

218]. Personer med demenssjukdom tycks löpa större risk än andra att utsät-

tas för vanvård [214, 219-223]. Det finns visst belägg för att faktorer som 

ofta är relaterade till demenssjukdom, som stort vårdbehov [224], fysiskt 

beroende [223], sämre ADL-förmåga [222-223], högre grad av problematis-

ka beteendeförändringar [221-222], förändrad sinnesstämning [221] och 

kognitiv nedsättning [214, 223, 225-227], ökar risken för vanvård.  

Mellan 15–50 procent av anhörigvårdare som tillfrågats i olika undersök-

ningar har angett att de begått någon form av vanvård gentemot en närstå-

ende med demenssjukdom [221-222]. En familjemedlem med psykisk ohäl-

sa, alkoholism eller som är socialt eller ekonomiskt beroende av den äldre 

utgör en risk för att vanvård ska uppkomma [221, 223-224, 228-232]. Det-

samma gäller om familjemedlemmen har vårdat under lång tid och upplever 
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vårdrelaterad stress [228, 233]. Om den demenssjuke bor med den närståen-

de, och den närstående är socialt isolerad med ett svagt nätverk och med lite 

stöd ökar risken för vanvård. Relationer som präglas av långvariga konflik-

ter, oförmåga till effektiv kommunikation och ömsesidiga övergrepp utgör 

också en ökad risk för vanvård [223, 228-229, 234-236].  

Förekomsten av vanvård av äldre som bor på institution varierar i olika 

studier. En svensk studie rapporterar att cirka elva procent av personal som 

arbetar i kommunala särskilda boenden kände till vanvård och att två pro-

cent själva hade utövat vanvård [237]. Få studier presenterar riskfaktorer 

specifika för den vanvård som uppkommer på institutioner. Arbetsrelaterade 

faktorer som kan öka risken för vanvård är bland annat inadekvat utbild-

ning, hög arbetsbelastning, stressande arbetssituationer och negativa attity-

der [233, 238-239].  

Rad 70  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom  

Åtgärd: Utbildning av personal för att förebygga och upptäcka 
vanvård 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 erbjuda personal sådan utbildning att de ökar sin kompetens att identifie-

ra, dokumentera och rapportera vanvård i vården av personer med de-

menssjukdom (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för skada och lidande. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Utbildning av personal kan öka deras förmåga att identifiera, dokumen-

tera och rapportera övergrepp mot personer med demenssjukdom. Där-

emot har inte någon förändring i attityder kunnat påvisas (visst veten-

skapligt underlag). 

 

I en randomiserad, kontrollerad interventionsstudie fick personal som arbe-

tade med äldre antingen riktad utbildning i form av en kurs, eller enbart 

skriftligt material. Den grupp som fick utbildning i form av en kurs som gav 

kunskap hur man identifierar, dokumenterar, rapporterar och handhar över-

grepp ökade sin kompetens kring vanvård av äldre mer än de som enbart 

fick skriftligt material. Ingen förändring av attityden till äldre med demens-
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sjukdom sågs i någon av grupperna och inte heller var lärandet associerat till 

någon förändring av deras upplevelse av utbrändhet [240]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Palliativ vård i livets slutskede 
Det finns få beskrivningar i den vetenskapliga litteraturen av livets slutfas 

vid demenssjukdom [241]. Det saknas kunskap som hjälper oss att veta när 

en person med demenssjukdom går in i livets slutfas och kunskapen om hur 

livets slutskede gestaltar sig hos personer med demenssjukdom är knapp-

händig.  

Personer med demenssjukdom får sällan tillgång till palliativ vård i livets 

slutskede. Ett skäl kan vara svårigheterna att prognostisera när en person 

med demenssjukdom är döende [242], och att kunskapen kring palliativ vård 

oftast är baserad på studier av patienter med cancer och att denna kunskap 

inte är direkt överförbar [243]. Ytterligare ett skäl är svårigheterna att kom-

municera med personer med demenssjukdom i detta skede av sjukdomen 

[243-244]. Det gör det svårt att avgöra kvaliteten på den palliativa vården 

och grad av symtomlindring 

Studier visar att personer med demenssjukdom i livets slut ofta utsätts för 

smärtfulla och icke nödvändiga undersökningar, och att de har mer smärta 

och får mindre smärtstillande medicin än andra patientgrupper [120, 244-

249]. Man vet också att det ofta saknas psykosocialt stöd till närstående då 

den demenssjuke befinner sig i livets slutfas och efter dennes död [245].  

Det saknas systematiska litteraturöversikter som beskriver symtombörda i 

livets slutskede hos personer med demenssjukdom, men det finns enskilda 

studier där mycket varierande resultat presenteras. Vanliga symtom eller 

problem är smärta, trycksår, nutritionsproblem och andnöd. Andra symtom 

som beskrivs i litteraturen är förstoppning eller diarréer, urininkontinens, 

intorkning och infektioner. Vanliga psykiska problem är depression, ångest, 

förvirring, nedstämdhet, rastlöshet, sömnproblem, hallucinationer, aggressi-

vitet, agitation, motstånd till vård samt rädsla och oro [120, 245-253]. 

Då det saknas validerade och reliabla instrument för att mäta symtom eller 

problem specifikt för personer med demenssjukdom baseras bedömningen 

snarare på skattningar från närstående eller personal.   

Faktaruta Palliativ vård enligt WHO 2002 [254] 

 lindra smärta och andra plågsamma symtom  

 bekräfta livet och betrakta döendet som en normal process 

 inte påskynda eller fördröja döden  

 integrera de psykosociala och andliga aspekterna av patientvården  

 stödja patienten i att leva så aktivt som möjligt fram till döden 

 stödja de närstående under patientens sjukdom och i deras sorge-

arbete  
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 genom ett tvärprofessionellt förhållningssätt inrikta sig på patien-

tens och de närståendes behov  

 främja livskvalitet och även påverka sjukdomsförloppet i positiv 

bemärkelse 

 vara tillämplig i ett tidigt sjukdomsskede, tillsammans med andra 

terapier som syftar till att förlänga livet, såsom kemoterapi och 

strålning, samt även de undersökningar som behövs för att bättre 

förstå och ta hand om plågsamma komplikationer  

Rad 71  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom i livets slutskede 

Åtgärd: Palliativ vård  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 ge palliativ vård enligt Världshälsoorganisationens rekommendationer 

(prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Svåra psykiska och fysiska symtom, nedsatt livskvalitet och förmåga att 

kommunicera. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Palliativ vård kan minska antalet medicinska undersökningar och be-

handlingar samt minskar lidandet hos personer med demenssjukdom i 

livets slutskede (evidensstyrka 4).  

 Personer med demenssjukdom i livets slutskede kan bli lugnare och få 

ett ökat välbefinnande om deras andliga och existentiella behov kan till-

godoses på ett sådant sätt att det är i överensstämmelse med tidigare 

livsföring (beprövad erfarenhet). 

 

I den palliativa vården framhålls betydelsen av en holistisk vård, där inte 

bara patientens fysiska utan också psykosociala och andliga/existentiella 

behov tillgodoses. Erfarenhetsbaserad kunskap visar också på värdet av att 

tillgodose patienternas andliga och existentiella behov [255], till exempel en 

döende person med demenssjukdom blir lugnare och ser ut att må bra om 

han/hon deltar i kyrkliga ceremonier om det har varit en del av personen 

tidigare liv.  

En systematisk litteraturöversikt [256] har utvärderat effekten av införan-

det av en palliativ vård för personer med demenssjukdom. Översikten byg-
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ger på två studier [257-258]. I den ena, en tvåårig prospektiv studie [258], 

har man jämfört välbefinnandet hos personer med demenssjukdom inom en 

vanlig långvårdsavdelning med motsvarande personer på en specialenhet för 

avancerad demensvård där en palliativ vård tillämpas.  

Den andra studien [257] beskriver införandet av en randomiserad palliativ 

vårdintervention där ett vårdteam specialiserade på palliativ vård planerade 

vården för personer med svår demens i den akuta sjukvården. Översikten 

visar att antalet medicinska procedurer och illabefinnandet minskade hos 

personerna när man införde en palliativ vård. Däremot finns inget stöd för 

att införandet av ett vårdteam specialiserade på palliativ vård inom akut-

sjukvården främjar ett mer värdigt döende för personer med demenssjuk-

dom. 

Studier har visat att anhöriga ofta är oförberedda att fatta beslut i de olika 

svåra etiska frågor de kan ställas inför när de ska bevaka den demenssjukes 

uttalade vilja eller tolka personens förmodade inställning, till exempel vid 

insättning av antibiotika eller PEG, genomförande av aktiv hjärt- och lung-

räddning, flytt till vårdhem och övergång till palliativ vård [259].  

Flera studier belyser betydelsen av att så tidigt som möjligt börja diskute-

ra de etiska frågeställningar som kan uppstå i livets slut med anhöriga och 

att hjälpa och stödja dem att ta beslut som de kan leva vidare med [245, 

259]. Ett problem är att avsaknad av ett aktivt beslut om att personen med 

demenssjukdom befinner sig i livets slutskede betyder att anhöriga inte får 

den hjälp och stöd som de kan vara i behov av. 

En systematisk litteraturöversikt redovisar att individuella stödåtgär-

der/interventioner som undervisning, information och psykoterapi kan 

minska anhörigas upplevelse av börda, depression och ge ökad kunskap om 

och tillfredställelse med vården[260].  

Det finns också beprövad erfarenhet för att det kan underlätta anhörigas 

sorgearbete att personalen erbjuder ett uppföljande samtal efter den demens-

sjukes död. Att det finns genomtänkta rutiner för omhändertagandet av an-

höriga i samband med den demenssjuke personens död är också erfaren-

hetsmässigt av stor betydelse. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 72  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom samt undernäring el-
ler sväljningssvårigheter i livets slutskede 

Åtgärd: Sondmatning (enteral nutrition) 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan i undantagsfall 
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 erbjuda sondmatning (prioritet 10).  

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för lidande. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Det finns ingen visad nytta av sondmatning för personer med demens-

sjukdom samt undernäring eller sväljningssvårigheter i livets slutskede 

(evidensstyrka 4). 

 

Fyra studier under perioden 1992 till 2000 visar att sondmatning via nasoga-

strisk sond (NG) och perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) inte förbätt-

rar nutritionsstatus, minskar förekomsten av trycksår, förebygger aspira-

tionspneumoni, lindrar lidande, förbättrar funktionsstatus, ger ökad livs-

längd eller förbättrar livskvaliteten [261]. Det finns inget stöd för att svårt 

demenssjuka och döende upplever törst om de får en god munvård. Däremot 

finns det stöd för att behandlingen med sondmatning ökar risken för trycksår 

och ökar lidandet då personen ofta måste spännas fast för att inte att rycka 

bort sonden [261]. 

Enligt europeiska riktlinjer finns stöd för att enteral nutrition i slutstadiet 

av en demenssjukdom ger mer risker än fördelar [262-263]. 

I en databasanalys av 1 386 sjukhemspatienter med svår demenssjukdom 

såg man inte någon ökad överlevnad hos 135 personer som fick enteral nu-

trition [264].  

År 2009 publicerade Cochrane en systematisk litteraturöversikt om 

sondmatning för personer med svår demenssjukdom Den inkluderar sju kon-

trollerade observationsstudier. Översikten visar att det inte finns något ve-

tenskapligt stöd för ökad överlevnad. Översikten visar inte heller att sond-

matning förbättrar nutritionsstatus eller förekomsten av trycksår. Ingen av 

studierna i översikten studerade hur livskvaliteten påverkades av sondmat-

ning [265].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Språk- och kulturanpassning  
Etnicitet refererar till en tillhörighet och gruppidentitet där gruppens med-

lemmar känner samhörighet med varandra och erkänns som etnisk grupp av 

personer utanför gruppen. Medlemmar i en etnisk grupp antas dela ur-

sprung, historia, kultur, religion och språk [266-270].  

Tvåspråkiga personer med demenssjukdom får, utöver de generella språk-

förändringar som kan ses vid sjukdomen, också svårt att hålla isär språken 

[271-273]. Det sker gradvis en blandning av språken, och senare i sjuk-

domsförloppet återgår man till det första språket, eller till det språk som 
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varit det dominerande under en känslomässigt viktig period i barndomen. 

Brytningen ökar och i sista stadierna av sjukdomen använder den sjuke näs-

tan enbart sitt modersmål [273]. 

Förmågan att kommunicera icke-verbalt (till exempel med gester, mimik, 

tonfall) är bevarad längre än det verbala språket vid progressionen av en 

demenssjukdom [274-275]. Att kommunicera icke-verbalt blir viktigt men 

svårt då icke-verbal kommunikation också innehåller kulturella koder som 

kan vara svåra att tolka om man inte har gemensamma utgångspunkter.  

Etnicitet kan också ha betydelse vid diagnostisering och utredning. Flera 

studier visar att Mini Mental Test underskattar kompetensen hos personer 

med etnisk minoritetstillhörighet på grund av språkliga svårigheter, utbild-

ning eller kulturell bakgrund [6-7].  

Rad 73  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och annan etnisk 
bakgrund 

Åtgärd: Personal som kommunicerar på samma modersmål 
med kulturkompetens 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt livskvalitet och förmåga att kommunicera. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Att bli vårdad av personal som kommunicerar på samma modersmål och 

som har kulturkompetens kan medföra positiva effekter såsom trygghet, 

välbefinnande och förbättrad kommunikation för personer med demens-

sjukdom och annan etnisk bakgrund (beprövad erfarenhet). 

 

SBU anger att det vetenskapliga underlaget är för svagt för att kunna bedö-

ma betydelsen av språk och kultur i vård och omsorg av personer med de-

menssjukdom [5].  

I en australiensisk studie studerades språkanvändning hos demenssjuka 

personer födda i Italien som vårdades i ett specifikt etniskt boende. 20 per-

soner från ett ordinärt boende jämfördes med 19 personer som fick vård i ett 

italienskt boende. Deltagarna i det ordinära boendet var mindre engagerade i 

kommunikation med andra boende och fick mer lugnande läkemedel under 

dagtid är de som bodde i det italienska boendet [276]. 

För att studera hur relationen, interaktionen och kommunikationen funge-

rar mellan sverigefinska svårt demenssjuka personer med finska som mo-

dersmål och deras vårdare analyserades morgontoalettsituationer genomför-
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da med en enbart svensktalande vårdare och situationer genomförda med en 

tvåspråkig (finska och svenska) vårdare. Man fann att det förekom mer för-

virring och förtvivlan om vårdarna inte behärskade den demenssjukes mo-

dersmål. Relationen med finsktalande vårdare beskrivs mer positiv. Dessa 

vårdare kunde på ett bättre sätt stödja den sjukes integritet. Personerna som 

ingick i studien blev mer medvetna om sin egen person och sin omgivning 

och visade sina latenta förmågor genom att genomföra aktiviteter som de 

inte hade kunnat göra på länge [50].  

En studie bland finlandsfödda äldre i Sverige visar att man känner hem-

mastaddhet, trygghet och välbefinnande när personalen delar ens etniska 

identitet, känner till vanor och sedvänjor samt kan kommunicera på ett na-

turligt sätt och även förstår olika dialekter [277]. 

I en etnografisk studie från Finskt Äldrecentrum beskrivs hur kulturkon-

gruent vård baserat på gemensam etnisk bakgrund, vanor, seder och ett 

gemensamt modersmål utgör grunden för en fungerande kommunikation 

och förståelse av varandra. De är också viktiga förutsättningar för en mer 

individualiserad vård med syfte att öka den boendes välbefinnande och 

hemkänsla [277]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Aktiviteter, fysisk träning och  
hjälpmedel  

Därför belyser vi området 
För den som drabbats av demenssjukdom är det inte alltid så lätt att utföra 

eller delta i samma vardagliga aktiviteter som tidigare. Vi tar upp sådana 

aktiviteter, stimulans och träning i riktlinjerna eftersom de kan medföra en 

förhöjd livskvalitet. 

Stöd i form kognitiva hjälpmedel och tekniskt avancerade tillämpningar 

av informations- och kommunikationsteknologi har hittills inte varit så van-

ligt i Sverige, men i och med att området utvecklas och utbudet är stort finns 

det ett behov av vägledning på området. 

Demenssjukdomar medför förutom nedsatt kognitiv förmåga även en suc-

cessivt försämrad fysisk funktionsförmåga, bland annat nedsatt gång- ba-

lans- och koordinationsförmåga, vilket bidrar till en minskad självständighet 

och ett ökat hjälpbehov i dagliga aktiviteter. Det är därför av stor vikt att 

belysa genomförbarheten och effekten av fysisk träning hos personer med 

demenssjukdom. 

I senare stadier av demenssjukdomen är förmågan till verbal kommunika-

tion och olika sinnesupplevelser ofta starkt begränsad. Behovet av kunskap 

om åtgärder som kan stimulera sinnena och öka välbefinnandet är stort. 

Det finns en rad olika tekniker i syfte att stärka identiteten och självkäns-

lan, förbättra kommunikationsförmågan och hjälpa personer med demens-

sjukdom att uppfatta tid och rum, vilket är relevant då personer med de-

menssjukdom ofta har svårt att orientera sig och minnas. Kunskapen är ofta 

svag kring dessa tekniker vilket ökar behovet av vägledning. 

Detta ingår 
Riktlinjerna tar upp dagliga aktiviteter, tekniska hjälpmedel och informa-

tionsteknologi. Vi tar också upp fysisk träning, multisensorisk stimulering 

och demensspecifika förhållningssätt. 

Dagliga aktiviteter  

Rad 74  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom som har svårigheter 
att klara av dagliga aktiviteter 

Åtgärd: Deltagande i individuellt anpassade aktiviteter inklusive 
fysisk aktivitet 
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Rekommendation 

 
 

Socialtjänsten bör 

 erbjuda personer med demenssjukdom möjlighet att delta i individuellt 

anpassade aktiviteter inklusive fysisk aktivitet (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt livskvalitet och förmåga till aktivitet och delaktighet. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Deltagande i individuellt anpassade aktiviteter kan bidra till att stimulera 

välbefinnandet (beprövad erfarenhet). 

 Individuellt anpassad aktivitet förebygger och reducerar åldersrelaterade 

fysiska och psykiska förändringar, minskar risken för ohälsa samt beva-

rar aktivitetsförmåga och självständighet hos äldre personer (evidens-

styrka 1). 

 Specifika effekter av individuellt anpassad fysisk aktivitet hos personer 

med demenssjukdom är förbättrade mentala funktioner, kommunika-

tionsförmåga och funktion i det dagliga livet (visst vetenskapligt under-

lag).  

 

Genom deltagande i vardagliga sysslor och vanligt förekommande fritidsak-

tiviteter bland vuxna är förhoppningen att den som drabbas av demenssjuk-

dom stimuleras till att kommunicera med andra, känna att tiden används på 

ett meningsfullt sätt samt bli medveten om den omgivande miljön.  

Olika insatser har prövats för att underlätta och stödja demenssjuka per-

soners engagemang i dagliga aktiviteter, i hemmet och i olika vårdformer 

[278]. Medan forskningen tydligt visat att individens motivation är central 

för att aktiviteten skall upplevas som meningsfull [279] så finns det för när-

varande mycket litet forskning angående vilka resultat som personer med 

demenssjukdom och deras anhöriga önskar då stöd ges. Att genom samhäl-

lets insatser få stöd i att ha tillgång till normala vardagliga aktiviteter och 

livsmönster på ett sätt som möjliggör egna val och eget inflytande visade sig 

vara mest centralt för deltagarna med demenssjukdom i en enstaka studie i 

England. Att uppleva autonomi var viktigare för personen med demenssjuk-

dom än reell självständighet i dagligt liv [280].  

En studie av hemmaboende personer med demenssjukdom visade stor va-

riation i de betydelser aktiviteterna hade och som de självmant valde att för-

söka fortsätta att utöva. Deltagande i aktivitet kunde ge dagen struktur och 

innehåll, skapa en känsla av tillhörighet i tid och rum, erbjuda en personlig 

sfär och stödja upplevelsen av vem man är samt möjliggöra upplevelsen av 

att kunna bidra med något för andra [281].  
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Sambandet mellan aktivitetsutövande och livskvalitet har studerats och 

visade att livskvalitet och mängden aktivitet samvarierade med demensgrad. 

Studien visade att svår form av demenssjukdom, låg livskvalitet och låg 

aktivitetsgrad sammanföll [282]. Andra studier visar att det finns en skillnad 

i förbättring av kognitiv förmåga mellan demenssjuka personer relaterat till 

demensdiagnos. I en japansk studie [283] förelåg en signifikant skillnad 

mellan personer med Alzheimers sjukdom och personer med vaskulär de-

menssjukdom. Personer med vaskulär demenssjukdom uppvisade förbätt-

ring av kognitiv förmåga efter att ha utövat aktiviteter som kortspel, handar-

bete, dans och läsning under intensiva insatser fem dagar per vecka vilket 

inte kunde ses hos de med Alzheimers sjukdom. Enskilda aktiviteter har 

studerats för att undersöka om aktivitetsutförandet kan bidra till att förlång-

samma sjukdomens progression. Exempelvis så har effekten av trädgårdsak-

tivitet och sjukdomsutveckling undersökts [284]. Studierna kunde dock inte 

påvisa direkta samband mellan aktivitetsutövande och sjukdomsprogression.  

Det saknas studier som belägger effekter av aktivitetsutövande när det 

gäller att förhindra uppkomst eller möjlig förskjutning av uppkomst av de-

menssjukdom. Inte heller finns det belagt i litteraturen de många olika posi-

tiva effekter av aktiviteter som den sedvanliga behandlingen baseras på. 

Man kan anta att alla människor behöver och mår bra av att använda sina 

sinnen och att förmåga att använda dessa snabbt kan försämras om man inte 

utför olika aktiviteter.  

Även om det vetenskapliga stödet är svagt så kan man utifrån beprövad 

erfarenhet peka på betydelsen av deltagande i vardagliga aktiviteter som 

vanligtvis sysselsätter äldre personer, så som promenader, hushållssysslor, 

underhållning och musik. Aktiviteterna kan bidra till en ökad livskvalitet, 

minska försämrad mental kapacitet, bibehålla självkänsla, återskapa värdig-

heten hos individen, återuppbygga förlorade roller och skapa vänskapsband.  

I Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) 

ingår en sammanställning av fysisk aktivitet hos äldre personer. Enligt 

FYSS kan fysisk aktivitet förebygga och reducera åldersrelaterade fyiska 

och psykiska förändringar. Beroende på typ av fysisk aktivitet ses effekter 

på fysisk funktion och aktivitetsförmåga såsom kondition, uthållighet, ba-

lans, muskelstyrka, koordination och rörlighet. Andra effekter är minskad 

risk för hjärt- kärlsjukdom, påverkan på olika psykologiska faktorer samt 

livskvalitet. FYSS klonkuderar att fysisk aktivitet som livsstilsfaktor är vä-

sentligt för att bevara aktivitetsnivå och självständighet [3].   

FYSS redovisar också den forskning som specifikt studerat personer med 

demenssjukdom. Här sammanfattar man att personer med demenssjukdom 

har samma behov av fysisk aktivitet som friska personer. Viktiga resultat av 

individanpassad fysisk aktivitet för personer med demenssjukdom är att den 

medför fysiska och psykologiska effekter samt upprätthåller hälsa, mentala 

funktioner, kommunikationsförmåga och funktion i det dagliga livet. Det 

som skiljer personer med demenssjukdom från friska personer är att de kan 

ha svårt att utöva den fysiska aktiviteten på egen hand [3]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Hjälpmedel och teknologi 
Etiska frågor som aktualiseras av teknikutvecklingen inom vård 
och omsorg av personer med demenssjukdom  

Det finns många studier som beskriver och identifierar olika etiska aspekter 

på att införa ny avancerad teknik i vård och omsorg av personer med de-

menssjukdom. Däremot finns få studier som på något systematiskt sätt har 

studerat eller analyserat de etiska aspekter som är förknippade med en sådan 

utveckling. 

Hälso- och sjukvården lyfter ofta två etiska principer för god vård och 

omsorg. Den ena principen handlar om autonomi och personens rätt att själv 

bestämma samt om värdighet och frihet från onödigt intrång i privatlivet. 

Rättviseprincipen innebär att personer med demenssjukdom får till ny teknik 

om det bedöms vara det bästa alternativet för att möta deras behov. 

Principen om autonomi diskuteras mest i samband med införande av olika 

former av elektronisk övervakning av personer med demenssjukdom. Gra-

den av intrång i personernas privata sfär måste balanseras mot principen att 

göra gott och att inte skada. Om alternativet till att förse en person med 

vandringsbeteende med en elektronisk sändare för att kunna spåra honom 

eller henne utomhus är att låsa dörren och begränsa utevistelsen med olika 

fysiska barriärer, så kan sändaren mycket väl vara det alternativ som minst 

inkräktar på den privata sfären.  

Det finns ett motstånd mot användning av informations och kommunika-

tionsteknologi bland många som vårdar personer med demenssjukdom, 

bland annat beroende på egen rädsla och osäkerhet men också för att man 

vill värna den demenssjuke [285]. 

Rad 75  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom som har svårigheter 
att klara det dagliga livets aktiviteter 

Åtgärd: Stöd och uppföljning av hjälpmedel  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör 

 ge stöd i användningen och följa upp all användning av hjälpmedel (pri-

oritet 2). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom, försämrad kognition och förmåga att kommunice-

ra. 
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Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Stöd i användning av och uppföljning av hjälpmedel kan främja själv-

ständigheten hos personer med demenssjukdom som har svårigheter att 

klara det dagliga livets aktiviteter (beprövad erfarenhet). 

 

De få (fem) studier som undersökt förekomst och nytta av sedvanliga 

hjälpmedel hos äldre med kognitiv svikt eller demenssjukdom är genomför-

da 1993–1997. De är bristfälliga i kvalitet (små populationer och/eller blan-

dade grupper och/eller bara beskrivande material). Målgruppen är hemma-

boende personer med demenssjukdom. Studierna innefattar de olika hjälp-

medel som respondenterna hade (till exempel stödhandtag, gånghjälpmedel, 

glasögon) och de var inte direkt relaterade till kognitiva problem till följd av 

demenssjukdomen. Kopplingen mellan hjälpmedel och handikapp blir där-

med oklar [286-290].  

Slutsatsen av studierna är att användning av sedvanliga hjälpmedel för att 

kompensera nedsättningar som inte direkt är relaterade till demenssjukdo-

men ter sig problematisk, då hjälpmedelsanvändning varit liten eller mins-

kande hos personer med kognitiv nedsättning/demenssjukdom. Studierna 

ger ingen orsaksförklaring till detta [286-290].  

Beprövad erfarenhet talar för att en person med tilltagande demenssym-

tom kan behöva stöd i att fortsätta använda tidigare välkända hjälpmedel. 

Förutom stöd i användning kan uppföljning kartlägga behovet av och möj-

ligheten att använda olika hjälpmedel. Stöd och uppföljning kan därmed 

främja självständigheten hos personer med demenssjukdom.  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 76  

Tillstånd: Personer med mild till måttlig demenssjukdom som 
har svårigheter att klara det dagliga livets aktiviteter 

Åtgärd: Kognitiva hjälpmedel 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården kan 

 erbjuda kognitiva hjälpmedel till personer med mild till måttlig demens-

sjukdom (prioritet 4). 
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Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom, försämrad kognition och förmåga att kommunice-

ra. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Kognitiva hjälpmedel kan bidra till bättre livskvalitet hos personer med 

mild till måttlig demenssjukdom som har svårigheter att klara det dagli-

ga livets aktiviteter (konsensus). 

 

Det saknas sytematiska litteraturöversikter och vetenskapligt underlag för 

att kunna bedöma effekten av kognitiva hjälpmedel för personer med de-

menssjukdom Litteraturgenomgången visar att publikationer med anekdo-

tiska fallbeskrivningar som exempel på hur teknik kan användas för att un-

derlätta boende och dagligt liv för personer med demenssjukdom har före-

gått de fåtal empiriska studier som idag finns [291-292]. 

De studier där teknik eller hjälpmedel prövats och utvärderats för perso-

ner med demenssjukdom är fallstudier eller studier på ytterst små populatio-

ner, med varierande vetenskaplig kvalitet. Detta innebär att teknik och 

hjälpmedel idag används och prövas i praxis utan att egentlig kunskap om 

nyttan finns [293-296].  

Inom EU har ett flertal samlade insatser gjorts för att utveckla teknikan-

vändningen för personer med demenssjukdom. Konklusionen är att stödjan-

de teknik kan bidra till bättre livskvalitet om den används på ett etiskt med-

vetet sätt och att både behoven hos personen med demenssjukdom och den-

nes vårdare/anhörig beaktas [297].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 77  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom med 
bristande orienteringsförmåga och vandringsbeteende 

Åtgärd: Elektroniska trygghetssystem (individuella) 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården kan 

 erbjuda elektroniska trygghetssystem i form av individuella larm (priori-

tet 4). 
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Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för skada. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Elektroniska trygghetssystem kan minska oro hos anhöriga till personer 

med måttlig till svår demenssjukdom med bristande orienteringsförmåga 

och vandringsbeteende (evidensstyrka 4). 

 Trygghetssystemen kan även minska risken för personskador hos perso-

ner med måttlig till svår demenssjukdom och vandringsbeteende (beprö-

vad erfarenhet).  

 Elektroniska trygghetssystem kan delas in i individuella och generella 

larm. 

 

I två litteraturöversikter [298-299] om användning av elektroniska trygg-

hetssystem konstateras att forskningen är begränsad och av varierande kvali-

tet och att det är svårt att dra generella slutsatser. Litteraturöversikterna in-

dikerar dock att elektroniska trygghetssystem kan minska anhörigas oro. 

Beprövad erfarenhet finns för att elektroniska trygghetssystem i form av 

GPS-sändare minskar risken för personskador bland personer med vand-

ringsbeteende Enligt Rikspolisens statistik över eftersökningar av främst 

äldre och funktionshindrade personer under perioden 2001–2003 registrera-

des totalt 290 eftersökningar i landet. Vid 97 av dessa kunde polisen aktive-

ra en nödsändare. Av de totalt 25 personer som avled i samband med för-

svinnandet var endast en utrustad med nödsändare [300].  

Det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för att användande av senso-

rer som passagelarm i korridoren och i trädgården vid ett demensboende 

underlättar personalens arbete [301]. Det går dock inte att med stöd av 

forskning bedöma hur elektroniska trygghetssystem påverkar livskvaliteten 

hos personer med demenssjukdom. Erfarenheten är att olika typer av elek-

troniska larm ofta upplevs som ett relativt litet intrång i den personliga in-

tegriteten. Dock kan larmen ifrågasättas om de används för att rationalisera 

vården så att personliga möten ersätts med elektronisk övervakning. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 78  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom med 
bristande orienteringsförmåga och vandringsbeteende 

Åtgärd: Elektroniska trygghetssystem (generella larm) 
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Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården kan 

 erbjuda elektroniska trygghetssystem i form av generella larm (prioritet 

5). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för skada. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Elektroniska trygghetssystem kan minska oro hos anhöriga till personer 

med måttlig till svår demenssjukdom med bristande orienteringsförmåga 

och vandringsbeteende (evidensstyrka 4). 

 Trygghetssystemen kan även minska risken för personskador hos perso-

ner med måttlig till svår demenssjukdom och vandringsbeteende (beprö-

vad erfarenhet).  

 Elektroniska trygghetssystem kan delas in i individuella och generella 

larm. 

 

I två litteraturöversikter [298-299] om användning av elektroniska trygg-

hetssystem konstateras att forskningen är begränsad och av varierande kvali-

tet och att det är svårt att dra generella slutsatser. Litteraturöversikterna in-

dikerar dock att elektroniska trygghetssystem kan minska anhörigas oro. 

Beprövad erfarenhet finns för att elektroniska trygghetssystem i form av 

GPS-sändare minskar risken för personskador bland personer med vand-

ringsbeteende Enligt Rikspolisens statistik över eftersökningar av främst 

äldre och funktionshindrade personer under perioden 2001–2003 registrera-

des totalt 290 eftersökningar i landet. Vid 97 av dessa kunde polisen aktive-

ra en nödsändare. Av de totalt 25 personer som avled i samband med för-

svinnandet var endast en utrustad med nödsändare [300].  

Det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för att användande av senso-

rer som passagelarm i korridoren och i trädgården vid ett demensboende 

underlättar personalens arbete [301]. Det går dock inte att med stöd av 

forskning bedöma hur elektroniska trygghetssystem påverkar livskvaliteten 

hos personer med demenssjukdom. Erfarenheten är att olika typer av elek-

troniska larm ofta upplevs som ett relativt litet intrång i den personliga in-

tegriteten. Dock kan larmen ifrågasättas om de används för att rationalisera 

vården så att personliga möten ersätts med elektronisk övervakning. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Fysisk träning 
Demenssjukdom medför förutom nedsatt kognitiv förmåga även en succes-

sivt försämrad fysisk funktionsförmåga [302-303], vilket bidrar till ett ökat 

ADL-beroende [304-305]. Den försämrade fysiska funktionsförmåga bland 

annat nedsatt gång-, balans- och koordinationsförmåga, kommer tidigt i 

sjukdomsförloppet, även hos personer med Alzheimers sjukdom [306-308]. 

Hur mycket av den försämrade fysiska funktionsförmågan som beror på 

själva demenssjukdomen och hur stor del som beror på fysisk inaktivitet är 

oklar. Många personer med demenssjukdom är fysiskt inaktiva, vilket kan 

bero på nedsatt initiativförmåga och/eller minskat socialt interagerande 

[306, 309-310].  

Fysisk träning bland äldre personer ger effekt på bland annat benstyrka, 

balans och gångförmåga [139]. Träningsintensiteten är av betydelse, exem-

pelvis vid styrketräning är det visat att en högre belastning i förhållande till 

individens maximala kapacitet ger mer effekt än en lägre intensitet [311]. 

När det gäller effekter av fysisk träning kan man inte vara säker på att resul-

taten från studierna bland friska äldre försökspersoner kan generaliseras till 

personer med demenssjukdom. 

Detta avsnitt rör den enskilda effekten av fysisk träning, undantaget effek-

ten på fall och beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom 

(BPSD) som beskrivs i andra delar i underlaget. 

Inga systematiska översiktsartiklar eller metaanalyser i litteratursökning-

en i PubMed, Cinahl, AMED och Cochrane till och med år 2007 uppfyllde 

uppställda kvalitetskriterier, varför en systematisk sökning av randomisera-

de, kontrollerade studier gjordes. Fem randomiserade, kontrollerade studier 

där samtliga hade demenssjukdom inkluderades. Även två studier där ande-

len deltagare med demenssjukdom var hälften eller mer inkluderades, resul-

taten från dessa två studier har med större försiktighet generaliserats till 

slutsatser. 

Rad 79 

Tillstånd: Personer med Alzheimers sjukdom i särskilt boende 

Åtgärd: Kombinerad träning – Individanpassad, funktionell  
träning med medelhög intensitet 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Successivt försämrad fysisk funktionsförmåga. 
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Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Kombinerad träning som är individanpassad, funktionell med medelhög 

intensitet förbättrar ADL- och gångförmåga hos personer med Alzhei-

mers sjukdom i särskilt boende (visst vetenskapligt underlag). 

 

En randomiserad kontrollerad studie av medelhögt bevisvärde har utvärderat 

individanpassad funktionell viktbärande träning (det vill säga vardagliga 

rörelser där kroppen belastas med kroppens hela vikt i stående position) i 

grupp två gånger per vecka under 12 månader bland 134 personer med Alz-

heimers sjukdom på särskilt boende. Träningen som innehöll en kombina-

tion av uthållighets- (gång), balans-, benstyrke- och rörlighetsträning leddes 

av arbetsterapeut. Det förekom progression i träningen och programmets 

intention var att träna med moderat intensitet. Den genomsnittliga närvaro-

graden var 33 procent. Det var ingen skillnad mellan interventions- och kon-

trollgrupp avseende antalet fall, frakturer och dödsfall under studien. Studi-

en visar att träningen hade positiv effekt på ADL och gångförmåga men 

ingen effekt på balansförmåga (testat med enbensstående), funktionell för-

måga (Get up and go), näringsstatus (Mini Nutritional Assessment) och 

vikt, i jämförelse med sedvanlig omvårdnad [312].  

I en annan randomiserad, kontrollerad studie (lågt bevisvärde) har man 

utvärderat icke-funktionell styrketräning för övre och nedre extremiteter tre 

gånger per vecka under minst fyra månader bland 468 äldre personer på 

särskilt boende, varav 24 procent hade Alzheimers sjukdom och 27 procent 

annan demenssjukdom [313]. I tillägg genomfördes uthållighetsträning i 

form av promenader. Studien visade positiv effekt på ADL men inte på 

muskelstyrka, balans- eller gångförmåga, i jämförelse med sedvanlig om-

vårdnad [313]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 80  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom i särskilt boende 

Åtgärd: Kombinerad träning – individanpassad, funktionell  
träning med medelhög till hög intensitet 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan utöver den dagliga fysiska 

aktiviteten även 

 erbjuda kombinerad träning som är individuell, funktionell och med 

medelhög till hög intensitet (prioritet 5). 
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Hur allvarligt är tillståndet? 

Successivt försämrad fysisk funktionsförmåga. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Vid medelhög till hög intensitet förbättras ADL-förmåga, balans, ben-

styrka, gång och funktionell förmåga hos personer med demenssjukdom 

i särskilt boende (visst vetenskapligt underlag).  

 
Individuell och individbaserad träning, som kunde innehålla funktionell 

viktbärande träning och/eller icke funktionell träning med oklar intensitet, 

under två veckor har utvärderats i en randomiserad, kontrollerad studie (me-

delhögt bevisvärde) bland 81 personer med olika demenssjukdomar på sjuk-

hus [314]. Deltagarna (i tränings- och kontrollgrupp tillsammans) hade en 

genomsnittlig närvaro på åtta av totalt tio möjliga tillfällen. Träningen visa-

de ingen effekt på gång- förflyttnings- och balansförmåga sammanslaget 

eller på gångförmåga separat, i jämförelse med en kontrollaktivitet [314].  

Individanpassad, funktionell och viktbärande träning, som innehöll en 

kombination av benstyrke- balans- och gångträning med medelhög eller hög 

intensitet, har utvärderats i en randomiserad, kontrollerad studie (högt be-

visvärde) bland 191 äldre personer på särskilt boende, varav 52 procent 

hade demenssjukdom [315]. Träningen som genomfördes i grupp två till tre 

gånger i veckan under 13 veckor leddes av sjukgymnast. Studien visade 

effekt på gångförmåga, balans, benstyrka samt funktionell förmåga, i jämfö-

relse med en kontrollaktivitet. Träningsprogrammet hade även positiv effekt 

på ADL för personer med demenssjukdom [316]. Träningen ledde inte till 

någon bestående skada eller sjukdom. Det var ingen skillnad i hur träningen 

gick att genomföra (avseende närvaro, uppnådd intensitet och biverkningar) 

för personer med respektive utan demenssjukdom [317]. 

I en annan randomiserad, kontrollerad studie (lågt bevisvärde) har man 

utvärderat icke-funktionell styrketräning för övre och nedre extremiteter tre 

gånger per vecka under minst fyra månader bland 468 äldre personer på 

särskilt boende, varav 24 procent hade Alzheimers sjukdom och 27 procent 

annan demenssjukdom [313]. I tillägg genomfördes uthållighetsträning i 

form av promenader. Studien visade positiv effekt på ADL men inte på 

muskelstyrka, balans- eller gångförmåga, i jämförelse med sedvanlig om-

vårdnad [313]. 

Hälsoekonomisk bedömning 

Kombinerad träning, som är individanpassad, funktionell och viktbärande 

med medelhög till hög intensitet, för personer med demenssjukdom har be-

dömts vara kostnadseffektiv jämfört med ingen fysisk träning (skattad). 

Kombinerad träning bedöms vara mer kostnadseffektiv än individanpassade 

träningspromenader (skattad). 
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Rad 81  

Tillstånd: Personer med Alzheimers sjukdom i särskilt boende  

Åtgärd: Individanpassade träningspromenader 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan utöver den dagliga fysiska 

aktiviteten även 

 erbjuda möjlighet till fysisk träning i form av individanpassade tränings-

promenader (prioritet 7). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Successivt försämrad fysisk funktionsförmåga. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Individanpassade träningspromenader förbättrar gångförmågan hos per-

soner med Alzheimers sjukdom i särskilt boende (visst vetenskapligt 

underlag). 

 

I en randomiserad, kontrollerad studie med medelhögt bevisvärde har man 

utvärderat individuella träningspromenader tre gånger per vecka under 16 

veckor bland 71 personer med Alzheimers sjukdom på särskilt boende. Del-

tagarna gick, och konverserade samtidigt, med en person från projektet så 

långt de orkade under varje pass som varade i 30 minuter [318]. Det genom-

snittliga deltagandet var 75 procent, men ingen uppgift presenteras om upp-

nådd träningsintensitet eller biverkningar. Studien redovisar positiv effekt 

på gångförmåga jämfört med dem som deltog i en kontrollaktivitet (enbart 

konversation). 

En annan randomiserad, kontrollerad studie (lågt bevisvärde) har utvärde-

rat promenader i par (två och två) fem gånger per vecka under 16 veckor 

bland 86 personer med Alzheimers sjukdom på särskilt boende [319]. Del-

tagarna gick, och konverserade samtidigt, med en person från projektet så 

långt de orkade under varje pass som varade i 30 minuter. Det finns inga 

uppgifter redovisade om hur träningen gick att genomföra. Ingen effekt på 

gångförmåga eller ADL kunde ses jämfört med de i kontrollgruppen som 

erhöll en kontrollaktivitet (enbart konversation). 

En skillnad mellan dessa två studier är att studien som hade positiv effekt 

bedrivit individuell intervention [318], medan den andra studien genomfört 

interventionen i par vilket kan ha inneburit en lägre träningsintensitet och 

kan förklara den uteblivna effekten [319]. 
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Hälsoekonomisk bedömning 

Kombinerad träning bedöms vara mer kostnadseffektiv än individanpassade 

träningspromenader (skattad). Individanpassade träninsgpromenader jämfört 

med ingen fysisk träning har inte kunnat bedömas (skattad). 

Multisensorisk stimulering 
Med sensorisk stimulans menas att stimulera våra sinnen. Aktiviteter där 

många sinnen stimuleras samtidigt kallas multisensorisk stimulans. Exempel 

på sådana aktiviteter som används inom vården av personer med demens-

sjukdom är musik, dans, sång, beröring/massage och ljusstimulering.  

Rad 82  

Tillstånd: Personer med svår demenssjukdom 

Åtgärd: Snoezelen 

 

Rekommendation 

 
 

Socialtjänsten kan 

 erbjuda snoezelen till personer med svår demenssjukdom (prioritet 8). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Psykiska symtom som apati, isolering, depression och förändrat beteende. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Det vetenskapliga underlaget är motstridigt och det går inte att säkerstäl-

la effekten av snoezelen hos personer med svår demenssjukdom (evi-

densstyrka 4).  

 

Det har gjorts ett flertal studier för att utvärdera effekten av snoezelen. Re-

sultaten är motstridiga och det saknas metastudier då det är svårt att lägga 

samman resultat från studier som genomförts med varierande metodologisk 

ansats. 

I en systematisk översikt [320] beskrivs att det finns visst stöd för att sno-

ezelen, när det ges i ett speciellt inrett rum, minskar förekomsten av apati 

hos personer i ett avancerat stadium av demenssjukdom. I en annan syste-

matisk översikt [320] fann man sex kontrollerade studier om snoezelen som 

beskriver att effekten tycks vara begränsad till den tid när stimuleringen 

pågår och att det saknas långtidseffekter. De effekter som har kunnat visas 

är förbättrat humör, social interaktion och välbefinnande.  

Samma slutsats redovisas i en tredje systematisk litteraturöversikt [321] 

som utifrån stränga kvalitetskriterier endast funnit två studier med accepta-
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bel kvalitet. Ingen av dessa studier ger något stöd för att snoezelen har nå-

gon effekt på personer med demenssjukdom. I en fjärde [322] översikt kon-

stateras likaså att det inte finns stöd för att snoezelen har effekt utan att det 

behövs mer forskning av god kvalitet. SBU kunde inte heller visa på effekt i 

sin litteraturöversikt [1]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 83  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom och  
förändrad dygnsrytm 

Åtgärd: Ljusbehandling 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för beteendemässiga och psykiska symtom, ohälsa och nedsatt livskva-

litet.  

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma effekten av 

ljusbehandling för personer med måttlig till svår demenssjukdom och 

förändrad dygnsrytm (evidensstyrka 4).  

 

En systematisk litteraturöversikt [323] konstaterar att det saknas vetenskap-

ligt stöd för att ljusbehandling har någon effekt på sömn, beteende och hu-

mör hos personer med demenssjukdom. Den slutsatsen får också ett visst 

stöd av en senare litteraturgenomgång av ljusbehandlingens effekter för per-

soner över 60 år. Man fann inte några forskningsresultat som gav stöd för 

effekter på sömn [324]. Ljusbehandling kan också ifrågasättas ur ett etiskt 

perspektiv. Det kan av personer med demenssjukdom uppfattas som en ona-

turlig aktivitet och personernas motivation till deltagande är inte alltid själv-

klar. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 84  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom 

Åtgärd: Musik, sång och dans som teknik 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt förmåga till initiativ, aktivitet och deltagande. Risk för nedsatt livs-

kvalitet.  

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Musik, sång och dans kan ha en positiv påverkan i form av minskad 

agitation och ökat välbefinnande på personer med måttlig till svår de-

menssjukdom (evidensstyrka 4).  

 Det vetenskapliga underlaget är inte helt entydigt men stärks av beprö-

vad erfarenhet.  

 

Två systematiska litteraturöversikter [1, 325], en metaanalys [326] och en 

litteraturöversikt [327] har studerat huruvida musik har effekter på beteende, 

sociala, intellektuella och känslomässiga problem som förekommer vid de-

menssjukdom. De pekar på att det finns visst vetenskapligt stöd för att mu-

sik minskar oro hos personer med demenssjukdom. Underlaget har dock 

metodologiska brister, som få inkluderade deltagare.  

Enligt en översikt som inkluderar sju studier som studerat personer med 

demenssjukdom kan stimulering med musik minska agitation (oro) och öka 

välbefinnande. SBU beskriver att musik, sång och dans i kvalitativa studier 

har visat viss effekt på bland annat livskvalitet, välbefinnande, agitation och 

vitalitet men att underlaget är svagt och inte helt entydigt [1]. 

Det vetenskapliga underlaget är inte helt entydigt. De positiva effekterna 

av musik, sång och dans stärks dock av beprövad erfarenhet.  

Man kan anta att effekten är relaterad till situation och vilken musik som 

väljs. Det finns knappast stöd för att oselekterad modern musik utan förank-

ring i den demenssjukes personhistoria kan antas ha positiv effekt utan ut-

ifrån beprövad erfarenhet så utgör sådan musik snarast ytterligare en stress-

faktor. Stillhet och tystnad kan också vara ett sätt att stimulera den demens-

sjuke. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 85  

Tillstånd: Personer med svår demenssjukdom 

Åtgärd: Massage och aromaterapi 

 

Rekommendation 

 
 

Socialtjänsten kan 

 erbjuda massage och aromaterapi till personer med svår demenssjukdom  

(prioritet 6). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för beteendemässiga och psykiska symtom, ohälsa och nedsatt livskva-

litet.  

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Massage och aromaterapi kan minska oro och agitation hos personer 

med svår demenssjukdom (evidensstyrka 4).  

 Effekten tycks begränsad till den tid aktiviteten pågår och kan påverkas 

av relationen mellan den som ger och tar emot massage (evidensstyrka 

4). 

 

Generellt kan sägas att forskning kring effekter av massage till personer 

med demenssjukdom visar på inga eller kortvariga effekter. De studier som 

finns har ofta få deltagare och metodologiska brister. En randomiserad kon-

trollerad studie [328] av god kvalitet jämförde personer som fick aromatera-

pi i kombination med massage eller samtal med personer som enbart fick 

massage. Man fann att aromaterapi och massage hade störst effekt för att 

minska oroligt beteende. En litteraturgenomgång [329] beskriver positiva 

effekter av aromaterapi på agitation och neuropsykiatriska symtom hos per-

soner med demenssjukdom men att resultaten kan ifrågasättas på grund av 

metodologiska svagheter. En litteraturgenomgång kring taktil massage [330] 

konstaterar att den forskning som finns ger svagt stöd för bestående effekter 

av taktil massage. En ytterligare översikt sammanfattar också att massage 

och beröringsstimulering bör ses som ett komplement till annan behandling 

[331].  

Vårdpersonal inom demensvård uttryckte att de kände sig både värdefulla 

och professionella när massagestimuleringen kunde ge dem ett redskap för 

att lindra lidande. Man beskriver också att när man gav taktil massage så 

upplevdes rollerna, att vara vårdare och patient, som mindre tydliga. Mötet 

blev mer personligt [332]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
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Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Behandlingstekniker  

Rad 86  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom  

Åtgärd: Reminiscence  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan 

 använda reminiscence (prioritet 8). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt kognition som försämras i samband med sjukdomens utveckling. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma effekten av 

reminiscence för personer med demenssjukdom (evidensstyrka 4).  

 

De studier som är gjorda visar på delvis motstridiga resultat om betydelsen 

av reminiscence. En systematisk litteraturöversikt [333] av god kvalitet 

beskriver förbättringar i kognition, beteende, kommmunikation och 

välbefinnande. Däremot förbättrades inte personernas ADL förmågor. SBU 

liksom en ytterligare systematisk litteraturöversikt av god kvalitet och en 

enskild studie beskriver att det finns få bevis för att reminiscence gör någon 

nytta [1, 334]. De systematiska litteraturöversikterna visar också att den 

miljö som personer med demens befinner sig i har betydelse för effekten av 

reminiscence samt att resultatet är beroende av att det finns kontinuitet 

mellan personal och de demenssjuka, men kunde inte besvara frågan om 

reminiscence har kvarstående effekt eller om effekten av reminiscence bara 

består under den tid som aktiviteten pågår [1, 335].  

När det gäller betydelsen av reminiscence för vårdare visar den första 

systematiska litteraturöversikten att det kan innebära att man lär känna de 

demenssjuka bättre och får en ökad förståelse för deras livssituation [333]. 

Erfarenhetskunskap från vårdare i ett just avslutat
 
forskningsprojekt har 

också påpekat detta. Man har också visat på betydelsen av att ge vårdare 

stöd och träning i genomförandet [333]. Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt 

att vara medveten om att minnen kan väckas som är känsliga för den 

demenssjuke och därför behöver vårdare redskap att hantera det. 
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Värderingen av det vetenskapliga underlaget försvåras av att vissa studier 

har flera kombinationer av förhållningssätt till exempel reminiscence i 

kombination med dans, musik och snoozelen. Inklusionskriterier, oklarheter 

vad gäller diagnoser, förekomst av beteendestörningar och depressiva 

symtom bidrar ytterligare till att försvåra en jämförelse. Att det saknas 

beskrivning av grad av demenssjukdom samt att olika instrument använts 

för att för att bedöma effekt försvårar tolkningen av resultaten ytterligare. 

Interventionen har haft olika utformning. Ibland har insatser utförts av 

personal utifrån och interventionsperioderna har varierat från några veckor 

till nästan ett år, med olika intensitet. Vissa reminiscence studier har använt 

life-story approach, det vill säga försökt att prata om ihågkomna glimtar 

från livet, medan andra utgått från foton, musik, eller olika teman med 

gamla saker från tidigare tidsperioder. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 87  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom  

Åtgärd: Validation  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan 

 använda validation (prioritet 8). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt kognition som försämras i samband med sjukdomens utveckling. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma effekten av 

validation som teknik för personer med demenssjukdom (evidensstyrka 

4). 

 

I de studier som granskats anges att validation är tillämpbart för personer 

med Alzheimers sjukdom utan inslag av annan psykisk sjukdom eller alko-

holrelaterad demenssjukdom [336-340]. En litteraturöversikt av god kvalitet 

över validation i grupp kunde inte finna någon skillnad i beteende, kogni-

tion, emotionells status eller ADL efter genomförd intervention [341]. 

Varken SBU eller en annan systematisk litteraturöversikt fann vetenskap-

ligt stöd för effekten av validation i grupp. Till exempel så hade inte aktivi-
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teten effekt på läkemedelsförbrukningen [1, 338]. Man kunde dock visa att 

vårdarna blev mer öppna, lyhörda och förstående för den demenssjuke och 

bättre på att hantera de demenssjukas beteendeproblem [338].  

Det finns metodologiska svagheter i den forskning som granskats. När 

man studerat effekterna av validation har interventionen mestadels skett i 

grupp. Det framgår inte av studierna hur och vilken utbildning personal fått 

innan de påbörjat interventionen. Studierna har mestadels utvärderats med 

kvantitativa data och med olika typer av effektmått, varför jämförelser är 

svåra att göra. Det framgår inte heller klart vilken grad av demenssjukdom 

deltagande personer har. Det finns endast ett rapporterat projekt från 2000-

talet. De flesta studier är gjorda i slutet av 80-talet och 90-talet. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 88  

Tillstånd: Personer med mild till måttlig demenssjukdom 

Åtgärd: Realitetsorientering  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan 

 använda realitetsorientering (prioritet 6). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt kognition som försämras i samband med sjukdomens utveckling. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Realitetsorientering kan ha viss effekt på kognition och beteende hos 

personer med mild till måttlig demenssjukdom men långtidseffekten kan 

inte bedömas (evidensstyrka 4). 

 

Studier har visat att minnet är relativt intakt i ett tidigt stadium av demens-

sjukdomen. Det episodiska minnet är ofta påverkat samtidigt som det se-

mantiska minnet och procedurminnet kan vara relativt intakta. Personen kan 

ofta ha svårt att ta in och minnas ny information. Men om tillräckligt med 

stöd och stimulans ges kan en person med mild demenssjukdom fortfarande 

ha möjlighet att lära sig nya förmågor och minnas ny information [342-344].  

Två systematiska litteraturöversikter av god kvalitet [336-337] samt en 

kontrollerad studie [345] liksom en retrospektiv studie [346] visar att reali-

tetesorientering (RO) individuellt och/eller i grupp, har en positiv effekt på 
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kognition, beteende och verbal förmåga hos personer med mild till moderat 

demenssjukdom. Det finns inga bevis på kvarstående effekt, och inte heller 

att RO påverkar ADL-förmågan. Vårdares kompetens och engagemang är 

viktigt och kan bidra till att relationen förbättras. SBU [1] hänvisar till en 

tidigare översikt som inkluderade sex studier som visade att RO i grupp har 

en viss effekt på kognition och beteende men att det inte fanns några bevis 

för långtidseffekter [347].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 89  

Tillstånd: Personer med svår demenssjukdom 

Åtgärd: Realitetsorientering  

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Mycket nedsatt kognition som försämras i samband med sjukdomens ut-

veckling. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Realitetsorientering tycks inte vara tillämpbart på personer med svår 

demenssjukdom (beprövad erfarenhet). 

 

Studier har visat att minnet är relativt intakt i ett tidigt stadium av demens-

sjukdomen. Det episodiska minnet är ofta påverkat samtidigt som det se-

mantiska minnet och procedurminnet kan vara relativt intakta. Personen kan 

ofta ha svårt att ta in och minnas ny information. Men om tillräckligt med 

stöd och stimulans ges kan en person med mild demenssjukdom fortfarande 

ha möjlighet att lära sig nya förmågor och minnas ny information [342-344].  

Två systematiska litteraturöversikter av god kvalitet [336-337] samt en 

kontrollerad studie [345] liksom en retrospektiv studie [346] visar att reali-

tetesorientering (RO) individuellt och/eller i grupp, har en positiv effekt på 

kognition, beteende och verbal förmåga hos personer med mild till moderat 

demenssjukdom. Det finns inga bevis på kvarstående effekt, och inte heller 

att RO påverkar ADL-förmågan. Vårdares kompetens och engagemang är 

viktigt och kan bidra till att relationen förbättras. SBU [1] hänvisar till en 

tidigare översikt som inkluderade sex studier som visade att RO i grupp har 
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en viss effekt på kognition och beteende men att det inte fanns några bevis 

för långtidseffekter [347].  

Effekten av RO har ifrågasatts och det har också diskuterats vid vilka sta-

dier det passar eller är mindre lämpligt.  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 90  

Tillstånd: Personer med mild demenssjukdom 

Åtgärd: Kognitiv rehabilitering eller kognitiv träning 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt kognition som försämras i samband med sjukdomens utveckling. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Kognitiv träning och kognitiv rehabilitering kan underlätta det dagliga 

livet och öka välbefinnandet hos personer med mild demenssjukdom 

(evidensstyrka 4).  

 Kognitiv träning kan ge förbättringar för den som drabbats av kognitiv 

försämring (evidensstyrka 4).  

 Kognitiv rehabilitering kan genom guidning, stöd och ökad tid bidra till 

att den kognitiva förmågan upprätthålls (evidensstyrka 4). 

 

SBU och två litteraturöversikter (inte systematiska) visar att både kognitiv 

träning och kognitiv rehabilitering som är individualiserad utifrån den de-

menssjukes behov och förutsättningar kan underlätta det dagliga livet och 

öka välbefinnandet hos personer med kognitiv försämring i ett tidigt skede 

av demensutvecklingen [1, 343-344].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Dagverksamhet, boende och organi-
sation 

Därför belyser vi området 
För personer med demenssjukdom som bor kvar i hemmet behövs vägled-

ning i olika åtgärder för att höja livskvaliteten och ge avlastning åt de anhö-

riga.  

Ungefär hälften av alla personer med demenssjukdom bor dock i särskilt 

boende och det finns en stor efterfrågan på kunskap och vägledning om hur 

boendet ska utformas, antalet personer som kan bo där och om personer med 

demenssjukdom bör bo med personer utan sjukdomen eller inte. Själva flyt-

ten till särskilt boende kan även den upplevas som negativ för en person 

med demenssjukdom. Detta skapar ett behov av kunskap om hur flytten kan 

förberedas för att minimera negativa konsekvenser. 

Personer med demenssjukdom behöver ofta stöd från olika professioner 

vilket kräver att kommun och landsting samordnar åtgärderna. Det finns 

idag inget vedertaget sätt att göra detta.  

Vi tar upp utbildning i omvårdnad och omsorg eftersom det finns ett utta-

lat behov av detta och en stor andel personer som arbetar inom svensk äld-

reomsorg saknar grundläggande vårdutbildning.  

Detta ingår 
Riktlinjerna tar upp dagverksamhet, flyttning, särskilt boende, fysisk och 

psykosocial miljö inom särskilt boende. Vi tar också upp team och utbild-

ning. 

Dagverksamhet 
Dagverksamhet är ett individuellt behovsprövat boende som ges med stöd 

av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa personer med 

funktionsnedsättning. Dagverksamhet kan ses som en omsorgsform mellan 

omsorg i hemmet och särskilt boende. Den innebär att hemmaboende perso-

ner med demenssymtom vistas utanför bostaden tillsammans med andra i 

liknande situation, en eller flera dagar i veckan.  

En central fråga som diskuterats är också om dagverksamhetens mellan-

ställning mellan hemtjänst och särskilt boende kan medverka till att förhind-

ra eller åtminstone senarelägga en flyttning till särskilt boende.  

Det finns inga enhetliga definitioner av vad som kännetecknar dagverk-

samhet, och det saknas studier som systematiskt försökt beskriva, jämföra 

och utvärdera likheter och skillnader vad gäller innehåll, huvudmannaskap, 

samlokalisering med andra verksamheter, bemanning och antalet ”inskriv-

na” personer med demenssjukdom.   
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Rad 91  

Tillstånd: Personer med mild till måttlig demenssjukdom som 
bor hemma 

Åtgärd: Dagverksamhet för personer med demenssjukdom  

 

Rekommendation 

 
 

Socialtjänsten bör 

 erbjuda plats i dagverksamhet som specifikt riktar sig till personer med 

demenssjukdom (prioritet 2). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt förmåga till aktivitet och delaktighet samt risk för isolering. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Dagverksamhet kan öka välbefinnandet hos personer med mild till mått-

lig demenssjukdom som bor hemma (evidensstyrka 4). 

 Dagverksamhet specifikt utformad för personer med demenssjukdom 

kan vara mer positivt för personer med demenssjukdom än blandade 

grupper (konsensus). 

 

En systematisk litteraturöversikt som studerat dagverksamhet för äldre per-

soner med funktionshinder och personer med demenssjukdom visar på posi-

tiv inverkan på sinnesstämning och välbefinnande. Inga effekter kunde visas 

på hälsa eller funktionsförmåga. Studierna i översikten redovisar ett lågfre-

kvent deltagande i dagverksamhet, sällan mer än två dagar per vecka. Re-

gelbundet utnyttjande av dagverksamhet under en längre tid (vad som avses 

anges dock inte närmare) ger tydliga förbättringar i olika avseenden (till 

exempel oro, känsla av bundenhet och trötthet) för anhöriga till de demens-

sjuka [348].  

I en svensk studie av begränsad omfattning fann man vissa förbättringar 

bland samboende anhöriga. Däremot påvisades inga effekter bland anhöriga 

till ensamboende dagverksamhetsdeltagare [349]. Om en mer intensiv dag-

verksamhet skulle kunna ge ett annat resultat har inte prövats.  

Vid en genomgång av randomiserade, kontrollerade studier identifierades 

endast tre studier avseende dagverksamhet för personer med demenssjuk-

dom. Inte i något avseende fann man några signifikanta effekter av dagverk-

samheten – vare sig för personer med demenssjukdom eller för deras anhö-

riga. Avsaknaden av positiva effekter kan också hänga ihop med knappheten 

på väldesignade studier inom området [350].  

En systematisk genomgång av olika former av avlösning för hemmaboen-

de, sjuka äldre – inkluderande dagverksamhet för demenssjuka – fann inga 



 109 

resultat som visade att flyttningar till särskilt boende kunde skjutas upp eller 

undvikas [351].  

I en enkät som besvarats av en utvald grupp av personer i Sverige med 

stor erfarenhet av demensvård i olika former framkommer att 20 av 30 anser 

att demenssjuka och inte demenssjuka inte bör blandas i gemensam dag-

verksamhet. Däremot var man oenig om dagverksamhet främst skall vara till 

för personer som befinner sig i tidigt sjukdomsskede (appendix). 

Hälsoekonomisk bedömning 

Dagverksamhet specifikt utformad för personer med demenssjukdom har 

bedömts vara kostnadseffektiv jämfört med blandade dagverksamheter 

(skattad).  

Rad 92  

Tillstånd: Yngre personer med demenssjukdom 

Åtgärd: Specifikt anpassad dagverksamhet 

 

Rekommendation 

 
 

Socialtjänsten bör till yngre personer med demenssjukdom 

 erbjuda plats i dagverksamhet som specifikt riktar sig till denna mål-

grupp (prioritet 3). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt förmåga till aktivitet och delaktighet samt risk för isolering. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Yngre personer med demenssjukdom kan uppleva det negativt med dag-

verksamhet främst anpassad till äldre personer med demenssjukdom 

(visst vetenskapligt underlag).  

 Specifikt anpassad dagverksamhet kan vara värdefull för att bibehålla 

personlighet och identitet hos yngre personer med demenssjukdom så 

långt det är möjligt och för att förebygga inaktivitet (beprövad erfaren-

het). 

 

Yngre personer med demenssjukdom kan uppleva det mycket negativt om 

de blir hänvisade till att delta i verksamheter som främst är anpassad till 

äldre personer med demenssjukdom [352]. 

Likartade bedömningar och erfarenheter framkommer vid de systematiska 

samtal med svensk expertis inom demensområdet och med företrädare för 
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personer med demenssjukdom som genomfördes i samband med IMS (Insti-

tutet för utveckling av metoder i socialt arbete) litteraturöversikt [353].  

I de två projektgrupper som deltog i arbetet med IMS litteraturöversikt 

om yngre personer med demenssjukdom fanns en konsensus kring behovet 

av och värdet av särskild dagverksamhet och avlösningsvård specifikt ut-

formad för yngre personer där man uttryckte att individuellt anpassade in-

satser samt särskilda insatser på gruppnivå för enbart yngre personer med 

demenssjukdom är betydelsefulla. Individuellt anpassade aktiviteter för de 

yngre ansågs också vara av värde för att personlighet och identitet skall 

kunna bibehållas så långt det är möjligt [353]. 

Enligt projektgrupperna tyder beprövad erfarenhet på att dagvårdsinsatser 

som erbjuds i ett tidigt skede av sjukdomen är viktiga för att förebygga inak-

tivitet till följd av sjukskrivning eller förtidspension. Erfarenheterna tyder 

också på att individuellt anpassade aktiviteter med utgångspunkt i behov 

och önskemål är viktiga för att de skall upplevas som meningsfulla [353].  

I en enkät som besvarats av en utvald grupp av personer i Sverige med 

stor erfarenhet av demensvård i olika former framkommer att det inte var 

lämpligt att blanda äldre och yngre personer i dagverksamhetsverksamhet 

22 av 31 tyckte så. Däremot var man oenig om dagverksamhet främst skall 

vara till för personer som befinner sig i tidigt sjukdomsskede (appendix). 

Hälsoekonomisk bedömning 

För yngre personer med demenssjukdom har specifikt anpassad dagverk-

samhet bedömts vara kostnadseffektivt i jämförelse med dagverksamhet 

främst anpassad till äldre personer (skattad). 

Flyttning och särskilt boende  
Särskilt boende är ett individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av 

socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa personer med 

funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har beräknat att cirka 61 000 personer 

med demenssjukdom bodde i särskilt boende för äldre år 2007. Av dem 

bodde cirka 30 procent (19 000) i demensboenden med högst tio boende. 

En svensk studie beskriver att 35 procent av platserna i särskilda boenden 

för personer med demenssjukdom omsätts på ett år. Även om önskemål 

finns om kvarboende så finns det fall där kvarboende bedöms som mindre 

fördelaktigt för den demenssjuke än att flytta till en annan vårdnivå. Det 

vanligaste skälet är ett ökat behov av omvårdnad [354]. Konsekvenserna av 

att flytta (relocation) när man blir äldre har varit föremål för vetenskapliga 

studier under lång tid. Relocation stress syndrome (RSS) bland äldre som 

flyttar från eget boende till ett permanent äldreboende eller mellan boenden 

är en omvårdnadsdiagnos. RSS definieras som ”physiological and/or psy-

chological disturbances as a result of transfer from one environment to an-

other” [355]. Ångest, förvirring, nedstämdhet, känslor av hjälplöshet, hopp-

löshet och övergivenhet samt mer fysiska uttryck som magbesvär, sömnsvå-

righeter, viktförlust och social isolering karaktäriserar RSS [356]. Man vet 

att de starkaste uttrycken för RSS kan ses i omedelbar anslutning till flytt-

ningen och att det är vanligast bland dem som gör en definitiv flyttning, till 
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exempel från eget boende till ett sjukhemsboende eller ett särskilt boende 

för demensjuka [357].  

Sambandet mellan mortalitet och flyttning har studerats. Det finns forsk-

ning som visar på såväl förhöjd som oförändrad och minskad mortalitet i 

samband med flyttning. Att mortaliteten i samband med flyttning är negativt 

relaterad till fysisk och psykisk förmåga är dock ett återkommande resultat i 

studierna [358-362].  

Resultatet av forskningen är motstridig även när det gäller funktionsför-

mågan och påverkan på den mentala hälsan efter flytt. Flyttning kan försäm-

ra självständigheten i aktiviteter i det dagliga livet, öka användningen av 

läkemedel, öka urin- och faecesinkontinens och leda till viktnedgång [363]. 

Incidensen som faller har också setts öka [364]. Vanliga fynd i de studier 

som presenterar negativa konsekvenser på den mentala hälsan är konfusion, 

förändrat beteende som till exempel agitation samt sömnproblem, rastlöshet, 

nedstämdhet och passivitet.  

Rad 93  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom som ska flytta 

Åtgärd: Förberedelse inför flyttning  

 

Rekommendation 

 
 

Socialtjänsten bör 

 förbereda flytten genom att i god tid ge information och om möjligt en-

gagera närstående, ge möjlighet till platsbesök samt ta del av personer-

nas sjuk- och livshistoria (prioritet 2). 

Hur allvarligt är tillståndet?  

Risk för nedsatt livskvalitet. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Kön, ålder, fysisk status, kognitiv förmåga, emotionella problem, tidiga-

re erfarenhet av flyttning och livstidsfredsställelse är faktorer som kan 

ha betydelse inför flyttning (evidensstyrka 4).  

 Det kan vara värdefullt att personen som ska flytta informeras i god tid, 

att familjen engageras, att man erbjuder en bild av den nya platsen om 

ett platsbesök inte är möjligt samt att personalen som tar emot är väl 

förberedd (beprövad erfarenhet).  

 Om flyttningen förbereds med avseende på detta kan negativa konse-

kvenser vad gäller mortalitet, påverkan på fysiska funktionsförmågor 

och mental hälsa minimeras (evidensstyrka 4). 
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Det finns en litteraturöversikt som beskriver förhållanden i samband med 

äldres flyttning som leder till negativa eller positiva konsekvenser. En viktig 

åtgärd är att identifiera personer med särskild risk vid en flyttning. Man vet 

att kvinnligt kön, hög ålder, fysisk status, kognitiv förmåga, emotionella 

problem, tidigare erfarenheter av flyttning och livstillfredsställelse är fakto-

rer som beskrivs ha betydelse för om en flyttning får negativa konsekvenser 

eller inte. Det har också betydelse om man flyttar till en fysisk miljö som 

uppfattas bättre än den man lämnade samt om flyttningen är frivillig eller 

inte [365].  

I litteraturöversikten finns forskning redovisad där syftet varit att minime-

ra flyttningens negativa konsekvenser genom särskilda föreberedelsepro-

gram. Det saknas kontrollerade studier där olika förberedelseprogram jäm-

förts med varandra. Det tycks vara betydelsefullt att personen som ska flytta 

informeras i god tid, att familjen engageras, att man erbjuder en bild av den 

plats man flyttar till om man inte kan göra ett platsbesök och att den perso-

nal som tar emot är väl förberedd [365].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 94  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom 

Åtgärd: Småskaligt särskilt boende specifikt anpassat för  
personer med demenssjukdom 

 

Rekommendation 

 
 

Socialtjänsten bör 

 erbjuda småskaligt särskilt boende specifikt anpassat för personer med 

demenssjukdom (prioritet 3). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt funktionsförmåga och stort behov av vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Att bo i ett särskilt boende specifikt anpassat för personer med demens-

sjukdom kan innebära förbättrad livskvalitet i och med en förbättrad 

kommunikation, ökad samvaro och förbättrad självständighet för perso-

ner med måttlig till svår demenssjukdom (konsensus). 

 Att bo i ett småskaligt särskilt boende specifikt anpassat för personer 

med demenssjukdom kan förbättra kommunikationen och öka samvaron 
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samt öka självständigheten i det dagliga livets aktiviteter för personer 

med måttlig till svår demenssjukdom (evidensstyrka 4).  

 

Få studier har kunnat påvisa förbättringar när det gäller att fördröja demens-

utveckling eller minska beteendeförändringar genom en flyttning till de-

mensboende. En kohortstudie jämförde nedgången i fysisk och psykisk 

funktionsförmåga mellan 44 personer som bodde i special care units inom 

sjukhem avsedda för personer med kognitiv nedsättning och 36 personer 

som bodde i mer demensboendelika residential care centers (RCC). De bo-

ende i RCC hade genomgående bättre funktionsförmåga vid baseline. Grup-

perna jämfördes efter sex, tolv respektive 18 månader. Även efter 18 måna-

der hade de boende i RCC bättre funktionsförmåga än de boende vid sjuk-

hem. Däremot visade resultaten att de boendes fysiska, kognitiva, beteen-

demässiga och emotionella förmåga försämrades i samma takt oavsett 

vårdmiljö [366].   

En randomiserad kontrollerad studie av 22 personer med demenssjukdom 

fann inga eller mycket små skillnader vad gäller förändringen i kognitiv 

förmåga och beteende efter tre månader mellan de som fick en plats på spe-

cial care unit vid ett sjukhem och de som blev kvar i hemmet [367]. Initialt 

ökade andelen med förändrat beteende bland dem som flyttade, men efter 

tre månader fanns inga skillnader mellan grupperna (som båda hade försäm-

rats).  

En omfattande, inte randomiserad kohortstudie jämförde hur funktions-

förmågan förändrades över tid för 1 228 äldre personer med demenssjuk-

dom som bodde i special care units i jämförelse med dem som bodde på 

traditionella sjukhem [368]. Personalen gjorde bedömningar av funktions-

förmåga (ADL/IADL och kontinens) och registrerade viktförändringar. Ef-

ter kontroll för initiala olikheter mellan grupperna kunde man inte finna att 

funktionsförmågorna förändrats olika i grupperna.  

En annan kohortstudie, med syfte att studera förekomst av förändrat bete-

ende, visade att de 495 personer som flyttat till de speciella enheterna var 

genomsnittligt yngre och hade fler beteendeförändringar än de 200 personer 

som flyttat till traditionella sjukhem. Även efter sex månader fanns skillna-

derna mellan grupperna vad gäller det förändrade beteendet kvar. Efter kon-

troll för dessa skillnader vid inflyttningen kunde vare sig några negativa 

eller positiva effekter av typ av boende påvisas [369].   

En översikt av litteraturen fram till 1992 sammanfattade bilden av att spe-

cial care units för personer med demenssjukdom inte verkar kunna påverka 

vare sig den kognitiva eller fysiska funktionsförmågan [370].  

En senare översikt, som också inkluderar mindre studier inklusive flera 

europeiska och även svenska, ger en något mer positiv bild [366]. Även här 

är dock den övergripande slutsatsen att nedgången av olika funktioner inte 

verkar vara relaterad till vård- och boendeformer. Däremot redovisas att mer 

hemlika och socialt inriktade Residential care centers – ungefär motsvaran-

de våra demensboenden – kan innebära fördelar i termer av förbättrad livs-

kvalitet för den demenssjuke i tidiga stadier. Annerstedt [371] har också 

visat i en kohortstudie att även om vare sig överlevnaden eller funktions-

förmågan över tid inte skiljde sig mellan boende på demensboende jämfört 
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med en matchad grupp av sjukhemsboende fanns samtidigt tecken på vissa 

förbättringar vad gäller exempelvis ADL och uppvisad aggressivitet under 

det första året på demensboendet. Efter tre år fanns dock inte längre några 

skillnader. 

När man studerat effekten av att inrätta ett särskilt demensboende för en 

grupp äldre, före och efter förändringen, rapporteras en positiv effekt till 

fördel för särskilt demensbonde avseende kognitiva och funktionella aspek-

ter utan att närmare specificera vad som avses. I de få studier där man jäm-

fört effekten av att få vård i ett särskilt demensboende jämfört med en kon-

trollgrupp så redovisas positiva effekter avseende funktionsförmågor, kata-

strofreaktioner och interaktivitet mellan de boende inom särskilda demens-

bonden [372-373]. 

I den enkät som skickades till en utvald grupp av personer i Sverige med 

stor erfarenhet av vård och omsorg av personer med demenssjukdom i olika 

former ställdes några frågor kring dessa ämnen – centrala ur ett planerings-

perspektiv (appendix). 

En majoritet (20/31) är emot att blanda demenssjuka med icke demens-

sjuka oavsett form av särskilt boende. På frågan om det går bättre att blanda 

demenssjuka och icke demenssjuka i ett sent skede av sjukdomen är grup-

pen splittrad. Drygt hälften (18/31) anser att det går bättre i ett sent skede av 

sjukdomen medan övriga är av motsatt uppfattning (appendix). 

I litteraturgenomgången återfanns inga studier som explicit försökt att be-

skriva och utvärdera eventuella effekter av antalet boende per enhet.  

Det finns dock en sammanställning där olika typer av demensboenden 

jämförts. Ett fynd är att när få äldre bor tillsammans, inom ett demensboen-

de för personer med demenssjukdom bidrar detta positivt till bättre kommu-

nikation och ökad samvaro mellan såväl de äldre som de äldre och vårdarna. 

Vidare tycks självständighet i det dagliga livets aktiviteter och under målti-

den stödjas av småskaligt boende [72]. 

I flera studier har man gjort jämförelser mellan hemlika demensboenden, 

ordinära sjukhem och speciella vårdenheter för personer med demenssjuk-

dom [366, 372-373]. I USA definieras speciella vårdenheter för demens som 

Special Care Units (SCU) vilka kännetecknas av att vara segregerade enhe-

ter inom ett ordinärt äldreboende där bara personer med kognitiv nedsätt-

ning bor tillsammans. Karakteristiskt är att dessa enheter betonar vikten av 

småskalighet, att vårdarna har fördjupad kompetens inom omvårdnad av 

personer med demenssjukdom, att man uppmuntrar familjens delaktighet i 

vården och att design och aktiviteter är speciellt utformade för att passa per-

soner med demenssjukdom. Man kan anta att SCU till viss del kan liknas 

vid de särskilda boenden för äldre i Sverige där ett eller flera våningsplan 

enbart är till boende för personer med demenssjukdom.  

I den enkät som skickades till en utvald grupp av personer i Sverige med 

stor erfarenhet av vård och omsorg av personer med demenssjukdom i olika 

former ställdes några frågor kring dessa ämnen – centrala ur ett planerings-

perspektiv. När det gäller den lämpliga storleken på ett demensboende vari-

erar uppfattningen beroende på vilket perspektiv som anläggs. Om man ser 

det ur den demenssjukes perspektiv så anser de allra flesta (25/31) att 6-8 är 

att föredra. Utifrån arbetsmiljöskäl och ett administrativt perspektiv blir bil-

den mer splittrad (appendix). 
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En systematisk litteraturöversikt från 2009 gjord av norska Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten talar för mindre enheter inom särskilt 

boende, vilket bland annat kan minska beteendesymtom. Resultaten bör 

dock tolkas med försiktighet på grund av brister i kvaliteten hos de inklude-

rade studierna [374] 

Hälsoekonomisk bedömning 

För personer med måttlig – svår demenssjukdom har boende för personer 

med demenssjukdom bedömts vara kostnadseffektivt jämfört med blandat 

särskilt boende (skattad). Kostnadseffektiviteten avseende olika storlekar på 

boende har inte kunnat bedömas på grund av bristande underlag. 

Rad 95  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom inom särskilt boende 

Åtgärd: Personligt utformade, berikade och hemlika fysiska  
boendemiljöer  

 

Rekommendation 

 
 

Socialtjänsten bör 

 tillhandahålla en fysisk miljö som är personligt utformad, berikad och 

hemlik (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt funktionsförmåga, stort behov av vård och omsorg samt risk för 

ytterligare nedsatt livskvalitet. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Personligt utformade fysiska boendemiljöer kan bidra till social samva-

ro, minskad oro och agitation för personer med demenssjukdom inom 

särskilt boende (evidensstyrka 4).  

 Hemlika och berikade miljöer kan bidra till att minska beteendesymtom, 

öka välbefinnandet och förbättra möjligheten att orientera sig (evidens-

styrka 4). 

 Rum och lägenheter placerade kring en central, gemensam yta samt tyd-

ligt skyltade gångvägar kan minska oro och agitation (visst vetenskapligt 

underlag). 

 

Betydelsen av en anpassad fysisk miljö för personer med demenssjukdom 

finns analyserade i fem översiktsartiklar av medelhög [72, 375-377] och hög 

[378] kvalitet samt en explorativ studie av hög kvalitet [379]. Dessa över-
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sikter grundar sig på ett stort antal interventionsstudier där man dock i un-

dantagsfall har haft kontrollgrupper, ofta få deltagare och också prövat flera 

olika interventioner inom ramen för samma studie vilket gör det svårt att 

utvärdera vad som gett effekt. Det saknas prospektiva, randomiserade och 

kontrollerade studier som redovisar konsekvenser av olika typer av miljöin-

terventioner. 

En systematisk litteraturöversikt av låg kvalitet redovisar samband mellan 

boendets fysiska utformning och de äldres beteende [72]. Genom att lägga 

in golvmarkeringar som kontrasterar mot det omkringliggande golvet fram-

för ytterdörren, liksom att sätta upp stoppskyltar kan man minska risken för 

att personer med demenssjukdom på särskilda boenden lämnar boendet på 

egen hand [72, 376-377, 380-381]. Andra studier (kvasiexperimentella och 

observationsstudier) redovisar att man genom att måla dörrhandtaget i sam-

ma färg som ytterdörren samt att täcka för hela dörren med persienner eller 

ett tygstycke kunnat minska frekvensen av utgångsbeteende [127, 382]. 

Tydliga, lätt igenkännbara symboler för toaletter har visats öka toalettan-

vändning och därigenom minskat prevalensen av inkontinens. Det finns 

visst stöd för att personliga tillhörigheter vid dörren (till exempel ett foto) 

underlättar för personen med demenssjukdom att hitta till sitt rum [376]. 

I syfte att stimulera de äldre till promenader har man utformat tydligt 

skyltade gångvägar, undvikit långa korridorer som slutar med en stängd 

dörr, och i stället placerat rum/lägenheter kring en central, gemensam yta 

vilket har visats minska de äldres oro och agitation [375, 381].  

Vårdmiljöer med enkelrum som ger möjlighet till privatliv, egna möbler 

och personliga tillhörigheter samt gemensamma rum för sociala aktiviteter 

har visat sig bidra till ökad samvaro mellan boende och lägre förekomst av 

agitation, oro och psykotiska symtom. Att toaletterna är lätta att lokalisera 

och lätt igenkännbara för den boende leder till ökad användning. Miljöer där 

material, ljud och utsikt stödjer igenkänning och är lätta att förstå, tycks 

också bidra till en lägre grad av verbal oro [72].  

Fyra systematiska litteraturöversikter av låg [73], medel [72] och hög 

kvalitet [376, 378] har identifierats. Hemlika och berikade miljöer bidra till 

att minska beteendesymptom och förbättra möjligheten att orientera sig. 

Dessa resultat förefaller tillämpbara i Sverige. Dock visar studierna motstri-

diga resultat och jämförelser av studier försvåras av att definitioner av be-

greppen av vad som avses med institutionell och hemlik miljö saknas eller 

skiljer sig åt. Det finns beprövad erfarenhet som visar att mer hemlika mil-

jöer är att föredra framför mer institutionella miljöer. 

Hemlika miljöer har visats associerade med ökad intellektuell förmåga 

och ökat emotionellt välbefinnande, ökad interaktion, ökad funktionalitet, 

mobilitet och trivsel samt minskat agiterat beteende, ångest och aggressivi-

tet. Personer med demenssjukdom som vårdas i hemlika miljöer har även 

visats få mindre lugnande läkemedel jämfört med personer i traditionella 

sjukhemsmiljöer samt uppvisa ett förbättrat ätbeteende [72]. I en observa-

tionsstudie redovisas att i miljöer som beskrivs som mindre hemlika och 

mer institutionella har personer med demenssjukdom signifikant mer hyper-

aktivitet och inadekvat beteende [383].  
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Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 96  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom 

Åtgärd: Färgsättning och utformning i den omgivande miljön för 
att underlätta orientering 

 

Rekommendation 

 
 

Socialtjänsten bör 

 färgsätta och utforma den fysiska miljön så att den underlättar möjlighe-

terna att orientera sig (prioritet 4). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Nedsatt perceptions- och orienteringsförmåga. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Färgsättning och utformning i den omgivande miljön kan förbättra ori-

enteringsförmågan hos personer med måttlig till svår demenssjukdom 

(visst vetenskapligt underlag).  

 

Det saknas systematiska litteraturöversikter. De studier som redovisas nedan 

är mindre, icke randomiserade studier utan kontrollgrupper. Studier av färg-

uppfattning hos personer med Alzheimers sjukdom i jämförelse med ål-

dersmatchade äldre, har visat på en välbevarad färguppfattning avseende 

diskrimineringsförmåga (skillnader mellan färgnyanser), färgidentifiering 

(namnge färger), färgpreferenser (värdera färger efter tycke och smak) och 

att använda färg som ledtråd och kod [384]. Flera studier har undersökt möj-

ligheten att använda kontraster för att fokusera väsentligheter i omgivningen 

samt att med minimala färg-, mönster- och ljushetsskillnader i andra fall, 

dämpa uppmärksamheten för det som är oviktigt eller kan misstolkas av den 

äldre i miljön. 

Man har studerat om en medveten och kunskapsbaserad färgsättning av 

boendemiljön för personer med demenssjukdom kan ha betydelse för funk-

tionsförmåga och välbefinnande. När man dämpade bakgrundsfärgsättning i 

boendemiljön och mönster för att minska ovidkommande visuellt stimuli 

kunde man visa en lägre grad av agitation och aggressivt beteende hos de 

demenssjuka [382].  

När det gäller golv kan mönster och kontrastverkan misstolkas, särskilt 

två dimensionella mönster i golv kan tolkas som tredimensionella och den 
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demenssjuke kan uppfatta det som en nivåförändring [385]. Då man speci-

fikt har utvärderat effekten av en medveten färgsättning i miljöer för perso-

ner med demenssjukdom finner man att även personer med avancerad form 

av demenssjukdom kan stödjas i att hitta i boendet. Till exempel genom 

storskaliga, konkreta skyltar eller pilar och genom att ha korta avstånd mel-

lan hållpunkter i miljön som leder den äldre rätt [386-387].  

Med utgångspunkt i färgstudier som visade att neutral färgsättning utan 

kontraster minimerar distraktion i motsats till starka färgsignaler som pockar 

på uppmärksamheten [388] implementerades dessa resultat i vårdmiljön. 

Man använde en neutral bakgrundsfärgsättning med kontrasterande färgsig-

naler i form av dörrfoder kring lägenhetsdörrar i ett demensboende. Man 

kunde se ett minskat antal tillfällen då den äldre av misstag gick in i fel 

rum/lägenhet [389] men också en ökad närvaro av anhöriga på grund av en 

trevligare miljö [390]. Man har också visat att när man färgsatte gånghjälp-

medel så innebar det ökad användning [391]. Dessa resultat förefaller till-

lämpbara i Sverige. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 97  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom 

Åtgärd: Lugn ljudmiljö 

 

Rekommendation 

 
 

Socialtjänsten bör 

 säkerställa en lugn ljudmiljö (prioritet 2). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för beteendemässiga och psykiska symtom. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 En lugn ljudmiljö kan minska agitation, oro och aggressivt beteende hos 

personer med måttlig till svår demenssjukdom (evidensstyrka 4).  

 

Betydelsen av ljud och oljud i miljön tas upp i sju systematiska litteratur-

översikter. Dock saknas såväl kontrollerade studier, som studier där ljud har 

varit den enda undersökta variabeln [392].  

Bakgrundsljud bestående av till exempel inspelade ljud från naturen som 

porlande vatten, vindsus i träden eller fågelsång beskrivs bidra till en 
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minskning av agitation och aggressivt beteende i samband med badning 

[384]. Inspelade ljud beskrivs även bidra till viss minskning av skrikbeteen-

de i samband med badning [127, 382].  

Man har även visat minskad oro hos de boende genom att dämpa oljud 

från till exempel ringsignaler eller slammer från kök och sköljrum genom att 

sätta upp avskärmande draperier och skärmar samt att använda displayer 

med tyst information i ställer för ringsignaler [385, 393].  

När man spelade lugn bakgrundsmusik under måltider bidrog detta till en 

lugnare måltidsmiljö, ett ökat kostintag och minskad agitation [386]. Klas-

sisk musik har bidragit till mindre orolig vandring i korridoren [388]. An-

vändning av musik har också visats kunna stimulera till social interaktion 

mellan de äldre och påverka deras välbefinnande (humör) [390]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 98  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom inom 
särskilt boende 

Åtgärd: Sällskapsdjur i boendemiljön 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för nedsatt livskvalitet. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Sällskapsdjur i boendemiljön kan bidra till minskad oro hos personer 

med måttlig till svår demenssjukdom och ökad social samvaro med 

andra inom boendet (evidensstyrka 4).  

 

Fyra systematiska litteraturöversikter har identifierats. Forskningen visar på 

en signifikant sänkning av oro [375, 380, 394-395] och förbättrat socialt 

beteende [395] när demenssjuka personer har tillgång till hund i boendet. 

Dessa resultat förefaller tillämpbara i Sverige.  

Andra utvärderade interventioner är effekten av akvarium samt att använ-

da leksaksdjur istället för levande djur. Här handlar det dock fortfarande om 

enstaka studier med svagt vetenskapligt stöd. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
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Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 99  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom inom 
särskilt boende 

Åtgärd: Utomhusvistelse 

 

Rekommendation 

 
 

Socialtjänsten bör 

 erbjuda möjlighet till utomhusvistelse (prioritet 2). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för nedsatt livskvalitet och isolering. 

Vilken effekt har åtgäden? 

Slutsats: 

 Utomhusvistelse kan normalisera dygnsrytmen, minska aggressivt bete-

ende och ha betydelse för välbefinnandet hos personer med måttlig till 

svår demenssjukdom i särskilt boende (evidensstyrka 4).  

 

Fyra systematiska litteraturöversikter beskriver positiva effekter av utom-

husvistelse. Att vistas utomhus i dagsljus kan bidra till att dygnsrytmen 

normaliseras. Man har även sett en minskning av aggressivt beteende efter 

utevistelser [72-73].  

Tydliga inbjudande vandringsstråk utomhus där de äldre på ett säkert sätt 

kan promenera på egen hand har beskrivits resultera i minskad oro och 

minskat aggressivt beteende [378, 385, 396]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 100  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår demenssjukdom inom 
särskilt boende 

Åtgärd: Trygg och tillgänglig psykosocial miljö 
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Rekommendation 

 
 

Socialtjänsten bör 

 erbjuda en psykosocial miljö som kännetecknas av trygghet och tillgäng-

lighet och där man kan få ett meningsfullt innehåll i dagen (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för nedsatt livskvalitet. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 En trygg och tillgänglig psykosocial miljö, där man kan få sin person-

lighet bekräftad och understödd, där man kan ha ett meningsfullt inne-

håll i dagen och välkomnas in i en gemenskap med andra kan främja 

välbefinnandet hos personer med måttlig till svår demenssjukdom inom 

särskilt boende (beprövad erfarenhet).  

 

Det finns forskning med kvalitativ design samt beprövad erfarenhet kring 

betydelsen av att etablera ett omvårdande klimat samt kring atmosfärens 

betydelse för den demenssjukes möjligheter att uppleva välbefinnande 

[397].  

Det finns endast en systematisk litteraturöversikt inom detta område. Det 

går inte att dra några tydliga slutsatser från översikten på grund av metodo-

logiska svagheter som begränsar stödet [72]. Det finns därutöver enskilda, 

kvalitativa studier som beskriver att ökad interaktion mellan personal och 

personer med demenssjukdom.  

Erfarenhetsbaserad kunskap som uttrycker att personer med demenssjuk-

dom är känsliga för att uppfatta och reagera på icke-verbala budskap, och 

kliniska exempel som att oro snabbt sprider sig genom ett boende eller att 

personal som är stressad verkar överföra sin stress på personen med de-

menssjukdom som de vårdar. Det har beskrivits att känslomässiga minnen är 

mer bestående än kognitiva minnen hos personer med demenssjukdom och 

att känslomässiga minnen används för att tolka och förmedla personers upp-

levelser av nutiden då kognitionen sviktar [398].  

Detta betyder att när det blir svårt att kognitivt tolka omgivningen så kan 

personer med demens i högre utsträckning tolka och kommunicera sin om-

givning utifrån känslomässiga upplevelser av miljön. En sammanfattande 

bedömning utifrån den redovisade kvalitativa litteraturen är att en psykoso-

cial miljö där man kan få sin personlighet bekräftad och understödd, där 

man kan ha ett meningsfullt innehåll i dagen och välkomnas in i en gemen-

skap med andra kan öka välbefinnandet. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
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Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Team 

Rad 101  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom 

Åtgärd: Multiprofessionellt teambaserat arbete inom vård och 
omsorg 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 säkerställa ett multiprofessionellt teambaserat arbete inom vården och 

omsorgen av personer med demenssjukdom (prioritet 2). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Behov av vård och omsorg från olika professioner som ökar med sjukdo-

mens utveckling. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Vård och omsorg som ges av multiprofessionella team kan förebygga 

och minska förekomsten av beteendeförändringar hos personer med de-

menssjukdom och minska anhörigas stress (visst vetenskapligt under-

lag).  

 

Olika former av multidisciplinära samarbeten när det gäller vården och om-

sorgen om personer med demenssjukdom finns redovisade i litteraturen. 

Samtliga samarbetsprojekt som ingått i litteraturgenomgången rör samarbete 

mellan olika delar av verksamhet och mellan olika professioner inom sjuk-

vården – i flera fall också i samarbete med anhöriga. Däremot finns inga 

studier redovisade som gäller samarbete med eller inom socialtjänst och 

äldreomsorg. 

Det saknas studier där man har försökt renodla eventuella effekter av 

samarbete i team i relation till effekter av okoordinerade insatser från olika 

huvudmän och professioner. Samtliga genomgångna studier har det gemen-

samt att teamarbetet också inneburit att vården och omsorgen bedrivits an-

norlunda och med större ambitioner och ofta också med mer intensifierade 

insatser – både vad gäller inriktning och mängden insatser. 

Det finns flera exempel på randomiserade, kontrollerade studier. I en väl-

gjord studie bestod samarbetet av att hemmaboende äldre patienter – och 
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deras anhöriga – under ett år fick hjälp och stöd från ett team inom primär-

vården lett av en erfaren sköterska som i sin tur hade back-up av ett team 

bestående av primärvårdsläkare, geriatriker, geriatrisk psykiatriker och psy-

kolog. Alla patienter och deras anhöriga fick information/utbildning när det 

gäller kommunikation, coping och ekonomi. Patienterna fick information 

om fysiska övningar och anhöriga fick råd om hur man vårdar. Varannan 

månad träffades patienten och anhörig hos sköterskan där en omfattande 

checklista gicks igenom. Härutöver fanns möjligheten för patienterna att 

delta i gruppbaserad gymnastik samtidigt som de anhöriga kunde delta i 

gruppmöten ledda av psykolog och sjuksköterska [399]. 

Resultaten visade att beteendeförändringar och psykiska problem efter ett 

år var signifikant färre i experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen 

där vårdpersonalen kunde ge sedvanlig vård utan tillgång till det speciella 

teamet. Däremot förelåg inga skillnader vad gäller kognition, ADL, flytt-

ningar till sjukhem eller dödlighet. Anhörigas upplevelse av stress minskade 

tydligt i experimentgruppen men inte i kontrollgruppen [399]. 

I en annan studie inom sjukhem, fördelades personer i ett avancerat stadi-

um av sin demenssjukdom slumpmässigt på ”advanced illness care teams” 

och sedvanlig vård. Resultatet visade att förekomsten av agiterat beteende 

och smärta i experimentgruppen minskat i relation till kontrollgruppen. Där-

emot fanns inga skillnader mellan grupperna vad gäller förekomst av de-

pression [400]. 

I en italiensk studie randomiserades äldre personer med demenssjukdom 

och med behov av akut sjukhusvård på grund av infektion, hjärt-

/kärlproblem eller malnutrition mellan "Geriatric Home Hospitalization Ser-

vice" eller sedvanlig sjukhusvård (hospital in-patient care). I experiment-

gruppen skrevs inte den akut sjuke patienten in på sjukhuset utan fick vård 

och omvårdnad i hemmet med möjlighet till korrekt diagnostik och behand-

ling". Efter "utskrivning" hade de som vårdades i hemmet signifikant färre 

beteendeförändringar och anti-psykotiska läkemedel. Inga skillnader i död-

lighet redovisas. Anhörigas stress minskade signifikant i experimentgrup-

pen. Motsvarande effekt fanns inte bland de anhöriga i kontrollgruppen - 

snarare hade stressen ökat för dem. Det framgår dock inte klart av studien 

om samtliga anhöriga var samboende [401]. 

Sammanfattningsvis kan sägas att samarbete inom sjukvård mellan perso-

nal med olika kompetens är av värde både för personer med demenssjukdom 

och deras anhöriga. Det är dock oklart om det är samarbetet i sig som svarat 

för de redovisade förbättringarna eller om samarbetet ingått som en del i 

förbättrade och utökade vård- och omsorgsinsatser. Genomgången ger inget 

underlag för att kunna rekommendera särskilda former för samarbete eller 

vissa konstellationer av personal som skulle vara mer effektiva än andra 

utifrån olika perspektiv.  

Samtliga samarbetsprojekt som ingått i litteraturstudien rör samarbete 

inom sjukvård. Resultaten kan därmed sägas ha begränsad relevans för Sve-

rige där merparten av vården och omsorgen om personer med demenssjuk-

dom ligger inom socialtjänsten i form av hemtjänst, dagvård och gruppbo-

ende.  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
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Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Utbildning 

Rad 102  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom 

Åtgärd: Utbildning av personal i vård, omvårdnad och omsorg 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för att inte få behov tillgodosedda, vanvård samt psykisk och fysisk 

ohälsa.  

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Utbildning av personal i vård, omvårdnad och omsorg om personer med 

demenssjukdom kan bidra till att personalens kunskap ökar och att deras 

uppträdande mot och attityder till personer med demenssjukdom påver-

kas positivt (evidensstyrka 4). 

 Utbildningen kan också leda till att antalet beteendemässiga och psykis-

ka symtom hos personer med demenssjukdom minskar och att deras 

välbefinnande ökar (evidensstyrka 4). 

 

I det vetenskapliga underlaget lyfts under flera tillstånds- och åtgärdskom-

binationer utbildning fram som en åtgärd för att förbättra kvaliteten i vården 

och omsorgen. Det gäller till exempel utbildning av personalen om förmå-

gan att identifiera, dokumentera och rapportera vanvård samt strategier för 

att kunna hantera beteendemässiga och psykiska symtom. 

Flera tvärsnittsstudier indikerar att utbildning med syfte att öka persona-

lens förmåga att se personen bakom demenssjukdomens symtom påverkar 

innehållet i mötet med den demenssjuke men också tillfredställelsen med 

det arbete som utförs [402-409]. Studierna har lågt bevisvärde men resulta-

ten stöds av beprövad erfarenhet.  

NICE-SCIE konstaterar i sin litteraturöversikt att det länge har varit känt 

att personalens attityder, färdigheter och kunskaper påverkar den demens-

sjukes välbefinnande, livskvalitet och funktionsförmåga. Vidare sägs att 

utbildning och träning ska ses som medel för att förbättra vården och om-

sorgen om personer med demenssjukdom men att träning/utbildning i sig 

inte är tillräckligt för att utveckla vården utan att andra förändringar såsom 

förändringar i organisation och ledarskap också är nödvändiga för att påver-
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ka vårdens kvalitet. NICE-SCIE beskriver också att utbildningsprogram som 

syftar till att träna personalen med fördel kan ges på den egna arbetsplatsen 

med möjlighet att involvera ledning och administratörer. Vidare sägs att det 

är fördel om man har en varierad didaktik med utbildningsmoment innehål-

lande fallbeskrivningar, gruppdiskussioner, gruppövningar och handledning 

[2].  

Många studier har syftat till att mäta effekter hos den sjuke (till exempel 

minskad förekomst av beteendemässiga och psykiska symtom) men det har 

ofta varit förenat med stora metodologiska problem och osäkra slutsatser. 

Det har varit enklare att studera effekt av utbildning i relation till förändrat 

personalbeteende som minskad användning av fysiska begränsningar och 

minskning av användningen av psykofarmaka. I båda fallen kan man se ef-

fekt av personalutbildning. Dock tycks det som om utbildningens varaktig-

het och intensitet har betydelse för utfallet. I NICE-SCIE rapporten sägs 

också att stödjande och handledande insatser från demensteam till personal i 

särskilda boenden har positiv effekt särskilt om insatsen inte enbart riktas 

till den person som uppfattas ha problem [2].   

SBU konstaterar att det finns flera studier om utbildningsprogram som 

fokuserat på områden som att utveckla vårdarens kommunikationsförmåga, 

att arbeta interaktivt inom ett multimediaprogram, att öka kunskap om de-

pression och demenssjukdom samt att lära sig tillämpa sensorisk stimulering 

av flera sinnen hos personer med demenssjukdom. SBU konstaterar dock att 

studierna är av låg kvalitet och att några slutsatser inte kan dras om utbild-

ningsprogrammens effekter [5]. 

En sytematisk kunskapsöversikt av god kvalitet över studier om effekter 

av fortbildning för personal som arbetar på ålderdomshem/sjukhem för per-

soner med demenssjukdom identifierade 21 studier publicerade mellan 1990 

och 2004 varav fem randomiserade kontrollerade studier. Alla utom tre stu-

dier var gjorda i USA. Nästa alla studier rapporterade positiva effekter av 

fortbildningsinsatserna. Något mer än hälften av personalen ökade sin kun-

skap om demensvård, nästan hälften förändrade sitt uppträdande mot de 

demenssjuka och en fjärdedel ändrade sina attityder. Den vanligaste positiva 

effekten för den demenssjuke var färre beteendemässiga och psykiska sym-

tom följt av ökat välbefinnande. De studier som hade störst effekt var inter-

ventioner med fortlöpande träning/utbildning samt förändring av organisa-

tionstruktur. Författarna menar att resultaten är osäkra eftersom flera av stu-

dierna har metodologiska svagheter och att studierna sinsemellan hade olika 

design [410].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 103  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom 

Åtgärd: Långsiktig personalutbildning som är kombinerad med 
praktisk träning, handledning och feedback  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 ge personal, främst vårdbiträden och undersköterskor, som arbetar inom 

vård, omvårdad och omsorg om personer med demenssjukdom möjlig-

heter till utbildning som är långsiktig, kombinerad med praktisk träning, 

handledning och feedback (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för att inte få behov tillgodosedda, vanvård samt psykisk och fysisk 

ohälsa.  

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Långsiktig personalutbildning som är kombinerad med praktisk träning, 

handledning och feedback förefaller ge god effekt inom socialt arbete 

(evidensstyrka 3). 

 

Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) sammanfattar i en 

rapport erfarenheter från forskning och praktik av implementering av kun-

skap inom socialtjänsten. Rapporten sammanfattar att praktisk träning, di-

rekthandledning och feedback förefaller ha en avgörande betydelse för att 

implementera kunskap inom socialtjänstens verksamheter. Dessutom lyfter 

man fram behovet av en organisation som kan leda förändringsarbe-

tet/kunskapsutvecklingen och att arbetet är långsiktigt och hållbart [411]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 104  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom 

Åtgärd: Handledning i kombination med utbildning till personal 
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Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för att inte få behov tillgodosedda, vanvård samt psykisk och fysisk 

ohälsa.  

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Handledning i kombination med utbildning påverkar personalens upple-

velse av sitt arbete positivt (arbetstillfredsställelse, upplevelse av ut-

brändhet) och har positiv betydelse för omvårdnadens innehåll (visst ve-

tenskapligt underlag).  

 Det saknas vetenskapligt underlag för effekten av handledning som en-

skild insats.  

 

Det saknas studier där man utvärderat enbart effekt av handledning inom 

vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Däremot finns det 

forskning där handledning varit en del i en större intervention, exempelvis 

utbildning och införande av individuellt anpassad omvårdnad. Det veten-

skapliga underlaget är svagt men två svenska studier visar att sådana inter-

ventioner påverkar personalens upplevelse av sitt arbete positivt (arbetstill-

fredsställelse, upplevelse av utbrändhet) och tycks även ha positiv betydelse 

för omvårdnadens innehåll [412-413]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Läkemedelsbehandling  

Därför belyser vi området 
Socialstyrelsen lyfter läkemedelsbehandling eftersom det ibland går att 

mildra symtomen trots att demenssjukdomen i sig inte går att bota.   

Detta ingår 
Vi tar upp de två typer av läkemedel som idag är godkända för att behandla 

kognitiva symtom vid demenssjukdom orsakad av Alzheimers sjukdom: 

kolinesterashämmare (donepezil, galantamin och rivastigmin) och meman-

tin. Eftersom man vid vaskulär demens har likartade kognitiva symtom som 

vid Alzheimers sjukdom, har man även prövat dessa läkemedel vid vaskulär 

demens. Kolinesterashämmarna har också prövats vid lindriga kognitiva 

symtom (MCI) då dessa kan utgöra tidiga former av Alzheimers sjukdom.  

Vi tar även upp behandling av läkemedel för personer med Parkinsons 

sjukdom som ofta utvecklar demenssymtom senare i sjukdomsförloppet.  

Kolinesterashämmare samt memantin tas upp i relation till olika typer av 

demenssjukdom, främst Alzheimers sjukdom. Därtill tar vi upp behandling 

med Ginkgo biloba, omega-3, vitamin B12, folsyra samt vitamin C och E. 

Vi tar även upp regelbunden bedömning av läkemedelsbehandling med 

kolinesterashämmare och memantin då det kan vara svårt att avgöra vilken 

effekt som kommer av själva behandlingen och vilket som är en effekt av 

sjukdomen.  

Rad 105  

Tillstånd: Personer med mild till måttlig Alzheimers sjukdom 

Åtgärd: Behandling med kolinesterashämmare (donepezil, ga-
lantamin, rivastigmin)  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör 

 erbjuda behandling med kolinesterashämmare (donezepil, galantamin 

och rivastigmin) mot kognitiva symtom till personer med mild till mått-

lig Alzheimers sjukdom. (prioritet 2). 
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Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Behandling med kolinesterashämmare (donepezil, galantamin, rivastig-

min) påverkar inte sjukdomsförloppet men kan bibehålla eller ge viss 

förbättring av globala och kognitiva funktioner hos personer med mild 

till måttlig Alzheimers sjukdom (evidensstyrka 2). 

 Långtidseffekten kan inte bedömas (evidensstyrka 2). 

 Vanliga biverkningar är illamående, kräkningar och diarré (evidensstyr-

ka 2). 

 

SBU anger att kolinesterashämmarna donepezil, galantamin och rivastigmin 

inte påverkar sjukdomsförloppet vid demenssjukdom. Ungefär 57–75 pro-

cent av dem som behandlas med kolinesterashämmare uppvisar mätbar posi-

tiv effekt av behandlingen. Placeboeffekten är 50–55 procent. Långtidsef-

fekten kan inte bedömas [5]. 

NICE och en metaanalys från Cochrane visar att behandling med donepe-

zil och galantamin vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom ger signifikanta 

effekter på kognitiva funktioner samt för global förmåga (skattning av hel-

heten) under sex till tolv månader jämfört med placebo. Analyserna visar 

också att rivastigmin ger signifikanta effekter i jämförelse med placebo av-

seende kognitiva funktioner [414-415].  

De vanligaste biverkningarna vid behandling med donepezil är illamående 

och diarré [5].  

De vanligaste biverkningarna vid behandling med rivastigmin och galant-

amin är illamående och kräkningar [5]. En rapport som jämför rivastigmin i 

plåster, kapslar och placebo, visar att det mindre plåstret (10 cm2) gav kli-

niskt signifikant effekt på kognitiv respektive mental förmåga, men klart 

färre biverkningar än kapsel, i nivå med placebo [416]. 

Hälsoekonomisk bedömning 

Det finns viss evidens för att behandling av personer med mild till måttlig 

Alzheimers sjukdom med donepezil är kostnadseffektiv. Modellstudier har 

indikerat att behandling kan vara kostnadsneutral eller kostnadssparande vid 

behandlingstid upp till 2 år. Data från prospektiva studier är förenliga med 

dessa resultat men konklusiva uppgifter saknas.  

Det finns viss evidens för att behandling av personer med mild till måttlig 

Alzheimers sjukdom med galantamin är kostnadseffektiv. Modellstudier 

visar kostnadsbesparingar eller låg kostnad per QALY, men prospektiva 

studier saknas.  

Det finns viss evidens för att behandling av personer med mild till måttlig 

Alzheimers sjukdom med rivastigmin är kostnadseffektiv. Modellstudier har 

indikerat att behandling kan vara kostnadsneutral eller kostnadsbesparande, 

men prospektiva studier saknas.  
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Rad 106 

Tillstånd: Personer med Alzheimers sjukdom och cerebrovasku-
lär skada (blanddemens) 

Åtgärd: Behandling med kolinesterashämmare 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition.Vilken effekt har åtgär-

den? 

Slutsatser: 

 Behandling med donepezil påverkar inte sjukdomsförloppet men kan ge 

viss förbättring av globala och kognitiva funktioner hos personer med 

mild till måttlig Alzheimers sjukdom (evidensstyrka 2).  

 Kolinesterashämmare har samma effekt vid Alzheimers sjukdom med 

cerebrovaskulär skada, så kallad blanddemens.  

 Vanliga biverkningar är illamående och kräkningar (evidensstyrka 2).  

 

De Alzheimerpatienter som hade cerebrovaskulära riskfaktorer eller skador 

hade en likartad respons på acetylkolinesterashämmare som de som klassa-

des som rena Alzheimerfall [5]. 

Vanliga biverkningar vid behandling med kolinesterashämmare är illamå-

ende, kräkningar eller diarré [5].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 107  

Tillstånd: Personer med måttlig till svår Alzheimers sjukdom 

Åtgärd: Behandling med memantin  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör 

 erbjuda behandling med memantin mot kognitiva symtom till personer 

med måttlig till svår Alzheimers sjukdom (prioritet 3). 
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Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Behandling med memantin kan bibehålla eller ge viss effekt på globala 

och kognitiva funktioner hos personer med måttlig till svår Alzheimers 

sjukdom (evidensstyrka 3). 

 Långtidseffekten kan inte bedömas (evidensstyrka 3). 

 

SBU visar på visst stöd för att memantin behandling över sex månader har 

begränsade effekter på global förmåga och kognitiv funktion vid måttlig till 

svår Alzheimers sjukdom, samt att behandling med memantin inte orsakar 

fler biverkningar än behandling med placebo. Långtidseffekten kan inte be-

dömas [5]. 

En annan systematisk litteraturöversikt på samma område finner inte 

samma stöd för memantins effekter [414].  

I en metaanalys beskrevs att memantin ger små positiva effekter vid be-

handling av måttlig till svår Alzheimers sjukdom [417].  I ytterligare en me-

taanalys av sex kliniska prövningar på memantin vid måttlig till svår Alz-

heimers sjukdom, konstaterades små, signifikanta effekter på globala, funk-

tionella och beteendeskalor [418]. Likartade fynd beskrevs i en metaanalys 

av behandling med memantin vid mild till svår Alzheimers sjukdom [419]. I 

båda dessa studier var effekterna på kognition och mental förmåga större än 

de på funktion och beteende [418-419].  

Vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom konstaterades små, signifikanta 

effekter på globala mått och kognition i två olika sexmånaders studier [420-

421].  

Hälsoekonomisk bedömning 

Det finns viss evidens för att memantin har god kostnadseffektivitet vid be-

handling av personer med måttlig till svår demenssjukdom, då modellstudier 

och en randomiserad kontrollerad prövning indikerat lägre kostnader för 

behandlade personer än för obehandlade personer. 

Rad 108  

Tillstånd: Personer med mild Alzheimers sjukdom 

Åtgärd: Behandling med memantin  
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Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Behandling med memantin kan ha effekt vid mild Alzheimers sjukdom 

(visst vetenskapligt underlag).  

 
En metaanalys av behandling med memantin vid mild till svår Alzheimers 

sjukdom konstaterade små, signifikanta effekter på globala, funktionella och 

beteendeskalor. Effekterna på kognition och mental förmåga var större än de 

på funktion och beteende [419].  

Vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom konstaterades små, signifikanta 

effekter på globala mått och kognition i två olika sexmånaders studier [420-

421].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 109 

Tillstånd: Personer med måttlig till svår Alzheimers sjukdom 

Åtgärd: Tillägg av memantin till behandling med kolinestera-
shämmare (donepezil) 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Memantin kan bibehålla eller ge viss effekt på globala och kognitiva fun 

tioner som tilläggsbehandling till kolinesterashämmare (donepezil) vid 

måttlig till svår Alzheimers sjukdom (evidensstyrka 3).  
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Memantin som tilläggsbehandling till donepezil har studerats i en placebo-

kontrollerad studie. Den visade att tillägg av memantin ledde till signifikan-

ta kliniska förbättringar i jämförelse med placebo [422]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 110  

Tillstånd: Personer med vaskulär demenssjukdom 

Åtgärd: Behandling med kolinesterashämmare (donepezil, ga-
lantamin, rivastigmin) eller memantin 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör inte 

 erbjuda kolinesterashämmare eller memantin för behandling av vaskulär 

demens (icke-göra). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Behandling med donepezil, galantamin, rivastigmin och memantin kan 

bibehålla eller ge en viss förbättring av kognitiv funktion vid vaskulär 

demens, dock utan att signifikant påverka ADL eller global förmåga 

(evidensstyrka 3).  

 Vanliga biverkningar av kolinesterashämmare är illamående och kräk-

ningar (evidensstyrka 2). 

 

SBU beskriver en liten positiv effekt på kognitiv svikt av kolinesterashäm-

mare, respektive memantin, för personer med vaskulär demens [5].  

NICE redovisar att vid behandling med högre doser av kolinesterashäm-

mare vid vaskulär demens är biverkningarna större än de positiva effekterna. 

Vid lägre doser är risken för biverkningar mindre, och en viss behandlings-

effekt kvarstår. Man bedömer dock att denna effekt inte överväger biverk-

ningarna. Avseende memantin så ökade risken för förstoppning samtidigt 

som den kliniska förbättringen var mycket begränsad, så även här övervägde 

risken nyttan av behandling [2].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
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Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 111  

Tillstånd: Personer med svår Alzheimers sjukdom 

Åtgärd: Behandling med kolinesterashämmare (donepezil)  

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Kolinesterashämmare (donepezil) kan bibehålla eller ge viss förbättring 

av kognition och global funktion vid svår Alzheimers sjukdom (gott ve-

tenskapligt underlag).  

 Vanliga biverkningar av donepezil är illamående och diarré (evidens-

styrka 2). 

 

Kolinesterashämmare har delvis studerats vid Alzheimers sjukdom av svår 

grad (vilket kan motsvaras av minimentalpoäng på 5–15).  

SBU redovisar en originalstudie på svår Alzheimers sjukdom där man såg 

signifikant positiv effekt på kognition, mental förmåga och beteende vid 

behandling med donepezil. För donepezil finns också två senare originalstu-

dier som visar på positiv effekt på kognition och mental förmåga vid svår 

Alzheimers sjukdom [423-424]. 

De vanligaste biverkningarna av donepezil är är illamående och diarré [5]. 

Hälsoekonomisk bedömning 

Det finns viss evidens för att behandling av personer med måttlig till svår 

Alzheimers sjukdom med donepezil är kostnadseffektiv. Beräkningarna är 

dock behäftade med betydande osäkerhet då de endast baseras på en studie. 

Rad 112  

Tillstånd: Personer med svår Alzheimers sjukdom 

Åtgärd: Behandling med kolinesterashämmare (galantamin, ri-
vastigmin)  
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Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma effekten av 

rivastigmin och galantamin (otillräckligt vetenskapligt underlag).  

 Vanliga biverkningar av kolinesterashämmare är illamående och kräk-

ningar (evidensstyrka 2). 

 

Kolinesterashämmare har delvis studerats vid Alzheimers sjukdom av svår 

grad (vilket kan motsvaras av minimentalpoäng på 5–15).  

För samtliga tre kolinesterashämmare beskriver SBU att de har effekt 

även vid svår demens, men dokumentationen för donepezil är mer omfat-

tande än den för galantamin och rivastigmin. Rivastigmin respektive galant-

amin beskrivs i post-hoc-analyser av subgruppen svår Alzheimer där man 

fann att de har positiv effekt på kognition och global funktion. De vanligaste 

biverkningarna av kolinesterashämmare är illamående och kräkningar [5]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 113  

Tillstånd: Personer med lindrig kognitiv störning 

Åtgärd: Behandling med kolinesterashämmare (donepezil, ga-
lantamin, rivastigmin) 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör inte 

 erbjuda kolinesterashämmare för behandling av lindrig kognitiv störning  

(icke-göra). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 
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Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Kolinesterashämmare har inga säkra positiva effekter på kognitiva funk-

tioner vid lindrig kognitiv störning och minskar inte heller insjuknandet 

i Alzheimers sjukdom över tid (evidensstyrka 3).  

 Vanliga biverkningar är illamående, kräkningar och diarré (evidensstyr-

ka 2).  

 Kolinesterashämmare kan öka risken för förtida död vid behandling av 

personer med lindrig kognitiv störning. 

 

Såväl NICE som en systematisk litteraturöversikt från Cochrane visar att 

behandling med donepezil vid lindrig kognitiv störning (MCI) minskar anta-

let insjuknande i demenssjukdom/Alzheimers sjukdom under de första 12 

månaderna av behandlingen [2, 425] och ger en förbättrad kognitiv funktion 

[425]. Effekten är dock inte bibehållen [2, 425], av liten klinisk betydelse 

och behäftad med signifikanta biverkningar från gastro-intestinalkalaen 

[425].  

I en systematisk litteraturöversikt från Cochrane på galantamin sågs ingen 

förbättring i kognitiv funktion vid 12 och 24 månader. Man såg en tendens 

till lägre andel som insjuknat i Alzheimers sjukdom, men noterade samtidigt 

ett större antal dödsfall i den behandlade gruppen [426]. 

Riskerna för såväl donepezil som galantamin bedömdes vara större än den 

potentiella effekten [2]. 

En metaanalys, inkluderande data även på rivastigmin visade på tendens 

till färre insjuknande i Alzheimers sjukdom, men betydligt fler biverkningar 

och ökad risk för död i likhet med behandling med donepezil respektive 

galantamin [427]. 

I ytterligare en systematisk litteraturöversikt från Cochrane på MCI med 

vaskulär genes sågs positiva effekter på kognitiv och mental förmåga av 

behandling med donepezil [428]. Motsvarande data på galantamin och MCI 

på vaskulär bas var för sparsamma för att kunna leda till några säkra slutsat-

ser [429]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 114  

Tillstånd: Personer med mild till måttlig Alzheimers sjukdom 

Åtgärd: Behandling med ginkgo biloba 
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Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma effekten av 

behandling med ginkgo biloba för personer med Alzheimers sjukdom 

(evidensstyrka 4). 

 

SBU beskriver litteraturen på ginkgo biloba samtidigt som man redovisar en 

egen metaanalys. Det finns begränsat stöd för att ginkgo biloba har en liten 

men signifikant effekt på kognitiva funktioner [5].  

I NICE-rapporten beskrivs ett stort antal studier på ginkgo biloba, dock 

med stora metodologiska skillnader och med oklar klinisk betydelse av vissa 

positiva effekter [2]. 

I en senare publicerad systematisk litteraturöversikt från Cochrane be-

skrivs effekterna av ginkgo biloba som icke-konsistenta och inte övertygan-

de [430]. Olikheter i utvärdering av kognitiva funktioner, i statistiska analy-

ser, i diagnostiska kriterier och behandlingsdoser minskar dock tillförlitlig-

heten i de presenterade studierna [5, 430]. 

En randomiserad, kontrollerad studie som publicerades 2008 visade att 

ingen effekt på kognition hos friska äldre och personer med lindrig kognitiv 

störning [431]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 115  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom 

Åtgärd: Behandling med omega 3-fettsyror  

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 
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Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma effekten av 

behandling med omega 3-fettsyror för personer med demenssjukdom 

(otillräckligt vetenskapligt underlag).  

 

Ett flertal prospektiva och epidemiologiska studier redovisar samband mel-

lan fiskintag och risk att insjukna i Alzheimers sjukdom det vill säga att 

intag av fisk (fet) skyddar mot sjukdomen [432-433]. I en systematisk litte-

raturöversikt från år 2006 ingick inga behandlingsstudier då de inte uppfyll-

de gällande inklusionskriterier [433].  

En dubbelblind randomiserad, placebokontrollerad studie på behandling 

med omega 3-fettsyror, mest DHA, till personer med etablerad Alzheimers 

sjukdom visade inga entydiga effekter på kognition. I en subgrupp av perso-

ner med mild Alzheimers sjukdom verkade behandlingen med omega 3-

fettsyror bromsa upp den fortlöpande kognitiva försämringen [434]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 116  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom, utan brist på vitamin 
B12 alternativt folsyra 

Åtgärd: Behandling med vitamin B12 alternativt folsyra 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Det saknas vetenskapligt underlag för att behandling med folsyra för-

bättrar kognitiva sviktsymtom hos personer med demenssjukdom utan 

brist på folsyra. 

 Behandling med vitamin B12 har inte visat någon effekt på kognitiva 

symtom hos personer med demenssjukdom utan brist på B12 (visst ve-

tenskapligt underlag). 
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Det saknas vetenskapligt underlag för att behandling med folsyra förbättrar 

kognitiva sviktsymtom hos personer med demenssjukdom. Stora randomise-

rade prospektiva studier som sträcker sig över flertalet år behövs för att 

kunna värdera en eventuell effekt. 

En randomiserad, kontrollerad studie har värderat effekten på kognitiva 

symtom av vitamin B12-behandling för personer med Alzheimers sjukdom 

som inte har någon brist på vitamin B12. Resultatet visade inte någon för-

bättring av kognitionen [435]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 117  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom 

Åtgärd: Behandling vitamin E eller vitamin C 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Det går inte att bedöma effekten av att behandla demenssjukdom med 

vitamin C eller vitamin E på grund av det motstridiga vetenskapliga un-

derlaget (otillräckligt vetenskapligt underlag). 

 

Två dubbelblinda och randomiserade, placebokontrollerade studier (2000 IE 

vitamin E per dag eller selegilin eller kombination av de båda el placebo) till 

personer med måttlig Alzheimers sjukdom (två år) eller studie två till perso-

ner med mild kognitiv svikt (tre år). Av resultaten från den första studien 

drogs slutsatsen att de olika behandlingarna var för sig medförde att man 

kunde uppskjuta funktionsförsämring och sjukdomsprogression [436].  

I en re-analys av publicerade studieresultat där man jämförde vitamin E 

med placebo enbart kunde man inte se några positiva effekter av E-vitamin 

behandling jämfört med placebo [437]. I den andra studien såg man inte 

heller några positiva resultat av behandling med vitamin E [438]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 118  

Tillstånd: Personer med frontotemporal demenssjukdom 

Åtgärd: Behandling med kolinesterashämmare (donepezil, ga-
lantamin, rivastigmin) eller memantin 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för vetenskapliga studier 

 erbjuda kolinesterashämmare eller memantin för behandling av fronto-

temporal demens (FoU). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av kolineste-

rashämmare eller memantin vid behandling av frontotemporal demens-

sjukdom.  

 

Det finns inga placebokontrollerade studier på behandling av frontotemporal 

demens (FTD) med kolinesterashämmare eller memantin [2, 5]. I en över-

siktsartikel om den bakomliggande neurokemin vid FTD samt över både 

placebokontrollerade och öppna behandlingsstudier framkommer en del data 

olika typer av neuropsykiatrisk läkemedelsbehandling vid FTD. Dubbel-

blinda, placebokontrollerade studier på antidepressiva läkemedel vid FTD 

beskrevs, men utan att några konsistenta behandlingsresultat kunde lyftas 

fram. Ett flertal öppna studier, exempelvis med neuroleptika, beskrevs 

[439].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 119  

Tillstånd: Personer med Lewybodydemens med kognitiva sym-
tom 

Åtgärd: Behandling med kolinesterashämmare (rivastigmin)  
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Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma effekten av 

rivastigmin vid behandling av kognitiv svikt hos personer med Lewybo-

dydemens (evidensstyrka 4).  

 Vanliga biverkningar vid behandling med rivastigmin är illamående och 

kräkningar (evidensstyrka 2). 

 

Endast rivastigmin har undersökts vid behandling av Lewybodydemens. 

Både SBU och NICE beskriver den enda studie på området som finns. Båda 

konkluderar att stödet för positiva effekter av rivastigmin vid behandling av 

Lewybodydemens inte är övertygande. Man noterade en viss förbättring på 

neuropsykiatriska symtom, men ingen skillnad avseende mental förmåga, 

parkinsonsymtom eller på MMT vid behandling med rivastigmin av perso-

ner med Lewybodydemens. I studien såg man dock en signifikant större 

andel personer (48 procent) med rivastigminbehandling som uppvisade mer 

än 30 procent förbättring avseende hallucinationer, vanföreställningar, apati 

och depression i jämförelse med placebo (28 procent) [2, 5].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 120  

Tillstånd: Personer med Lewybodydemens och psykiska sym-
tom 

Åtgärd: Behandling med kolinesterashämmare (rivastigmin)  

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 
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Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Rivastigmin kan ha viss effekt på vissa psykiska symtom vid Lewybo-

dydemens (visst vetenskapligt underlag). 

 Vanliga biverkningar vid behandling med rivastigmin är illamående och 

kräkningar (evidensstyrka 2). 

 

Endast rivastigmin har undersökts vid behandling av Lewybodydemens. 

Både SBU och NICE beskriver den enda studie på området som finns. Båda 

konkluderar att stödet för positiva effekter av rivastigmin vid behandling av 

Lewybodydemens inte är övertygande. Man noterade en viss förbättring på 

neuropsykiatriska symtom, men ingen skillnad avseende mental förmåga, 

parkinsonsymtom eller på Mini Mental Test vid behandling med rivastigmin 

av personer med Lewybodydemens. I studien såg man dock en signifikant 

större andel personer (48 procent) med rivastigminbehandling som uppvisa-

de mer än 30 procent förbättring avseende hallucinationer, vanföreställning-

ar, apati och depression i jämförelse med placebo (28 procent) [2, 5]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 121  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom vid Parkinsons  
sjukdom 

Åtgärd: Behandling med kolinesterashämmare (donepezil) 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Donepezil kan ha viss effekt på kognition, beteende och mental förmåga 

vid behandling av personer med demenssjukdom vid Parkinsons sjuk-

dom (evidensstyrka 4). 

 Vanliga biverkningar vid behandling med donepezil är är illamående 

och diarré (evidensstyrka 2). 
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I en systematisk litteraturöversikt redovisades en pilotstudie som visade att 

donepezil hade viss effekt mot demenssymtom vid Parkinsons sjukdom [5].  

De vanligaste biverkningarna av donepezil är illamående och diarré [5]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 122  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom vid Parkinsons  
sjukdom 

Åtgärd: Behandling med kolinesterashämmare (rivastigmin) 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Rivastigmin kan ha effekt vid behandling av demenssjukdom vid Par-

kinsons sjukdom (evidensstyrka 4).  

 Vanliga biverkningar vid behandling med kolinesterashämmarna är il-

lamående och kräkningar (evidensstyrka 2). 

 

SBU redovisade en studie där rivastigmin befanns ha signifikanta effekter 

på både kognition, beteende och global skattning [5]. En systematisk littera-

turöversikt från Cochrane rapporterade samma slutsats om rivastigmin från 

den enda studie man hittade i sin sökning [440].  

De vanligaste biverkningarna av kolinesterashämmare är illamående och 

kräkningar [5]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 123  

Tillstånd: Personer med Alzheimers sjukdom 

Åtgärd: Regelbunden, minst årlig, bedömning av behandlings-
längd och utsättningsförsök vid behandling med kolinestera-
shämmare och memantin 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör 

 följa upp behandlingen i samband med inställning av dosen och därefter 

regelbundet, minst en gång per år samt i samband med eventuell utsätt-

ning (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för inadekvat behandling. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 En regelbunden, minst årlig, bedömning av patientens välbefinnande 

och funktioner i samråd med anhöriga eller personal ger information om 

behandlingseffektens varaktighet. Detta ger underlag för bedömning om 

läkemedelsbehandlingen ska fortgå eller inte (konsensus).  

 Uppföljning efter eventuell utsättning av läkemedel kan ge grund för om 

läkemedlet ska sättas in igen eller ej (beprövad erfarenhet).  

 

I vissa fall behandlas personer under flera år för sin demenssjukdom. Det 

finns inga placebokontrollerade studier över längre tid än ett år. Däremot 

finns konsensus att om behandling som bygger på samtycke och stöd hos de 

anhöriga och så länge personen upplevs ha en livskvalitet där han/hon kan 

interagera med omgivningen och har kvar någon basal ADL funktion kan 

det finnas skäl att fortsätta läkemedelsbehandlingen mot demenssymtomen 

[2]. En stabilisering av patientens tillstånd, det vill säga en utebliven för-

sämring, över tid, är också att betrakta som en positiv behandlingseffekt.  

En regelbunden, åtminstone årlig, värdering av personens funktioner 

(MMT, ADL, beteendeförändringar) är en grund för att kunna bedöma be-

handlingseffekt [2]. 

När personen trots behandling ändå försämras kan utsättning av läkemed-

let vara ett sätt att pröva dess effekt. I samband med detta riskerar man att 

personen försämras.  

Eventuella förändringar i behandlingen bedöms utifrån personens livskva-

litet och funktionsnivå. Utsättningsförsök följs av en systematisk värdering 

av personens funktioner (MMT, ADL/global skattning, beteendeförändring-

ar) inom tre till fyra veckor. Möjligheten till återinsättning kvarstår.  



 145 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Utredning, omvårdnad och  
behandling vid särskilda tillstånd 

Därför belyser vi området 
Beteendeförändringar som till exempel aggressivitet, skrikbeteende och 

vandringsbeteende är vanligt hos personer med demenssjukdom. De medför 

lidande för den demenssjuke och problem för både anhöriga och professio-

nella vårdare vilket gör det till ett viktigt område att belysa.  

Det är också vanligt att personer med demenssjukdom utvecklar depres-

sion, vilket kan ha stor inverkan på såväl funktionsgrad som livskvalitet. 

Konfusion är ett mycket vanligt symtom hos personer med demenssjuk-

dom. Vi behandlar området eftersom konfusion som inte behandlas ökar 

risken för annan sjuklighet och förtida död. 

Personer med schizofreni kan också utveckla kognitiv svikt som i vissa 

fall kan bero på demenssjukdom. Tillståndet är svårt att diagnostisera vilket 

ökar behovet av vägledning om detta. Detta gäller även personer med 

Downs syndrom, där en stor andel utvecklar Alzheimers sjukdom redan vid 

40 års ålder.  

Även personer med alkoholmissbruk kan utveckla kognitiv svikt, som kan 

bero på demenssjukdom. Dessa fall är också svårdiagnostiserade, vilket gör 

att vi belyser området i riktlinjerna.  

Detta ingår 
Riktlinjerna tar upp utredning, insatser och åtgärder vid beteendemässiga 

och psykiska symtom. Vid demenssjukdom och samtidig depression tar vi 

upp läkemedelsbehandling med antidepressiva (TCA och SSRI) läkemedel. 

Därefter går vi igenom utredning vid misstänkt konfusion och effekten av 

eventuellt följande läkemedelsbehandling med antipsykosmedel och sede-

rande läkemedel (nattetid). Vi berör utredningsförfarandet vid schizofreni 

respektive Downs syndrom i kombination med misstänkt demenssjukdom 

och eventuell behandling med kolinesterashämmare. Slutligen tar vi upp 

utredning och diagnostik av personer med kognitiv svikt och alkoholbero-

ende. 

Utredning och åtgärder vid beteendemässiga- 
och psykiska symtom vid demenssjukdom  
Beteendeförändringar kan ses som en komplikation vid demenssjukdom 

eller som en integrerad del av demenssyndromet [441-442]. Beteendeför-

ändringar medför lidande för den demenssjuke och problem för både närstå-

ende och professionella vårdare [441]. De uppfattas av närstående som en 

större påfrestning än kognitiva och funktionella begränsningar [443] och är 
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det vanligaste skälet till att personer med demenssjukdom flyttar till institu-

tion [444]. Nio av tio personer uppvisar någon form av beteendeförändring 

under sjukdomstiden [445].  

En internationell konsensusgrupp introducerade 1996 benämningen Be-

havioural and Psychological Symptoms in Dementia (BPSD) [441], som i 

svensk litteratur benämns som beteendemässiga och psykiska symtom vid 

Demenssjukdom (BPSD) [444]. Definitionen framgår av nedanstående ruta. 

Begreppet är dock ifrågasatt.   

 

Beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom (BPSD) 

Begreppet är ett samlingsnamn för ett antal vanliga, icke kognitiva symptom vid demens-
sjukdom och beskrivs dels som förändrade beteenden som är socialt oacceptabla och be-
lastande för andra människor, dels som psykiska symptom av sådant slag som också kan 
uppträda hos personer utan demenssjukdom. 

BPSD definieras som symtom på störd perception, stört tankeinnehåll, förändrat stämnings-
läge och förändrat beteende. Beteendeförändringar omfattar dels beteenden som kan ob-
serveras av andra och dels psykiska symtom som personen med demenssjukdom själv 
upplever och rapporterar. Beteendesymtom visar sig som till exempel fysisk och verbal 
aggressivitet, rastlöshet, skrik, agitation, vandring, plockande och sexuellt agerande. De 
psykiska symtomen omfattar bland annat vanföreställningar, hallucinationer, förändringar i 
stämningsläge, tvångstankar och ångest [441, 444].  

 

Beteendeförändringar kan tolkas som ett uttryck för personens hjärnskada 

och/eller som meningsfull kommunikation hos en person med nedsatt för-

måga att kommunicera [446-447]. Beteendeförändringarna kan därutöver 

tolkas som en respons på närståendes och professionella vårdares beteenden, 

till exempel orealistiska förväntningar och krav, maktkamper, inte avpassa-

de och motsägande handlingar, aggressiva och förödmjukande reaktioner, 

okunskap om patienters behov och utmattning hos vårdaren [444, 448]. De 

kan också ses som ett uttryck för obehagskänslor orsakade av smärta eller 

somatiska tillstånd som påverkar hjärnans funktion som till exempel infek-

tioner, uttorkning, lågt blodsocker och hypo- och hyperthyreos (struma) 

[442]. 

Rad 124  

Tillstånd: Personer med beteendemässiga och psykiska  
symtom vid demenssjukdom (BPSD) 

Åtgärd: Utredning och behandling av bakomliggande orsaker  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 utreda de bakomliggande orsakerna till symtomen och åtgärda dessa 

(prioritet 1). 
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Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebvliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats:  

 En utredning av BPSD som innefattar en bred analys av individens 

grundläggande behov, av de medicinska, psykologiska, sociala förhål-

landena samt en bedömning av den omgivande miljön och interaktionen 

med personal kan bidra till att identifiera de bakomliggande orsakerna 

till och sätta in adekvata åtgärder för att minska och förebygga beteen-

demässiga- och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom 

(konsensus).  

 

Enligt NICE och Läkemedelsverket kan en sådan utredning bidra till att man 

identifierar de bakomliggande orsakerna och sätta in adekvata åtgärder. 

Dessa åtgärder kan vara allt från stöd och kompetensinsatser för anhöriga 

och vårdpersonal till behandling av smärta. Som regel kan ett sådant multi-

faktoriellt omhändertagande påtagligt minska och förebygga BPSD samti-

digt som den sjukes oberoende kan upprätthållas. Detta kan möjliggöra 

minskad oro, högre livskvalitet för den demenssjuke och en förbättrad ar-

betsmiljö för anhöriga och personal [2, 464]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 125  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och aggressivitet 

Åtgärd: Beteendetekniker 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Svårt tillstånd med psykiskt lidande och risk för att skada sig själv och 

andra. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma effekten av 

beteendetekniker vid aggressivt beteende hos personer med demens-

sjukdom (otillräckligt vetenskapligt underlag).  



 149 

 

I en systematisk litteraturöversikt av god kvalitet redovisas tre fallstudier 

med fokus på beteendetekniker som ignorerar aggressiva beteenden och 

förstärker andra socialt accepterade beteenden. I två av dessa studier har det 

aggressiva beteendet minskat och effekten har kvarstått två till fem månader 

efter genomförd intervention. I den tredje studien visades ingen signifikant 

effekt av interventionen. Studierna inkluderade få deltagare [381].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 126  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och aggressivitet 

Åtgärd: Validation 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Svårt tillstånd med psykiskt lidande och risk för att skada sig själv och 

andra. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma effekten av 

validation vid aggressivt beteende hos personer med demenssjukdom 

(otillräckligt vetenskapligt underlag).  

 

En systematisk litteraturöversikt uppger att interventioner med fokus på 

validering visar motsägande effekter. I två kontrollerade studier, varav en 

randomiserad, bestod interventionen i att utveckla och använda ett förhåll-

ningssätt som syftade till att återuppbygga självkänslan och minska stress 

genom att bekräfta känslomässiga band till det förflutna. Interventionen på-

gick hela dygnet under 7–8 månader. Dessa studier visade inga signifikanta 

skillnader i förekomst av aggressivt beteende före och efter interventionen 

[320]. 

I en randomiserad, kontrollerad studie fick interventionsgruppen 30 minu-

ters gruppsessioner med validering fyra gånger i veckan under ett år och 

kontrollgruppen fick social kontakt i annan form i samma omfattning. Enligt 

vårdpersonalens skattning fanns signifikant lägre förekomst av fysisk och 

verbal aggressivitet i båda grupperna efter tre månader och efter ett år. En-
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ligt analys av data från icke deltagande observatörer var det den verbala 

aggressiviteten som minskade [320].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 127  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och aggressivitet 

Åtgärd: Fysisk aktivitet 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Svårt tillstånd med psykiskt lidande och risk för att skada sig själv och 

andra. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats 

 Fysisk aktivitet kan minska aggressivt beteende hos personer med de-

menssjukdom (visst vetenskapligt underlag).  

 

I en litteraturöversikt rapporteras att fysisk aktivitet såsom dagliga prome-

nader och fysisk träning minskade förekomsten av aggressivt beteende de 

dagar aktiviteten genomfördes [449]. I en randomiserad kontrollerad studie 

med 43 deltagare där interventionen bestod av en kombination av fysiska 

aktiviteter och spel (psykomotoriska aktiviteter) var förekomsten av aggres-

sivitet lägre i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen [320]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Rad 128  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och skrikbeteende 

Åtgärd: Beteendetekniker 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Svårt tillstånd med psykiskt lidande. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma effekten av 

beteendetekniker vid skrikbeteende hos personer med demenssjukdom 

(otillräckligt vetenskapligt underlag).  

 

Det finns motstridiga resultat av effekten av beteendetekniker [375]. Fall-

studier rapporterar att positiv förstärkning i form av ökad social kontakt och 

beröring under tysta perioder minskade skrikbeteende eller inte hade någon 

effekt [375, 452].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 129  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och vandringsbeteen-
de 

Åtgärd: Fysisk aktivitet med måttlig intensitet 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Svårt tillstånd med psykiskt lidande och risk för skada. 
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Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats:  

 Måttligt intensiv fysisk aktivitet kan minska förekomst av vandringsbe-

teende hos personer med demenssjukdom (evidensstyrka 4). 

 

I en systematisk litteraturöversikt av god kvalitet beskrivs en randomiserad 

kontrollerad studie med trettio deltagare där måttligt intensiv fysisk aktivitet 

jämfördes med rutinvård. Den fysiska aktiviteten beskrivs som en kombina-

tion av träning av uthållighet, styrka, balans och rörlighet. Resultaten visade 

att fysisk aktivitet minskade vandringsbeteendet [454].  

I en annan litteraturöversikt beskrivs en intervention med deltagande i ut-

omhusaktiviteter under två timmar fem dagar i veckan. Vandringsbeteende 

minskade inte under dagtid men däremot nattetid. Vid uppföljning sex 

veckor efter avslutad intervention hade däremot vandringen åter ökat natte-

tid [378]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 130  

Tillstånd: Personer med beteendemässiga och psykiska  
symtom vid Alzheimers sjukdom 

Åtgärd: Behandling med kolinesterashämmare (donepezil,  
galantamin, rivastigmin) 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Svårt tillstånd som orsakar lidande för personen och omgivningen. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Donepezil, galantamin och rivastigmin kan ha viss effekt vid behandling 

av personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid Alzhei-

merssjukdom (evidensstyrka 4). 

 Vanliga biverkningar vid behandling med kolinesterashämmare är illa-

mående, kräkningar och diarré (evidensstyrka 2). 

 
Utöver effekt på kognition och mental förmåga har kolinesterashämmare 

även bedömts avseende effekt på beteendemässiga - och psykiska symtom 
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vid demenssjukdom (BPSD). Flertalet studier har dock inte haft BPSD be-

handling som primärt utfall. 

En studie på behandling med donepezil vid Alzheimers sjukdom och agi-

tation visade inte på några signifikanta skillnader mellan donepezil och pla-

cebo [458]. Enligt NICE beskrivs att man kan använda kolinesterashämmare 

mot BPSD om antipsykotiska läkemedel visat sig otillräckliga. Donepezil 

beskrivs ha en liten men signifikant effekt på BPSD symtom [414]. För ga-

lantamin anges endast en studie där BPSD har studerats, och där man såg 

signifikanta effekter [414] . För rivastigmin konkluderar NICE att preparatet 

inte åstadkommer några signifikanta effekter på BPSD [2, 414].  

SBU beskriver vissa, men inte konstanta, förbättringar av BPSD vid be-

handling med kolinesterahämmare [5]. Läkemedelsverket ger en likartad 

beskrivning [464]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 131  

Tillstånd: Personer med beteendemässiga och psykiska  
symtom vid Alzheimers sjukdom  

Åtgärd: Behandling med memantin  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården kan då omvårdnadsinsatser och anpassning av den 

fysiska miljön visat sig otillräckliga pröva 

 memantin vid Alzheimers sjukdom (prioritet 6). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Svårt tillstånd som orsakar lidande för personen och omgivningen. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Memantin kan ge en måttlig reduktion av och minska risken för beteen-

demässiga och psykiska symtom hos personer med Alzheimers sjukdom 

(evidensstyrka 4). 

 Memantin kan ge effekt särskilt på symtom som agitation och aggressi-

vitet (evidensstyrka 4).  

 Preparatet är godkänt vid måttlig till svår Alzheimers sjukdom. 
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I två systematiska litteraturöversikter där memantins effekter på BPSD stu-

derats redovisas inga signifikanta effekter av memantin jämfört med place-

bo. Effekten mättes som förändring av beteendestörningar enligt NPI-skalan 

(Neuropsychiatric inventory) [5, 414].  

SBU inkluderade en mindre randomiserad, kontrollerad studie på NPI-

data som inte kunde visa att memantin hade någon effekt [5]. När resultaten 

från denna studie analyserades tillsammans med resultaten från en senare 

publicerad randomiserad, kontrollerad studie [465] visade memantin signi-

fikant positiv effekt [466]. I tre senare rapporter noterades signifikanta ef-

fekter mätt med NPI-skalan vid två av studierna [421, 467] men inte i den 

tredje [420] vid behandling med memantin.  

I den senaste översikten från Läkemedelsverket beskrivs memantins ef-

fekter på BPSD i några post-hoc analyser, där man noterade en måttlig men 

signifikant reduktion av BPSD och särskilt agitation och aggressivitet samt 

att det minskar risken för BPSD [464]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 132  

Tillstånd: Personer med agitaion, aggressivitet eller vanföre-
ställningar (hallucinationer) vid måttlig till svår demenssjukdom 

Åtgärd: Behandling med antipsykosmedel (haloperidol) 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården kan då omvårdnadsinsatser och anpassning av den 

fysiska miljön visat sig otillräckliga pröva     

 antipsykosmedlet haloperidol (prioritet 8). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Mycket svårt tillstånd som orsakar lidande för personen och omgivningen. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Haloperidol kan minska beteendesymtom, särskilt agitation och aggres-

sivitet hos personer med demenssjukdom (evidensstyrka 3). 

 Haloperidol medför frekventa och svåra biverkningar (evidensstyrka 2). 

 

Enligt SBU minskar haloperidol i doser om 1,5 mg och högre beteendesym-

tom [5]. Detta gäller särskilt agitation och aggressivitet [464]. Måttligt höga 
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samt höga doser haloperidol medför extrapyramidala bieffekter i form av 

påverkan på motorisk förmåga [5].  

Antipsykosmedel har flera olika dosberoende biverkningar, som påverkan 

på motorik och balans, sedation, och en försämring av kognitiva funktioner 

[2, 5, 464, 468-471]. De kan också medföra ett ökat insjuknande i cerebro-

vaskulär sjukdom respektive en ökad dödlighet oavsett orsak. Riskerna är 

likartade för alla läkemedlen, vilket talar för att det rör sig om en klassef-

fekt. För första generationens antipsykotika tycks samma effekt finnas 

[464].  

Hälsoekonomisk bedömning 

Endast en studie har undersökt kostnadseffektiviteten av antipsykosmedel 

vid beteendestörningar, denna visade ingen effekt men högre kostnader med 

behandling. Det går dock inte att dra slutsatser om kostnadseffektiviteten 

baserat på tillgängligt underlag.  

Rad 133  

Tillstånd: Personer med agitaion, aggressivitet eller vanföre-
ställningar (hallucinationer) vid måttlig till svår demenssjukdom 

Åtgärd: Behandling med antipsykosmedel (risperidon) 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården kan då omvårdnadsinsatser och anpassning av den 

fysiska miljön visat sig otillräckliga pröva    

 antipsykosmedlet risperidon (prioritet 7).  

 

 Hur allvarligt är tillståndet? 

Mycket svårt tillstånd som orsakar lidande för personen och omgivningen. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Risperidon kan minska aggressivitet och vanföreställningar (hallucina-

tioner) hos personer med demenssjukdom i liten men signifikant omfatt-

ning (evidensstyrka 3).  

 Risperidon kan medföra allvarliga biverkningar som extrapyramidala 

symtom och kardiovaskulär sjukdom (evidensstyrka 2).  

 

Risperidon (1 mg) minskar beteendesymtom i liten men signifikant omfatt-

ning. Olanzapin (5–10 mg) minskar psykiska symtom och beteendesymtom 

[5].  
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I några metaanalyser på antipsykosmedel konstaterades att risperidon 

minskar agitation hos dementa och minskar psykiska symtom [468-471]. I 

läkemedelsverkets översikt beskrivs att risperidon har en liten, statistiskt 

signifikant positiv effekt på aggressivitet respektive vanföreställning-

ar/hallucinationer jämfört med placebo [464].  

Antipsykosmedel har flera olika dosberoende biverkningar, som påverkan 

på motorik och balans, sedation, och en försämring av kognitiva funktioner 

[2, 5, 464, 468-471]. De kan också medföra ett ökat insjuknande i cerebro-

vaskulär sjukdom respektive en ökad dödlighet oavsett orsak. Riskerna är 

likartade för alla läkemedlen, vilket talar för att det rör sig om en klassef-

fekt. För första generationens antipsykotika tycks samma effekt finnas 

[464].  

Hälsoekonomisk bedömning 

Endast en studie har undersökt kostnadseffektiviteten av antipsykosmedel 

vid beteendestörningar, denna visade ingen effekt men högre kostnader med 

behandling. Det går dock inte att dra slutsatser om kostnadseffektiviteten 

baserat på tillgängligt underlag.  

Rad 134  

Tillstånd: Personer med agitaion, aggressivitet eller vanföre-
ställningar (hallucinationer) vid måttlig till svår demenssjukdom 

Åtgärd: Behandling med antipsykosmedel (olanzapin) 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Mycket svårt tillstånd som orsakar lidande för personen och omgivningen. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Olanzapin minskar aggressivitet och halluciationer (visst vetenskapligt 

underlag).   

 Olanzapin kan medföra allvarliga biverkningar som extrapyramidala 

symtom och kardiovaskulär sjukdom (evidensstyrka 2).  

 

Enligt SBU minskar olanzapin (5–10 mg) psykiska symtom och beteende-

symtom [5].  

I några metaanalyser på antipsykosmedel konstaterades att risperidon 

minskar agitation hos dementa och minskar psykiska symtom [468-471]. I 

läkemedelsverkets översikt beskrivs att risperidon har en liten, statistiskt 

signifikant positiv effekt på aggressivitet respektive vanföreställning-
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ar/hallucinationer jämfört med placebo. För olanzapin finns inte lika stark 

dokumentation.  

Antipsykosmedel har flera olika dosberoende biverkningar, som påverkan 

på motorik och balans, sedation, och en försämring av kognitiva funktioner 

[2, 5, 464, 468-471]. De kan också medföra ett ökat insjuknande i cerebro-

vaskulär sjukdom respektive en ökad dödlighet oavsett orsak. Riskerna är 

likartade för alla läkemedlen, vilket talar för att det rör sig om en klassef-

fekt. För första generationens antipsykotika tycks samma effekt finnas 

[464].  

Hälsoekonomisk bedömning 

Endast en studie har undersökt kostnadseffektiviteten av antipsykosmedel 

vid beteendestörningar, denna visade ingen effekt men högre kostnader med 

behandling. Det går dock inte att dra slutsatser om kostnadseffektiviteten 

baserat på tillgängligt underlag.  

Rad 135  

Tillstånd: Personer med beteendemässiga och psykiska  
symtom vid måttlig till svår demenssjukdom 

Åtgärd: Behandling med antipsykosmedel (quetiapin) 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Mycket svårt tillstånd som orsakar lidande för personen och omgivningen. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Effekten av quetiapin mot beteendemässiga symtom vid måttlig till svår 

demenssjukdom kan inte bedömas (evidensstyrka 4). 

 Quetiapin kan medföra allvarliga biverkningar som extrapyramidala 

symtom och kardiovaskulär sjukdom (evidensstyrka 2).  

 
För quetiapin finns flera studier, med där saknas stöd för effekt på denna 

indikation [464].  

Antipsykosmedel har flera olika dosberoende biverkningar, som påverkan 

på motorik och balans, sedation, och en försämring av kognitiva funktioner 

[2, 5, 464, 468-471]. De kan också medföra ett ökat insjuknande i cerebro-

vaskulär sjukdom respektive en ökad dödlighet oavsett orsak. Riskerna är 

likartade för alla läkemedlen, vilket talar för att det rör sig om en klassef-

fekt. För första generationens antipsykotika tycks samma effekt finnas 

[464].  
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Hälsoekonomisk bedömning 

Endast en studie har undersökt kostnadseffektiviteten av antipsykosmedel 

vid beteendestörningar, denna visade ingen effekt men högre kostnader med 

behandling. Det går dock inte att dra slutsatser om kostnadseffektiviteten 

baserat på tillgängligt underlag.  

Rad 136  

Tillstånd: Personer med vanföreställningar och hallucinationer 
vid måttlig till svår Lewybodydemens  

Åtgärd: Behandling med antipsykosmedel (quetiapin) 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården kan då omvårdnadsinsatser och anpassning av den 

fysiska miljön visat sig otillräckliga pröva 

 antipsykosmedel (quetiapin), och då till personer med vanföreställningar 

och hallucinationer vid måttlig till svår Lewybodydemens (prioritet 9).  

 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Mycket svårt tillstånd som orsakar lidande för personen och omgivningen. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Effekten av quetiapin mot beteendemässiga symtom kan inte bedömas 

(evidensstyrka 4), även om det kan ha viss effekt mot vanföreställningar 

och hallucinationer vid måttlig till svår Lewybodydemens (konsensus). 

 Quetiapin kan medföra allvarliga biverkningar som extrapyramidala 

symtom och kardiovaskulär sjukdom (evidensstyrka 2).  

 
För quetiapin finns flera studier, med där saknas stöd för effekt på denna 

indikation [464]. Det finns en beprövad erfarenhet att quetiapin kan ha viss 

effekt mot BPSD vid Lewybodydemens [14]. 

Antipsykosmedel har flera olika dosberoende biverkningar, som påverkan 

på motorik och balans, sedation, och en försämring av kognitiva funktioner 

[2, 5, 464, 468-471]. De kan också medföra ett ökat insjuknande i cerebro-

vaskulär sjukdom respektive en ökad dödlighet oavsett orsak. Riskerna är 

likartade för alla läkemedlen, vilket talar för att det rör sig om en klassef-

fekt. För första generationens antipsykotika tycks samma effekt finnas 

[464].  
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Hälsoekonomisk bedömning 

Endast en studie har undersökt kostnadseffektiviteten av antipsykosmedel 

vid beteendestörningar, denna visade ingen effekt men högre kostnader med 

behandling. Det går dock inte att dra slutsatser om kostnadseffektiviteten 

baserat på tillgängligt underlag. 

Rad 137  

Tillstånd: Beteendemässiga och psykiska symtom vid  
Alzheimers sjukdom 

Åtgärd: Behandling med antiepileptika (karbamazepin,   
valproat, topiramat) 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör inte 

 behandla med antiepileptika (karbamazepin, valproat, topiramat) (icke-

göra). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Svårt tillstånd som orsakar lidande för personen och omgivningen. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Karbamazepin kan ha viss effekt vid behandling av personer med bete-

endemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (evidensstyrka 

4).  

 Karbamazepin är förknippat med risk för allvarliga biverkningar.  

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma effekten av 

valproat och topiramat (otillräckligt vetenskapligt underlag).  

 

SBU beskriver en kontrollerad studie på karbamazepin och på BPSD vid 

Alzheimers sjukdom. I studien såg man viss reduktion av BPSD [5]. I läke-

medelsverkets översikt beskrivs viss effekt av karbamazepin på BPSD i 

några enstaka studier av pilotkaraktär. Samtidigt beskrivs karbamazepin ha 

frekventa, ibland allvarliga biverkningar och interagerar med många läke-

medel [464].  

Effekten av valproat och topiramat går inte att bedöma utifrån det veten-

skapliga underlaget. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 



 160 

Rad 138  

Tillstånd: Personer med uttalad ångest och orostillstånd vid 
demenssjukdom 

Åtgärd: Behandling med kortverkande bensodiazepiner 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården kan då omvårdnadsinsatser och anpassning av den 

fysiska miljön visat sig otillräckliga pröva  

 kortverkande bensodiazepiner vid oro och ångest (prioritet 6). 

 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Svårt tillstånd som orsakar lidande för personen och omgivningen. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Kortverkande bensodiazepiner kan reducera uttalad ångest och orostill-

stånd hos personer med demenssjukdom (konsensus).  

 Bensodiazepiner är förknippat med betydande biverkningar och skador.  

 

SBU redovisar inga studier på behandling av ångest- och orostillstånd med 

bensodiazepiner vid demenssjukdom [5].  

Enligt NICE och i Läkemedelsverkets översikt anges endast någon ensta-

ka studie på intramuskulär injektion av lorazepam vid agitation eller oro, 

som inte skiljde sig från placebo [2, 464].  

Enligt Läkemedelsverkat kan kortverkande bensodiazepiner ha effekt på 

ångest och orostillstånd. Risken för allvarliga biverkningar (dåsighet, yrsel 

och muskelsvaghet) och oönskade händelser som falltrauma till följd av 

behandling med bensodiazepiner är betydande [464]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 139  

Tillstånd: Personer med beteendemässiga och psykiska  
symtom vid demenssjukdom 

Åtgärd: Behandling till natten med klometiazol  
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Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården kan då omvårdnadsinsatser och anpassning av den 

fysiska miljön visat sig otillräckliga pröva 

 klometiazol under natten (prioritet 8). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Svårt tillstånd som orsakar lidande för personen och omgivningen. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Behandling till natten med klometiazol kan bidra till att bibehålla dygns-

rytmen hos personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demenssjukdom (konsensus). 

 Klometiazol kan orsaka allvarliga biverkningar.  

 

Det saknas vetenskapligt underlag av god kvalitet på klometiazols effekt på 

BPSD och användningen av preparatet baserar sig på beprövad erfarenhet. 

Enligt Läkemedelsverket kan klometiazols sederande effekt vid användning 

inom slutenvården nattetid under skärpt övervakning av personen bidra till 

att bibehålla dygnsrytmen. Preparatet kan orsaka allvarliga biverkningar 

som yrsel och blodtrycksfall och det föreligger en risk för beroende [464]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 140  

Tillstånd: Personer med mild till måttlig demenssjukdom och  
samtidig medelsvår egentlig depressionsepisod 

Åtgärd: Läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI) 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 erbjuda läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI) vid samtidig 

depression (prioritet 3). 
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Hur allvarligt är tillståndet? 

Måttliga och mer varaktiga symtom. Tydligt nedsatt psykisk funktionsför-

måga samt påtagligt nedsatt livskvalitet. Ökad risk för självdestruktiv hand-

ling, för långvarig sjukdom och funktionsnedsättning samt för återinsjuk-

nande.  

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 SSRI-preparat har viss effekt på symtomen vid medelsvår egentlig de-

pressionsepisod hos äldre med samtidig demenssjukdom (evidensstyrka 

3). 

 
I en systematisk litteraturöversikt rapporterar SBU att det är vanligt att per-

soner med demenssjukdom utvecklar depression och att behandling med 

SSRI-preparat kan ge viss effekt. Det vetenskapliga stödet för att behandla 

depression vid demenssjukdom är begränsat [5].  

Gastrointestinala biverkningar och huvudvärk är vanliga vid behandling 

med SSRI-preparat. Ökad blödningsbenägenhet har rapporterats. Hos äldre 

personer är hyponatremi vanligt, vilket kan orsaka trötthet [472].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 141  

Tillstånd: Personer med mild till måttlig demenssjukdom och  
samtidig medelsvår egentlig depressionsepisod 

Åtgärd: Läkemedelsbehandling med antidepressiva (TCA) 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Måttliga och mer varaktiga symtom. Tydligt nedsatt psykisk funktionsför-

måga samt påtagligt nedsatt livskvalitet. Ökad risk för självdestruktiv hand-

ling, för långvarig sjukdom och funktionsnedsättning samt för återinsjuk-

nande.  

Vilken effek har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma effekten av 

TCA vid behandling av personer med mild till måttlig demenssjukdom 
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och samtidig medelsvår egentlig depressionsepisod (otillräckligt veten-

skapligt underlag).  

 TCA är förknippade med antikolinerga bieffekter.  

 

SBU identifierade tretton studier som undersökte effekten av läkemedels-

behandling. Få av dem är placebokontrollerade. Tricykliska antidepressiva 

(TCA) har dessutom antikolinerga effekter. Nyare antidepressiva läkemedel 

har ingått i fyra placebokontrollerade studier. I två av dem har läkemedel en 

större effekt än placebo och i två ses inte skillnad [473]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Åtgärder vid demenssjukdom och samtidig  
konfusion 
Konfusion utlöses ofta av akut sjukdom, läkemedel eller psykosocial stress. 

Tillståndet karaktäriseras av störningar av uppmärksamhet, uppfattnings-

förmåga, tänkande, orientering, psykomotorik, sömn/vakenhet samt av en 

rubbad dygnsrytm. Vanliga symtom är agitation, aggressivitet, hallucinatio-

ner och vanföreställningar. Syndromets varaktighet växlar och svårighets-

graden varierar från mild till mycket uttalad. Tillståndet är reversibelt. 

Vid etablerad demenssjukdom är personens kognitiva nivå oftast konstant 

nedsatt och varierar inte nämnvärt från vecka till vecka eller ens från månad 

till månad. Ett tecken på konfusion kan vara att den demenssjuke personens 

kognition börjar variera och uppmärksamheten försämras. Konfusion kan 

också bero på allvarliga, medicinska bakomliggande orsaker som i vissa fall 

kan vara livshotande. 

Rad 142  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och misstänkt konfu-
sion 

Åtgärd: Utredning och behandling av bakomliggande orsaker 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården bör 

 utreda och behandla de bakomliggande orsakerna till konfusionssymto-

men (prioritet 1). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebvliven eller inadekvat vård och omsorg. 
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Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Utredning av personer med demenssjukdom och misstänkt konfusion 

kan identifiera bakomliggande orsaker och adekvat behandling kan sät-

tas in (beprövad erfarenhet). 

 

Ett konfusionstillstånd har alltid en bakomliggande orsak vilket utredningen 

syftar till att identifiera. En person med konfusion kan ofta inte lämna ade-

kvat anamnes vilket försvårar identifieringen. Sedation av en person med 

konfusion kan omöjliggöra korrekt diagnostik och bidra till att man inte 

upptäcker att ett allvarligt tillstånd förvärras. 

Det saknas vetenskapligt underlag som undersökt utredningen och dess 

innehåll för personer med demenssjukdom och misstänkt konfusion.  

Beprövad erfarenhet visar på värdet av en bred och förutsättningslös ut-

redningsinsats för att identifiera bakomliggande orsaker och därefter ade-

kvat behandling. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 143  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och konfusion 

Åtgärd: Läkemedelsbehandling med antipsykosmedel (halope-
ridol, risperidon) 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården kan då omvårdnadsinsatser visat sig otillräckliga  

 pröva behandling med antipsykosmedel (risperidon, haloperidol) (priori-

tet 8). 

 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Mycket svårt tillstånd med stor risk för förtida död. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Behandling med haloperidol och risperidon i låg dos kan ha effekt hos 

personer med demenssjukdom och konfusion (evidensstyrka 4).  

 Preparaten är förknippade med biverkningar.  

 



 165 

Det finns ett fåtal placebokontrollerade dubbelblindade läkemedelsstudier 

vid konfusion. I en systematisk litteraturöversikt från Cochrane beskrevs tre 

originalstudier. Studierna jämfördes haloperidol med risperidon, olanzapin 

och placebo vid behandling av konfusion. Effekten mot konfusion var likar-

tad med låg dos haloperidol (<3 mg/dygn), olanzapin och risperidon. Låg 

dos haloperidol minskade inte incidensen konfusion, men resulterade i 

mindre allvarliga och kortare konfusionsepisoder [474].  

Haloperidol och risperidon har flera olika dosberoende biverkningar, som 

påverkan på motorik och balans, sedation, och en försämring av kognitiva 

funktioner [2, 5, 464, 468-471]. De kan också medföra ett ökat insjuknande 

i cerebrovaskulär sjukdom respektive en ökad dödlighet oavsett orsak. Ris-

kerna är likartade för alla läkemedlen, vilket talar för att det rör sig om en 

klasseffekt. För första generationens antipsykotika tycks samma effekt fin-

nas [464]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 144  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och konfusion 

Åtgärd: Läkemedelsbehandling med antipsykosmedel (olanza-
pin) 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Mycket svårt tillstånd med stor risk för förtida död. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Behandling med olanzapin i låg dos kan ha effekt hos personer med de-

menssjukdom och konfusion (evidensstyrka 4).  

 Preparatet är förknippat med biverkningar.  

 

Det finns ett fåtal placebokontrollerade dubbelblindade läkemedelsstudier 

vid konfusion. I en systematisk litteraturöversikt från Cochrane beskrevs tre 

originalstudier. Studierna jämförde haloperidol med risperidon, olanzapin 

och placebo vid behandling av konfusion. Effekten mot konfusion var likar-

tad med låg dos haloperidol (<3 mg/dygn), olanzapin och risperidon [474].  

Olanzapin har flera olika dosberoende biverkningar, som påverkan på 

motorik och balans, sedation, och en försämring av kognitiva funktioner [2, 
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5, 464, 468-471]. De kan också medföra ett ökat insjuknande i cerebrova-

skulär sjukdom respektive en ökad dödlighet oavsett orsak. Riskerna är lik-

artade för alla läkemedlen, vilket talar för att det rör sig om en klasseffekt. 

För första generationens antipsykotika tycks samma effekt finnas. Risken 

för biverkningar är mindre för olanzapin än haloperidol [464]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 145  

Tillstånd: Personer med demenssjukdom och konfusion 

Åtgärd: Aktivering dagtid med tillägg av klometiazol nattetid 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården kan då omvårdnadsinsatser visat sig otillräckliga  

 pröva aktivering dagtid med tillägg av klometiazol nattetid (prioritet 8). 

  

Hur allvarligt är tillståndet? 

Mycket svårt tillstånd med stor risk för förtida död. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av klometia-

zol vid konfusion.  

 Aktivering dagtid i kombination med sederande läkemedel nattetid kan 

bevara dygnsrytmen hos personer med demenssjukdom och samtidig 

konfusion (beprövad erfarenhet).  

 Klometiazol kan medföra allvarliga biverkningar. 

 

Det finns inget vetenskapligt underlag av god kvalitet för behandling med 

klometiazol. Sedation av en person med konfusion kan omöjliggöra korrekt 

diagnostik och bidra till att man inte upptäcker att ett allvarligt tillstånd för-

värras. Personen med konfusion kan ofta inte lämna adekvat anamnes vilket 

försvårar diagnostiken av bakomliggande orsaker. Läkemedelsbiverkningar 

är en vanlig orsak till konfusion. En vanlig behandlingsstrategi är utifrån 

beprövad erfarenhet dock att försöka upprätthålla personens dygnsrytm. 

Detta sker dels genom aktivering dagtid, dels vid behov genom tillägg av 

det sederande läkemedlet klometiazol till natten.  

Preparatet kan orsaka allvarliga biverkningar som yrsel och blodtrycksfall 

och det föreligger en risk för beroende [464]. 
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Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Åtgärder vid schizofreni och demensutveckling 

Rad 146  

Tillstånd: Personer med tilltagande kognitiv svikt och schizofreni  

Åtgärd: Basal demensutredning  

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Den basala demensutredningen kan ge underlag för att fastställa diagnos 

hos på personer med tilltagande kognitiv svikt och schizofreni (beprövad 

erfarenhet).  

 

Den basala demensutredningen vid schizofreni motsvarar den som görs vid 

utredning av personer med enbart kognitiv svikt. Syftet är att kartlägga pe-

sonens kognitiva funktionsnedsättning för att ställa diagnos så att åtgärder 

och stödinsatser kan anpassas till personens nya behov av vård och omsorg. 

En basal demensutredning kan enligt beprövad erfarenhet ge underlag för 

att fastställa diagnos. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 147  

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt vid schizofreni  

Åtgärd: Läkemedelsbehandling med kolinesterashämmare  
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Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Ytterligare försämring av kognitiv och psykisk funktion. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Kolinesterashämmare har ingen visad effekt mot kognitiv svikt vid schi-

zofreni (evidensstyrka 1). 

 

Ett flertal behandlingsförsök har gjorts med kolinesterashämmare mot kog-

nitiva störningar vid schizofreni. I en systematisk litteraturöversikt som in-

kluderade studier till 2006, fann man inga belägg för att behandling med 

kolinesterashämmare har någon effekt [485]. Senare studier pekar i samma 

riktning [486-491]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Åtgärder vid Alzheimers sjukdom och Downs 
syndrom 
Personer med Downs symtom kan utveckla Alzheimers sjukdom 30–40 år 

tidigare än befolkningen i övrigt. Kliniska symtom på Alzheimers sjukdom 

är ovanliga före 40 års ålder. Demenssjukdomen vid Downs syndrom är 

både klinisk och neuropatologisk av typ Alzheimers sjukdom. Redan i 40-

årsåldern har samtliga individer med Downs syndrom neuropatologiska för-

ändringar som vid Alzheimers sjukdom [492-494]. 

Ett problem vid Alzheimers sjukdom hos utvecklingsstörda personer är att 

funktionshindret i sig gör det svårt att tidigt upptäcka demenssymtom. Sym-

tomen på Alzheimers sjukdom vid Downs syndrom skiljer sig inte från de 

man ser hos andra personer. Minskad social interaktion och kortare upp-

märksamhet samt ibland beteendeavvikelser brukar vara de första tecknen. 

Närminnet och det spatiala närminnet försämras tidigt. Förmågan till aktivi-

tet i dagligt liv (ADL) försvinner gradvis och personen blir snabbt mer be-

roende av stödinsatser [492-494].  

Verbala förmågor försämras i tidig fas Alzheimers sjukdom och frontal-

lobssymtom är vanliga. Typiska sena symtom är inkontinens samt en stapp-

ligare gång, som vid Parkinsons sjukdom. Ett påtagligt fynd hos individer 

med Downs syndrom och Alzheimers sjukdom är en tilltagande viktförlust 

[492-494].  
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Rad 148  

Tillstånd: Personer med Downs syndrom och misstänkt  
Alzheimers sjukdom 

Åtgärd: Basal utredning 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet?  

Risk för utebliven eller inadekvat vård omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Basal utredning av personer med Downs syndrom och misstänkt Alz-

heimers sjukdom ger underlag för att ställa diagnos och anpassa om-

sorgsinsatser och annan behandling (gott vetenskapligt underlag).  

 Differentialdiagnostik av bland annat depression, hypotyreos, presbya-

cusi (åldersrelaterad hörselnedsättning), synnedsättning, skalltrauma el-

ler konfusion kan bidra till att dessa tillstånd upptäcks och behandlas 

(mycket gott vetenskapligt underlag). 

 Det saknas vetenskapligt underlag för att peka ut ett skattningsinstru-

ment särskilt anpassat för bedömning av kognitiv svikt hos personer 

med Downs syndrom och misstänkt Alzheimers sjukdom. 

 En anamnes med intervju av anhöriga eller personal kan bidra bidrar till 

att ge en bild av den premorbida funktionsnivån och den kognitiva för-

mågan och därmed bidra till att ställa diagnos (beprövad erfarenhet). 

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma om hjärnav-

bildning med SPECT bidrar till att ställa diagnos för personer med 

Downs syndrom och misstänkt Alzheimers sjukdom (otillräckligt veten-

skapligt underlag). 

 

En del relativt vanliga medicinska problem som uppträder hos vuxna perso-

ner med Downs syndrom kan påverka bedömningen. Studier med gott ve-

tenskapligt underlag visar att beteendeproblem som beror på andra behand-

lingsbara tillstånd kan misstolkas som en debuterande demenssjukdom, var-

för differentialdiagnostiseringen bidrar till att ställa diagnos. Vanligast är att 

en depression, som 15–30 procent av vuxna med Downs syndrom får, 

misstolkas för en tidig demenssjukdom. Medelåldern för insjuknande av 

depression är cirka 30 år och det är fler kvinnor än män som drabbas.  

En annan vanlig differentialdiagnos är hypotyreos, som påverkar en per-

sons beteende och som ofta feltolkas som en debuterande demenssjukdom. 

Andra orsaker kan vara hörselnedsättning beroende på tidigt debuterande 

presbyacusi (åldersrelaterad hörselnedsättning), synnedsättning (exempelvis 
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beroende på olämplig medicinering), skalltrauma, konfusion eller understi-

mulering [492-497].  

I utredningen av personer med Downs syndrom och misstanke om Alz-

heimers sjukdom kan anhöriga eller personal bidra med information om 

eventuella observationer av försämringar i beteende, kognitiv funktion eller 

funktionsnivå hos personen. Anamnesen bidrar till att få en klar bild av den 

premorbida funktionsnivån och den kognitiva förmågan [498].  

Det saknas skattningsinstrument av god kvalitet särskilt anpassade för 

personer med Downs syndrom som utreds för misstanke om samtidig de-

menssjukdom. Ett flertal psykologiska instrument specifika för Downs syn-

drom håller på att utvecklas. Dementia Scale for Down Syndrome (DSDS) 

är internationellt mycket använt, och fungerar väl när diagnosen demens är 

säker. Problemet är att inget test hittills har visat sig kunna differentiera 

mellan mycket tidig demens och depression eller beteendeavvikelser av an-

nan anledning. Mini Mental Test (MMT) är oftast oanvändbar för att mäta 

den kognitiva förmågan medan CAMCOG har visat sig vara av värde [2]. 

Vid Downs syndrom förekommer neuropatologiska förändringar i hjärnan 

oavsett om personen har Alzheimers sjukdom eller inte. SPECT eller DT 

bidrar därför inte till att ställa diagnos [2].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 149  

Tillstånd: Personer med Alzheimers sjukdom och Downs  
syndrom 

Åtgärd: Behandling med kolinesterashämmare 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Progredierande sjukdom med försämrad kognition. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Kolinesterashämmare kan ha viss effekt vid Alzheimers sjukdom och 

Downs syndrom (visst vetenskapligt underlag). 

 

Enstaka, prospektiva studier har visat att behandling med kolinesterashäm-

mare kan ha effekt hos personer med Downs syndrom och samtidig Alzhei-

mers sjukdom [499]. Erfarenheten av att behandla personer med Downs 
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syndrom med kolinesterashämmare är dock fortfarande begränsad. Se även 

rad 113–115 för behandling med kolinesterashämmare vid Alzheimers sjuk-

dom [493, 500].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Utredning och diagnostik av personer med  
kognitiv svikt och alkoholberoende 
Begreppet alkoholdemens är diffust och vagt definierat i litteraturen och 

används trots att det inte finns något klarlagt samband. I DSM-IV finns föl-

jande kriterier definierade: substansbetingad varaktig minnesstörning, alko-

hol (291.1), amnesisyndrom, Korsakoffs syndrom (F10.6) och substansbe-

tingad varaktig demens på alkoholgrund (291.2, F10.73). Istället används 

begreppet alkoholrelaterad demens (ARD), där man inte direkt pekar ut etio-

login i det enskilda fallet, Oslin med flera har föreslagit kliniska kriterier för 

ARD [501]. I den svenska versionen av ICD–10 definieras alkoholdemens 

som ”en demensbild som föreligger hos en person med långvarigt alkohol-

missbruk där ingen annan specifik förklaring (direktpåverkan av alkohol, 

hjärnskador efter trauma, subduralhematom) till demensen föreligger”. 

Rad 150  

Tillstånd: Personer med kognitiv svikt och alkoholberoende 

Åtgärd: Basal utredning efter minst två månaders alkoholfrihet 

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för utebliven eller inadekvat vård och omsorg. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Basal utredning som genomförs efter minst två månaders alkoholfrihet 

kan fastställa diagnos samt ge underlag för fortsatta åtgärder (beprövad 

erfarenhet).  

 

Det finns inga diagnostiska markörer som identifierar alkoholrelaterad de-

mens. Det finns två kontrollerade studier som tyder på att markörerna tau 

och Aβ i ryggmärgsvätskan skulle kunna skilja Alzheimers sjukdom från 
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alkoholrelaterad demenssjukdom [31, 502]. Det vetenskapliga underlaget är 

dock för svagt för att man ännu ska kunna dra några säkra slutsatser.  

Enligt beprövad erfarenhet kan en basal utredning som sker efter minst 

två månaders alkoholfrihet bidra till att ställa diagnos och därmed ge under-

lag för fortsatt handläggning.  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Stöd till anhöriga  

Därför belyser vi området 
Socialstyrelsen har valt att belysa stöd till anhöriga i de Nationella riktlin-

jerna då det kan medföra negativa konsekvenser att vara anhörig till en per-

son som drabbas av demenssjukdom. De anhöriga kan komma att försumma 

det egna behovet av sömn, mat, socialt umgänge och intressen, vilket kan 

leda till psykisk ohälsa.  

Anhöriga till yngre personer med demenssjukdom kan till exempel vara 

barn som bor hemma, eller makar som arbetar. Detta kan skapa särskilda 

stödbehov.  

Behovet av vägledning om vilka åtgärder som ger bäst stöd är stort sär-

skilt med tanke på att riksdagen i juni 2009 fattat beslut om en ändring i 

socialtjänstlagen som innebär att kommunerna ska ge stöd till personer som 

vårdar en anhörig som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en anhörig 

som har funktionshinder.  

Detta ingår 
Vi tar upp de två huvudsakliga typerna av stöd till anhöriga som är avlös-

ning och olika former av psykosocialt stöd. Här tar vi också upp åtgärder 

som är specifikt riktade mot anhöriga till yngre personer med demenssjuk-

dom. Vidare behandlar vi psykosocialt stöd på distans. 

Rad 151  

Tillstånd: Anhöriga till personer med demenssjukdom  

Åtgärd: Utbildningsprogram 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 erbjuda utbildningsprogram (prioritet 2). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för psykisk och fysisk ohälsa och nedsatt livskvalitet. 
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Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Utbildningsprogram för anhöriga till personer med demenssjukdom kan 

minska deras depression och stress och öka förmågan att bemöta bete-

endeproblem (evidensstyrka 3).  

 Anhöriga känner sig mindre belastade och flytt till särskilt boende för-

dröjs för personer med demenssjukdom (visst vetenskapligt underlag). 

 

Enligt SBU minskar depression och oro hos anhöriga som får utbildning i 

hur en demenssjuk persons beteendeproblem kan hanteras [1]. Anhörigas 

förmåga att bemöta beteendeproblemen ökar. Detta resultat får stöd av en 

senare publicerad litteraturöversikt [2]. Denna översikt betonar samtidigt att 

utbildning och information i ett tidigt skede av sjukdomen i vissa fall kan 

öka den anhöriges oro. 

I en kompletterande litteraturgenomgång av senare publicerade studier 

över effekter av olika psykologiska behandlingsmetoder för endera den de-

menssjuke eller dennes anhöriga, fann man att psykoedukativ utbildning i 

bemästringsstrategier och att lära anhöriga att ändra sitt samspel med den 

demenssjuke personen var den form av intervention som gav den största 

bestående effekten [335].  

I en kontrollerad, longitudinell interventionsstudie bland 400 demenssju-

ka och deras anhöriga undersökte en särskild intervention, som bestod av 

individuell counselling (två gånger), fyra tillfällen av counselling i familj 

samt möjligheter till uppföljande kontakt vid behov. Kvarboendet förläng-

des med i genomsnitt 18 månader bland de demenssjuka i interventions-

gruppen, utan negativa konsekvenser för de anhöriga [503]. 

I en studie som har vissa likheter med den nyligen nämnda fick interven-

tionsgruppen som bestod av 153 deltagare ett särskilt stöd och effekterna 

jämfördes med 155 deltagare kontrollgruppen, samtliga anhöriga till dia-

gnostiserade demenssjuka, 70 år eller äldre. Interventionen bestod i tio tim-

mars utbildning i grupp, om demenssjukdomar, förlopp, yttringar, bemötan-

de och information om samhällets stöd och hjälpmöjligheter har för anhöri-

ga. Möjligheten gavs också att fortsätta i en samtalsgrupp under tre månader 

[504].   

Resultaten visade att deltagarna i interventionsgruppen kände sig mer 

nöjda i sin vårdarroll, och mindre belastade jämfört med kontrollgruppen. 

Största effekterna av interventionen fick man bland anhöriga till personer 

som befann sig i den tidiga fasen av sjukdomen [504]. 

Data från en femårig uppföljning visar att de demenssjuka i interven-

tionsgruppen i genomsnitt flyttade sex månader senare till institution, jäm-

fört med dem som ingick i kontrollgruppen [505].  

Hälsoekonomisk bedömning 

Utbildningsprogram för anhöriga till personer med demenssjukdom i ordi-

närt boende har bedömts vara kostnadseffektivt jämfört med att ingen ut-

bildning ges till anhöriga (skattad). 
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Rad 152  

Tillstånd: Anhöriga till personer med demenssjukdom 

Åtgärd: Psykosociala stödprogram 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 erbjuda psykosociala stödprogram (prioritet 2). 

 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för psykisk och fysisk ohälsa och nedsatt livskvalitet. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Psykosociala stödprogram för anhöriga till personer med demenssjuk-

dom minskar deras depression och oro (evidensstyrka 2). 

 

Enligt SBU kan psykosociala stödprogram minska oro och depression hos 

anhöriga. Särskilt individualiserade och långsiktiga åtgärder visar effekt på 

anhöriga [5]. Detta framhålls också i den senare publicerade litteraturöver-

sikten från NICE-SCIE [2].  

Hälsoekonomisk bedömning 

Psykosocialt stödprogram för anhöriga till personer med demenssjukdom 

har bedömts vara kostnadseffektivt jämfört med inget stödprogram (skat-

tad). 

Rad 153  

Tillstånd: Anhöriga till personer med demenssjukdom  

Åtgärd: Kombinationsprogram 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 erbjuda kombinationsprogram (prioritet 3). 

 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för psykisk och fysisk ohälsa och nedsatt livskvalitet. 
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Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Kombinationsprogram kan förebygga ohälsa och öka livskvalitet hos 

anhöriga till personer med demenssjukdom (evidensstyrka 4). 

 

I flera litteraturgenomgångar av god kvalitet finner man stöd för att kombi-

nationsprogram ger effekt i form av mindre ohälsa och ökad livskvalitet för 

anhöriga och är den typ av intervention som varar längst [506-508]. Över-

sikterna visar att kombinationsprogram ökar sannolikheten att ge effekt ef-

tersom möjligheten att tillgodose anhörigas skiftande behov ökar genom att 

flera insatser ingår. 

NICE–SCIE konstaterar i sin litteraturöversikt att olika former av stöd för 

anhöriga kan öka deras psykiska hälsa och välbefinnande samt minska deras 

börda. Man säger samtidigt att ingen modell ensam kan möta alla de behov 

och önskemål som anhöriga har utan att kombinationsprogram kanske har 

störst möjlighet att lyckas genom att exempelvis kombinera och skräddarsy 

utbildning/träning, psykosociala stödprogram och anhöriggrupper [2]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 154  

Tillstånd: Anhöriga till personer med demenssjukdom  

Åtgärd: Avlösning 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 erbjuda olika former av avlösning (prioritet 2). 

 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för psykisk och fysisk ohälsa och nedsatt livskvalitet. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Det vetenskapliga underlaget är för svagt för att bedöma effekten av 

avlösning för anhöriga till personer med demenssjukdom (evidensstyrka 

4).  

 

SBU fann inget stöd för värdet av avlösning för anhöriga till personer med 

demenssjukdom [1].  
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En litteraturgenomgång av mycket god kvalitet undersökte effekterna av 

avlösningsinterventioner för sköra, äldre personer och kom fram till svaga 

resultat. Slutsatsen var att det finns visst stöd för att avlösning för anhöriga 

till sköra äldre kan ha viss effekt [351]. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att framhålla att majoriteten av all in-

terventionsforskning på området kommer från USA, vilket försvårar möjlig-

heterna att överföra resultaten till svenska eller nordiska förhållanden.  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 155  

Tillstånd: Anhöriga till yngre personer med demenssjukdom 

Åtgärd: Specifikt anpassat stöd  

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 erbjuda specifikt anpassat stöd till anhöriga till yngre personer med de-

menssjukdom (prioritet 3). 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för psykisk och fysisk ohälsa och nedsatt livskvalitet. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsatser: 

 Anhöriga (särskilt barn, ungdomar och yngre vuxna) till yngre personer 

med demenssjukdom kan ha behov av särskilt anpassat stöd (beprövad 

erfarenhet). 

 Anpassat stöd i form av kontakt med jämnåriga i samma situation kan 

upplevas positivt (beprövad erfarenhet). 

 

IMS litteraturöversikt beskriver att anhöriga till yngre personer med de-

menssjukdom kan behöva stöd som är särskilt utformat efter deras individu-

ella behov och livssituation. Det saknas dock vetenskapliga studier som be-

skriver utformningen på ett sådant stöd och också studier där eventuella 

effekter av sådana stödinsatser utvärderats. I avvaktan på sådana studier 

finns erfarenhet och kunskap att hämta från de studier som gjorts om anhö-

rigstöd generellt [353].  

Att vara ung, eller till och med barn, när ens mamma eller pappa blir sjuk 

kan orsaka särskilda svårigheter. Barnens reaktioner beskrivs olika beroende 

på barnens ålder. Erfarenheter tyder på att upplevelsen av att de förlorat 
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stödet från en av föräldrarna upplevs speciellt starkt av barn före tonåren 

[353]. Ångest och depression beskrivs bland barn i tonåren, som oftare har 

större insikt i sjukdomen [509]. Ofta vill inte barnen berätta för andra om 

problemen i familjen och många skäms för den sjuke föräldern. Barnen kan 

därför ofta axla ett stort ansvar för att få allt att verka som vanligt. Både de 

vuxna och deras barn försöker ibland i det längsta att dölja sjukdomen för 

omgivningen [509].  

Att ha kontakt med jämnåriga med liknande erfarenhet kan upplevas posi-

tivt [352]. Detta stämmer överens med resultatet från IMS litteraturöversikt 

där projektgrupper pekade på goda erfarenheter från att exempelvis tonårs-

barn och eller yngre vuxna bildar ett eget nätverk där de kan träffas på eget 

initiativ utifrån deras behov [353].  

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 156  

Tillstånd: Anhöriga till yngre personer med demenssjukdom 

Åtgärd: Individuellt anpassad avlösning 

 

Rekommendation 

 
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör 

 erbjuda individuellt anpassad avlösning till anhöriga till yngre personer 

med demenssjukdom (prioritet 3).  

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för psykisk och fysisk ohälsa och nedsatt livskvalitet. 

Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Individuellt anpassad avlösning för anhöriga till yngre personer med 

demenssjukdom där de anhöriga upplever stödet som avlastande och 

känner att den sjuke är i trygga händer kan vara värdefullt för både an-

höriga och demenssjuka personers livssituation (beprövad erfarenhet). 

 

I de studerade artiklarna beskrivs olika former av avlösning för anhöriga. De 

former som beskrivs är dagverksamhet, korttidsboende och avlösning i 

hemmet. Det har inte gått att bedöma utfallet av respektive verksamhet var-

för avlösning används som ett samlingsnamn för nämnda verksamheter. 

Enligt IMS litteraturöversikt kan insatser som ges i en tidig fas av sjuk-

domen vara av avgörande betydelse för hela livssituationen för både yngre 
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personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Det kan därför vara an-

geläget att erbjuda insatser i tidigt skede. Anhöriga till yngre personer med 

demenssjukdom kan ha en annorlunda livssituation med bredare social för-

ankring än anhöriga till äldre personer med samma sjukdom. Det innebär 

bland annat en ökad problematik också för anhöriga när en demenssjukdom 

börjar utvecklas [353].  

Anhörigas beskrivning av vårdtyngden sammanfaller på många punkter 

men uppfattas som betydligt högre av anhöriga till yngre personer jämfört 

med äldre [510]. Det beskrivs också att fler anhöriga till yngre personer med 

demenssjukdom än till äldre upplever frustration och sorg. I samma studie 

framkom även att en stor andel av de anhöriga som var yrkesverksamma 

tvingats att minska sin arbetstid eller helt sluta arbeta för att kunna ta hand 

om personen med demenssjukdom [511].  

Att yrkesarbeta och samtidigt vårda den demenssjuke kan innebära stor 

emotionell och fysisk utmattning [512]. 

Avlösning i form av dagverksamhet för personen med demenssjukdom 

kan vara en förutsättning för att många anhöriga ska kunna fortsätta att arbe-

ta [352]. Erfarenheter tyder dock på att de anhöriga i första hand behöver 

uppleva att den sjuke är i trygga händer för att insatsen upplevs som avlas-

tande. Projektgrupperna som deltog i arbetet med litteraturöversikten från 

IMS efterfrågde flexibla och individuellt anpassade lösningar för att möta 

behovet bland anhöriga som exempelvis arbetar oregelbundna tider [353]. 

Det saknas vetenskapligt stöd för effekten av åtgärden. Beprövad erfaren-

het tyder dock på att individuellt anpassat stöd där anhöriga känner att den 

sjuke är i trygga händer upplevs som avlastande och är betydelsefullt för 

livssituationen för både yngre personer med demenssjukdom och deras an-

höriga [353]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 

Rad 157  

Tillstånd: Anhöriga till personer med demenssjukdom 

Åtgärd: Psykosocialt stöd på distans  

 

Rekommendation 

 
 

Hur allvarligt är tillståndet? 

Risk för psykisk och fysisk ohälsa och nedsatt livskvalitet. 
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Vilken effekt har åtgärden? 

Slutsats: 

 Psykosocialt stöd till anhöriga via telefon minskar känslan av isolering 

hos anhöriga, ökar känsla av kontroll i vården och minskar antalet läkar-

besök (gott vetenskapligt underlag). 

 

Det saknas systematiska litteraturöversikter som beskriver effekten av stöd 

till anhöriga på distans. Det saknas också jämförelser mellan olika sätt ge 

sådant stöd. Däremot finns flera studier som beskriver erfarenheter av tele-

fonstöd till anhöriga och personer med demenssjukdom. Gemensamt för 

flera studier är att de beskriver stödets innehåll. Stödet innebär vanligtvis 

information och utbildning om hur anhöriga själva kan ge vård och omsorg, 

var de kan hitta hjälp i samhället, och en möjlighet att diskutera sina person-

liga bekymmer. 

I en randomiserad, kontrollerad studie fick anhörigvårdare i interventions-

gruppen telefonstöd av både professionella och lekmän, medan kontroll-

gruppen fick traditionellt stöd. Studien visar att de anhöriga i interventions-

gruppen upplevde sig signifikant mindre isolerade och hade färre läkarbe-

sök. De beskrev också en upplevelse av ökad kontroll i vården av den anhö-

riga med demenssjukdom [513]. 

I en annan randomiserad, kontrollerad studie fick interventionsgruppen 

delta i ett datoriserat utbildningsprogram som avsåg att ge anhöriga ökade 

kunskaper om demensproblematik. Resultatet visade att deltagarna i inter-

ventionen på ett signifikant sätt ökade sina kunskaper jämfört med en kon-

trollgrupp [514].  

Det finns flera små, beskrivande studier med homogent utfall som indike-

rar att bildkommunikation är ändamålsenlig och av användarna uppskattad 

form av stöd [515-518]. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 
Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för 

raden. 
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Definitioner och förkortningar 

ADL Activities of Daily Living, det vill säga 

dagliga aktiviteter.  

Anamnes Sjukhistoria som inhämtas genom att läka-

re eller annan vårdpersonal sammanställer 

information om patienten som är av vikt 

för diagnostik och vård. 

APOE Apolipoprotein E är ett protein som hu-

vudsakligen bildas i levern. Personer som 

bär på en viss variant av proteinet 

(APOE4) löper större risk att insjukna i 

Alzheimers sjukdom än personer med en 

annan variant av proteinet (APOE3).  

APOE-genotypning APOE-genotypning kan påvisa förekomst 

av riskallelen (genvariant) ε4 vilket inne-

bär att en frisk person kan få besked om 

han eller hon löper ökad risk för att in-

sjukna i Alzheimers sjukdom.  

Avlösning  Förekommer i olika former och syftar till 

att reducera den närståendes upplevelse av 

stress eller belastning och är mycket van-

ligt förekommande som stöd till demens-

sjuka och deras närstående. De vanligaste 

formerna för avlösning är att endera den 

demente vistas ett par veckor vid korttids-

vården, eller att den vårdade deltar i dag-

vård eller dagverksamhet kanske ett par 

gånger i veckan. Den tredje typen av av-

lösning handlar om avlösning i den vårda-

des hem, när personal under några timmar 

ersätter den närstående som kan ägna sig 

åt annat för egen del.  

Bedömning av fysiskt och En bedömning av det fysiska tillståndet 

innehåller 

psykiskt tillstånd  förutom en allmän somatisk undersökning 

också en neurologisk bedömning. Den 

neurologiska undersökningen syftar till att 

beskriva var hjärnskadorna finns och vad 

som orsakat dem. Ortostatisk blodtrycks-

mätning ingår ofta. En bedömning av det 

psykiska tillståndet ger en bild av eventu-

ell förekomst av bland annat depressions-
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sjukdom, ångest eller psykotiska symtom 

hos patienten. 

Bedöma näringstillstånd Subjective Global Assessment, Nutritional 

Risk Screening och Mini Nutritional As-

sessment är samtliga validerade mätin-

strument och korrelerar med kliniska be-

dömningar och objektiva uppgifter (blod-

prover). Det finns inget specifikt instru-

ment för bedömning av näringstillstånd 

vid demenssjukdom men Mini Nutritional 

Assessment används ofta vid bedömning 

av äldre personer eftersom den inkluderar 

uppgifter om sjuklighet, kognitiv funktion 

och läkemedel. I alla tre metoderna ingår 

frågor om aktuell vikt, viktförlust eller 

vikthistoria och om aptit, frågor som är 

centrala att ta med i en bedömning. Skrif-

ten ”Nutritionsbehandling i sjukvård och 

omsorg”, ett nationellt dokument som 

bygger på klinisk erfarenhet, anger värdet 

av en sammanvägning av dessa tre fakto-

rer.  

Biofeedback  Biofeedback används när personen har 

nedsatt förmåga att kontrollera bäckenbot-

tenmuskulaturen. Metoden innebära att 

personen tränar koordination av muskler 

som är engagerade vid tarmtömning. Sam-

tidigt registreras muskelaktivitet till ex-

empel via elektroder i bäckenbotten och 

kan avläsas på bildskärmar eller som ljud-

signaler i samband med krystning. 

Biomarkörer Proteiner som återfinns i ryggmärgsväts-

kan och som omsätts felaktigt vid bland 

annat Alzheimers sjukdom. Dessa protei-

ner är främst totalt tau-protein (T-tau), hy-

perfosforylerat tau-protein (P-tau) samt -

amyloid(1-42) (A 42). 

Blåsträning  Blåsträning innebär att man försöker hålla 

sig när man känner trängningar. Blåsträ-

ning består av undervisning, schemalagda 

miktioner med förlängning av miktionsin-

tervallerna och stöd/uppmuntran från per-

sonalen. Personalen ansvarar för mätning 

och registrering av urinmängder för att ut-

värdera träningen som pågår minst tolv 

veckor.  
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Bradenskalan Riskbedömningsinstrument för trycksår 

utifrån känsel, fukt, aktivitet, mobilitet, 

nutrition samt skjuv och friktion. 

Bäckenbottenträning  Bäckenbotteträning, i form av knipöv-

ningar, syftar till att förbättra styrkan och 

uthålligheten i blåsmuskulaturen och träna 

upp funktionen neuromuskulärt. Ett trä-

ningsprogram inkluderar identifiering av 

bäckenbottenmuskulaturen, styrketräning 

med maximala kontraktioner och uthållig-

hetsträning med submaximala kontraktio-

ner. Man bör träna intensivt under fyra till 

sex månader. Behandlingsresultatet är i 

hög grad beroende av att utbildad personal 

ger upprepade instruktioner och stöd samt 

följer upp träningen. 

CAMCOG Cambridge Cognitive Examination är en 

del av ett större test för att skatta en per-

sons kognitiva funktioner, CAMDEX 

(Cambridge Examination for Mental Dis-

orders in the Elderly). Testet ger poäng 

inom åtta områden – orientering, språk, 

minne, uppmärksamhet, praxis, uträknan-

de, abstrakt tänkande och perception – 

men även en totalsumma. 

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom  En grupp överförbara sjukdomar som an-

griper hjärnan och som orsakar ett snabbt 

försämrat minne, förvirring och rörelse-

svårigheter och andra neurologiska symp-

tom. Sjukdomen är mycket ovanlig och 

endast ett fåtal insjuknar per år i Sverige. 

Dagverksamhet   Med dagverksamhet för personer med 

demenssjukdom menar Socialstyrelsen 

verksamheter som enbart vänder sig till 

och utformats för personer med demens-

sjukdom. Syftet med denna dagverksam-

het är att ge vård och omsorg för personer 

med demenssjukdom och att samtidigt er-

bjuda anhöriga – och ibland även personal 

i hemtjänsten– en tillfällig avlösning. Med 

specifikt anpassad dagverksamhet för yng-

re personer med demenssjukdom menar vi 

verksamheter som enbart vänder sig till 

och utformats för yngre personer med de-

menssjukdom.  

Datortomografi (DT) Datorstödd framställning av skiktbilder. I 

regel tas dessa fram genom en speciellt ut-

förd röntgen undersökning. 
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Dementia care mapping  Ett instrument och en metod som syftar till 

att på ett systematiskt sätt utvärdera livs-

kvalitet hos personer med demenssjukdom 

för att säkerställa en individualiserad och 

personcentrerad omvårdnad. Utgår från 

omfattande observationer av den demens-

sjuke och den miljö personer befinner sig 

i. Baserat på observationerna kan en vård-

plan upprättas på två nivåer, för den en-

skilde eller för samtliga personer i ett bo-

ende.  

Diagnostik av ätproblem med  Instrument för att diagnostisera ätproblem 

hos 

strukturerade  personer med demenssjukdom syftar till 

att göra en  

bedömningsinstrument  strukturerad bedömning av ätförmåga för 

att kunna anpassa åtgärder efter behov. 

Det finns en risk att den demenssjuke an-

nars kan få för mycket, för lite eller rent 

av felaktig hjälp (till exempel att bli matad 

fast personen kan äta själv).  

EEG och kvantitativ EEG  Mäter hjärnans elektriska aktivitet och kan 

registrera episoder av lågfrekvent aktivitet 

samt minskning av grundfrekvensen vid 

Alzheimers sjukdom. Kvantitativ EEG 

(qEEG) innebär att EEG-signalerna bear-

betas med speciella datorprogram.  

Elektroniska trygghetssystem Det finns elektroniska trygghetssystem 

avsedda dels för att övervaka var en per-

son med demenssjukdom befinner sig och 

vad han eller hon gör, dels för att begränsa 

personens rörelsefrihet. Generella larm ut-

görs oftast av passagelarm, till exempel 

vid ytterdörren, som kopplas till persona-

lens personsökare. Exempel på individuel-

la larm är larmmattor, sängvakter och rö-

relsevakter. Utomhus används oftast en 

bärbar radiosändare, ibland anpassad till 

GPS, ett system för satellitnavigering 

(Global Positioning System). Inomhus kan 

personens möjligheter att röra sig fritt be-

gränsas genom sensorer som till exempel 

kan identifiera en person med vandrings-

beteende och med en elektronisk signal 

låsa en dörr för att undvika att personen 

går ut eller in i fel rum, öppnar ett fönster 

eller slår på en spis.   
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Familjär anhopning Sjukdomen är vanligare i en del familjer. 

Frontotemporal demens  En degenerativ demenssjukdom som 

drabbar hjärnas främre del. Förändringar 

av personligheten, bristande omdöme eller 

nedsatt språklig förmåga är tidiga tecken, 

medan exempelvis minnet ofta fungerar 

bra i början av sjukdomen.  

Fysisk aktivitet All kroppslig rörelse som produceras av 

skelettmuskler och resulterar i energiför-

brukning.  

Fysisk träning Del av fysisk aktivitet som är planerad, 

strukturerad och återkommande med syfte 

att förbättra eller bibehålla en viss fysisk 

funktion.  

Genetisk vägledning Information till patienter och familjer om 

en sjukdoms ärftlighet. Vid genetisk väg-

ledning kan hälso- och sjukvården få fram 

information för att bedöma om upprep-

ningsrisken i familjen följer ett dominant 

nedärvningsmönster.  

Ginkgo biloba Ett lövextrakt som använts inom den kine-

siska medicinen. Ginkgo biloba används 

även i Tyskland och Frankrike för olika 

tillstånd, däribland lättare kognitiva sym-

tom. Ginkgo biloba beskrivs underlätta 

cirkulationen i hjärnan samt minska effek-

ten av fria radikaler. 

IADL Det dagliga livets instrumentella aktivite-

ter, som förmåga till planering och sam-

ordning av aktiviteter. 

IE Internationell enhet, internationellt över-

enskommen måttenhet för ämnen vilkas 

mängd eller halt inte går att uttrycka i ex-

akta vikt- eller substansenheter. 

IMS Institutet för utveckling av metoder i soci-

alt arbete, fristående verksamhet inom So-

cialstyrelsen. I och med Socialstyrelsens 

omorganisation 1 januari 2010 kommer 

IMS verksamhet att omorganiseras för att 

bli en del av Socialstyrelsens kärnverk-

samhet. 

Individuellt anpassade  Typ av aktivitet, instruktion och anpass-

ning av 

aktiviteter  aktiviteten sker utifrån personens specifika 

behov samt mentala och fysiska förutsätt-

ningar. Syftet med aktiviteter inom vården 

för personer med demenssjukdom är för-
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utom att motverka passivitet även att sti-

mulera sinnena, erbjuda avkoppling och 

en känsla av tillhörighet, ge en omedelbar 

njutning och stimulera välbefinnande.  

Individuellt anpassat stöd vid Många personer med svår demenssjukdom 

kan inte 

måltiden längre äta själva, utan behöver stöd för att 

underlätta ätandet. De kan ha svårt att tol-

ka matsituationen, och att förstå vad och 

hur man ska äta och särskilt i ett senare 

skede av demenssjukdomen ha svårt att 

tolka matstuationen, att utföra nödvändiga 

rörelser (dyspraxi), att känna igen nöd-

vändiga objekt (dysgnosi), koncentra-

tionsproblem eller perceptionsproblem. 

Individuellt anpassat stöd vid måltiden kan 

ges i form av till exempel riktade uppma-

ningar, positiv förstärkning, beröring och 

uppmuntran. 

INPH En långsamt framåtskridande kronisk 

sjukdom som uppträder i alla åldrar, men 

är vanligast mellan 65 och 75 år. Män och 

kvinnor drabbas lika. Tillståndet är en av 

få behandlingsbara orsaker till demens-

sjukdom. Sjukdomen har ingen känd orsak 

och kännetecknas av gång- och balanssvå-

righeter, kognitiv svikt samt svårigheter 

att kontrollera blåstömningsreflexen. Fall-

trauma är vanliga och ofta har patienterna 

en tendens att falla bakåt. Vid avbildning 

av hjärnan ses vidgade hjärnventriklar. 

Det intrakraniella trycket är normalt. 

Sjukdomen karakteriseras patofysiologiskt 

av en nedsatt likvorabsorption med sekun-

där vidgning av ventrikelsystemet och de-

generativa förändringar av hjärnvävnaden 

belägen nära ventrikelväggen. Flera neu-

ropsykologiska domäner är påverkade hos 

personer med idiopatisk normaltryckshyd-

rocephalus. Graden av påverkan växlar 

mellan olika kognitiva områden.  

Klocktest Kognitivt test där personen ombeds rita en 

urtavla (klocka), och sätta ut visarna så att 

de pekar på tio över elva. Syftet är att 

skatta kognitiv funktion, framförallt visu-

ospatial, funktion. 

Kombinationsprogram Olika typer och former av stödinsatser 

som ges inom ramen för ett strukturerat 
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program. Det är en kombination av minst 

två olika typer av insatser som till exempel 

avlösning i form av dagverksamhet, delta-

gande i anhöriggrupp och hemtjänst. Jäm-

fört med andra typer av interventioner 

kännetecknas denna av att den ofta inklu-

derar olika typer av service direkt och in-

direkt som stöd till anhöriga, liksom att 

stödet ges både individuellt och i grupp.  

Kognitiva hjälpmedel Passiva larm och hjälpmedel för orientera 

sig i tid är vanliga hjälpmedel. Tidshjälp-

medel kan vara programmerbara klockor 

och kalendrar, som kan upplysa använda-

ren om dag och tid och lämna påminnel-

ser. Andra hjälpmedel är spisvakt medi-

cindosett och påminnare för medicinering. 

Hjälpmedlens syfte är att ge stöd till min-

net, öka eller bibehålla självständighet, ak-

tivitetsförmåga, trygghet/säkerhet och för 

att möjliggöra kvarboende. 

Kognitiv rehabilitering Ett individuellt anpassat förhållningssätt 

som syftar till att inrikta sig på specifika 

svårigheter i det dagliga livet, som perso-

nen själv och/eller närstående har uttryckt. 

Rehabiliteringen syftar till att hjälpa per-

sonen med demenssjukdom i tidigt stadi-

um att förbättra eller behålla kognitiva 

funktioner och välbefinnande genom att 

guida den demenshandikappade i olika 

uppgifter. Genom att upprätta relevanta 

mål och strategier och hitta sätt att kom-

pensera för svårigheter kan personen med 

demenssjukdom förbättras i att klara det 

dagliga livet. 

Kognitiv träning Standardiserade, regelbundna övningar 

under längre tid för att träna kognitiva 

förmågor som minne, språk, uppmärk-

samhet och problemlösning. Svårighets-

graden anpassas till den kognitiva försäm-

ringen. Kognitiv träning kan ske individu-

ellt eller i grupp.  

Kolinesterashämmare Påverkar hjärnans signalsubstanser genom 

att blockera enzymet acetylkolinesteras. 

Detta gör att koncentrationen av acetylko-

lin ökar. Acetylkolin spelar en viktig roll 

för uppmärksamhet och inlärning; förlust 

av kolinerga nervceller är av betydelse för 
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minnesstörningen vid Alzheimers sjuk-

dom. 

Lewybodydemens Demensform som har likheter med Alz-

heimers sjukdom men annorlunda sym-

tombild, och är förknippad med förekomst 

av sjukliga inlagringar, så kallade Lewyk-

roppar i hjärnans nervceller. 

Lindrig kognitiv störning  Mild cognitive impairment (MCI) benäm-

ning på en nedsättning i kognitiva funk-

tioner som bedöms vara större än väntat 

vid en persons ålder men inte så markant 

att den nämnvärt stör personens dagliga 

liv. Ibland är tillståndet reversibelt. Orsa-

ken är heterogen och flera sjukdomar leder 

till MCI. En vanlig orsak är mycket tidig 

Alzheimers sjukdom. 

Ljusbehandling Kan utföras med olika metoder. Exempel-

vis kan en ljuskälla placeras cirka en meter 

framför personen eller att ljuskällan place-

ras som en ljusskärm på huvudet. Det kan 

också vara mer naturligt ljus som admini-

streras till personen. Ett exempel som fö-

rekommer i flera studier är att personen 

exponeras för en ljus källa (2 500–10 000 

lux) cirka två timmar under morgon 

och/eller kväll i tio dagar.  

Lumbalpunktion  Provtagning av ryggmärgsvätska med 

hjälp av en kanyl som, efter lokalbedöv-

ning, förs in mellan de mjuka ryggmärgs-

hinnorna i nedre delen av ländryggen, 

långt nedanför ryggmärgens slut. I rygg-

märgsvätskan återfinns proteiner som om-

sätts felaktigt vid Alzheimers sjukdom. 

Vid lumbalpunktion kan man även dia-

gnostisera eventuellt behandlingsbara till-

stånd som exempelvis inflammatoriska el-

ler infektiösa tillstånd (som borrelia och 

syfilis) i centrala nervsystemet. Lumbal-

punktion med analys av biomarkörerna T-

tau, P-tau och A 42 syftar till att bidra till 

att skilja mellan friska och personer som 

har Alzheimers sjukdom och även för att 

skilja mellan olika särskilda typer av de-

menssjukdom.  

Långvarig kateteranvändning  Långtidsbehandling med kateter kan an-

tingen ske med kvarliggande kateter, Ka-

teter á Demeure (KAD), eller som självka-

teterisering, Ren Intermittent Kateterise-

http://www.ne.se/lang/alzheimers-sjukdom
http://www.ne.se/lang/alzheimers-sjukdom
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ring (RIK). Behandling av urininkontinens 

med KAD används vid överrinningsinkon-

tinens på grund av kronisk urinretention. 

KAD är vanligare bland män än kvinnor 

och användningen ökar med stigande ål-

der. KAD används numera som tillfällig 

åtgärd vid blåstömningsproblem och hos 

patienter där andra åtgärder är omöjliga. 

RIK används främst vid urininkontinens 

orsakad av sjukdomar som ger neurogena 

störningar till exempel multipel skleros 

(MS) och har inte någon större använd-

ning bland övriga personer med urininkon-

tinens. 

Magmassage Magmassage vid förstoppning är en form 

av mjuk massage med tvärgående stryk-

ningar och medsols cirkelrörelser som föl-

jer tjocktarmens riktning. Massagen utförs 

av en person med god kunskap i massage 

eller beröring. Magen är ett intimt område 

och risk för kränkning kan föreligga om 

inte mottagaren är trygg med massören 

Magnetkamera Metod för att framställa snittbilder av 

kroppen med hjälp av magnetfält och ra-

diovågor. 

Massage och aromaterapi Syftet är att ge ökat välbefinnande, minska 

oro och stress samt minska smärta och 

därigenom också kunna minska förvirring 

och aggressivitet. Vid aromaterapi an-

vänds vanligtvis eteriska oljor ibland en-

bart som en stimulering av luktsinnet, men 

vanligen i kombination med massage. Ge-

nom att också stimulera lukt och känsel 

förväntas det kunna ge personen avslapp-

ning, välbefinnande, förbättrad sömn och 

minska eventuell smärta men även minska 

beteendeförändringar. Tillvägagångssättet 

vid taktil massage är att massagen oftast 

koncentreras till fingrar, hand, arm, skuld-

ror, nacke, rygg och fötter. Massagen ut-

förs i en lugn och rogivande atmosfär of-

tast i kombination med samtal. Tiden för 

en massage session varierar från cirka sex 

minuter till 20–30 minuter. Vid aromate-

rapi är massage i cirka 30 minuter vanligt.  

Medicinsk och social  En årlig medicinsk och social uppföljning 

syftar till 
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uppföljning att bedöma sjukdomen och dess konse-

kvenser och personens behov av medi-

cinska och sociala insatser. I uppföljning-

en ingår en systematisk skattning av kog-

nition, mental förmåga, ADL och eventu-

ella beteendesymtom samt en intervju med 

närstående angående deras uppfattning om 

den demenssjuke personens funktioner. 

Inverkan från personens fysiska såväl som 

sociala miljö beaktas också. En kontakt tas 

också med socialtjänsten som kan bedöma 

om personen har behov av insatser från 

socialtjänsten. Om personen redan har in-

satser från socialtjänsten kan en förnyad 

biståndsbedömning behöva göras. 

Memantin En antagonist mot signalsubstansen glu-

tamat vid så kallade NMDA-receptorer. 

Reduktionen av glutamateffekter har 

gynnsam effekt på nervcellsfunktioner. 

Mini Mental Test (MMT) Ett kognitivt test som också kallas MMSE 

(Mini Mental State Examination) som syf-

tar till att skatta en persons kognitiva funk-

tion. Testet består av frågor och uppgifter 

som undersöker bland annat minne, kon-

centrationsförmåga och tids- och rumsori-

entering. 

Modifierade Nortonskalan Riskbedömningsinstrument för trycksår 

utifrån psykisk status, fysisk aktivitet, rö-

relseförmåga, födo- och vätskeintag, in-

kontinens och allmäntillstånd. 

Monogen nedärvning Ett arvsanlag består av ett genpar där den 

ena delen nedärvs från fadern och den 

andra från modern. Vid monogen nedärv-

ning orsakas sjukdomen av en dominant 

eller en recessiv gen. 

Multifaktoriell intervention En multifaktoriell intervention innehåller 

flera olika typer av insatser som sätts in 

samtidigt. Kombinationer av åtgärder va-

rierar och kan till exempel vara utbildning 

av personal, riskbedömning, vårdplane-

ring, individuellt anpassad tillsyn, medi-

cinsk undersökning, fysisk träning, för-

ändringar i den fysiska miljön, bruk av 

hjälpmedel, systematisk falluppföljning, 

genomgång av läkemedel samt använd-

ning av höftskyddsbyxor. En multifaktori-

ell intervention bygger på en samverkan 

mellan olika personalkategorier. 
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Neuroborrelios Borreliainfektion i nervsystemet. 

Neuropsykologiska test En bedömning av kognitiva funktioner där 

man använder dokumenterade poängskalor 

med normer som utgår från normalbefolk-

ningen. Det finns idag inga klart definie-

rade standardiserade testbatterier. Neuro-

psykologiska test innefattar flera kognitiva 

domäner såsom minne/inlärning, koncent-

ration/uppmärksamhet, språk, visuospatial 

förmåga, samt exekutiva funktioner. Neu-

ropsykologiska tester används exempelvis 

för undersökning av personer med miss-

tänkt tidiga demenstillstånd, undersökning 

av personer med hög funktionsförmåga 

som friska, och för att skilja personer med 

demenssjukdom från sådana med fokala 

sjukdomar i hjärnan. De är också lämpade 

för differentialdiagnostik mellan olika ty-

per av demenstillstånd.  

Neurosyfilis Sjukliga förändringar i hjärnan och rygg-

märgen vid syfilis. 

NICE The National Institute for Clinical Excel-

lence. 

NICE-SCIE The National Institute for Health and 

Clinical Excellence and the Social Care 

Institute for Excellence. 

NPI-skalan Neuropsychiatric Inventory, skattnings-

skala som mäter frekvens och grad av 

BPSD. 

Nutritionsintervention  Syftar till att förbättra intaget av mat och 

dryck hos personer med demenssjukdom. 

Energiberikning av maten eller närings-

drycker som komplement till maten kan 

bidra med att täcka behovet av energi och 

näring. Näringsdrycker består av protein, 

fett och kolhydrater samt vitaminer och 

mineraler. Det finns kompletta, sjukdoms-

specifika och icke kompletta närings-

drycker. De kompletta har en närings-

sammansättning som motsvarar rekom-

mendationer för mat för friska. De funge-

rar som kompletterande näringskälla men 

kan även i vissa fall utgöra enda närings-

källa. De sjukdomsspecifika är samman-

satta så att de passar vid olika sjukdomar. 

Icke kompletta näringsdrycker är inte av-

sedda att ges som enda näringskälla. 
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Omega-3-fettsyror Fleromättade fettsyror av marint ursprung, 

exempelvis EPA och DHA, som har anti-

inflammatoriska egenskaper.  

Palliativ vård Medicinsk behandling och omvårdnad 

som är inriktad på symtomlindring och 

annat som kan förbättra den sjukes livs-

kvalitet men inte förväntas påverka för-

loppet av sjukdomen.  

Parkinsons sjukdom Innebär att vissa nervceller i mellanhjär-

nan som producerar dopamin bryts ned. 

Vanliga besvär är skakningar och stelhet. 

PEG Perkutan endoskopisk gastrostomi, kirur-

giskt ingrepp för att ge sondnäring, an-

vänds ofta för längre tids bruk. 

Personcentrerad omvårdnad Fokuserar på personen och inte sjukdo-

men, tar utgångspunkt i den sjukes upple-

velse av sin verklighet, syftar till att bibe-

hålla och bevara den demenssjukes per-

sonlighet trots sviktande funktioner, strä-

var efter att förstå vad som är bäst för den 

demenssjuke utifrån dennes perspektiv 

och bekräftar den sjuke i dennes upplevel-

se av världen och involverar den sjukes 

sociala nätverk i vården. Det personcentre-

rade förhållningssättet gör omvårdnaden 

och vårdmiljön mer personlig och erbjuder 

den demenssjuke möjlighet till medbe-

stämmande och strävar efter att förstå be-

teenden och psykiska symtom ur perso-

nens perspektiv och att värdera upprättan-

det av en identitetsbekräftande relation 

som lika viktigt som att prioritera rätt ut-

förda vårduppgifter. Personalen uppmunt-

rar aktivt den demenssjuke att fatta beslut 

om sin egen vård och de tillägnar sig ruti-

ner som operationaliserar grundidén med 

en personcentrerad omvårdnad som till 

exempel att använda sig av information 

om den demenssjukes livsmönster, värde-

ringar och preferenser och att de är bered-

da att underlätta för den sjuke så att denne 

kan bli en aktiv samarbetspartner utifrån 

sina förutsättningar.  

PET Positron emission tomography. Med posi-

tronkameran kan man följa hur molekyler, 

som man märkt, tas upp i olika organ, så-

som hjärnan. 
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Psykosocialt stödprogram Psykosocialt stöd (counselling) kan ske 

individuellt, i par, familj eller i form av 

ledarledda gruppsammankomster, för att 

tillsammans dela sin situation och känslor 

som anhörigvårdare. Fokus ligger mer på 

relationen, kommunikationen och att för-

medla erfarenheter av hur man kan be-

mästra demenssjukdomen och dess ytt-

ringar, än regelrätt utbildning. I den me-

ningen utgör interventionen en kombina-

tion av olika programformer.  

Psykosocial miljö Psykosocial miljö avser sociala faktorer i 

den fysiska miljön och dessa faktorers in-

fluenser på personers beteende och/eller 

sinnesstämning.  

RAPS-skalan  Instrument för att bedöma risken för 

trycksår utifrån allmäntillstånd, fysisk ak-

tivitet, rörelseförmåga, i vilken grad huden 

utsätts för fukt, födointag, vätskeintag, 

känsel, friktion och skjuvning, hudtyp, 

kroppskonstitution, kroppstemperatur och 

serumalbumin. 

Realitetsorientering Syftar till att hjälpa en person som har 

svårigheter att orientera sig till person, tid 

och rum. Individuell realitetsorientering 

kan beskrivas som ett förhållningssätt där 

vårdaren försöker realitetsorientera perso-

nen med demenssjukdom i det dagliga li-

vet. I grupp innebär det oftast att 5–6 per-

soner träffas cirka 30–45 minuter någon 

eller några gånger per vecka. Fokus i 

gruppen är ofta på aktuell dag och datum, 

tid och aktuell plats. Olika hjälpmedel kan 

också användas som almanacka med bild, 

dagstidningar och klocka. Man kan också 

tala om någon aktuell känd person eller en 

aktuell händelse.  

Reminiscence  Att tänka eller tala om livserfarenheter, 

dela minnen med andra och tala om det 

förflutna. För personer med 

demensjukdom som har en begränsad 

kognitiv förmåga så kan detta försvåras. 

Metoden utgår från att personen, trots 

demenssjukdom är kompetent, vis och 

erfaren. Reminiscencemetoden syftar till 

att att stärka identitet, integritet, 

kontinuitet och sammanhang och kan 

användas vid gruppträffar eller vid 
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individuella samtal i dialog med en annan 

person.  

SBU Statens beredning för medicinsk utvärde-

ring. 

Schemalagda toalettbesök En form toalettassistans som innebär att 

toalettbesöken sker vid vissa förutbestäm-

da klockslag.  

Snoezelen Betyder att snusa och slumra, och sker 

vanligtvis i ett särskilt inrett rum för sti-

mulering av syn, hörsel, beröring, smak 

och lukt och detta sker med hjälp av till 

exempel ljus- och ljudeffekter, mjuka ytor, 

lugnande musik och välluktande oljor. 

Snoezelen kan ges både individuellt och i 

grupp. Det kan utföras på schemalagda ti-

der eller integreras i det dagliga livet så att 

det erbjuds när det finns behov. Snozelen 

syftar främst till att reducera icke önskvärt 

beteende och främja önskvärt beteende, 

främja välbefinnande, öka interaktion och 

kommunikation med andra samt främja re-

lationer och minska konflikter. 

  

SPECT Single photon emission Tomography är en 

tomografisk metod för att studera till ex-

empel det regionala blodflödet i hjärnan 

eller dopaminomsättning i basala ganglier. 

Metoden baseras på isotopteknik.  

SPMSQ Short Portable Mental Status Questionnai-

re, instrument för att bedöma kognitiv 

funktion. 

SSRI Selective serotonin reuptake inhibitors, 

antidepressiv preparatgrupp som utövar 

sin effekt genom att påverka omsättningen 

av signalsubstanser i centrala nervsyste-

met – noradrenalin, serotonin och 

dopamin. 

Strukturerad bedömning av  Det finns en stor mängd instrument för att 

funktions- och aktivitetsförmåga bedöma ADL och IADL som kan användas 

av olika yrkesgrupper. De har utvecklats 

för olika syften, vilket också medför att de 

kan lämpa sig olika bra för olika ändamål. 

Motiven för att använda standardiserade 

bedömningsinstrument är att man vet vad 

det är man bedömer, förändringar i perso-

nens förmåga kan följas över tid vid upp-

repade bedömningar, effekter av behand-
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lingen kan mätas på ett tillförlitligt sätt 

och resultatet av bedömningen kan tolkas 

och förstås av många. Bedömningen inne-

fattar också intervjuer med personen med 

demenssjukdom, närstående och personal 

samt observationer. 

Särskilt boende  Med särskilt boende specifikt anpassat för 

personer med demenssjukdom menar So-

cialstyrelsen ett boende för personer med 

demenssjukdom som består av ett begrän-

sat antal boenderum eller lägenheter, fy-

siskt avgränsade, med vissa gemensamma 

utrymmen samt gemensam personal. En 

fastighet kan rymma flera sådana boenden. 

Det finns personal för varje boende hela 

eller delar av dygnet.  

TCA Tricykliska antidepressiva, utövar sin ef-

fekt genom att påverka omsättningen av 

signalsubstanser i centrala nervsystemet – 

noradrenalin, serotonin och dopamin. 

Tidig social utredning Med tidig social utredning menas inte en 

utredning om bistånd enligt socialtjänstla-

gen. Istället avses ett samtal där social-

tjänsten informerar om möjligheten att vid 

behov ansöka om bistånd och om vilka in-

satser som den då kan erbjuda personer 

med demenssjukdom och deras närståen-

de. Vid detta tillfälle kan den enskilde dels 

få möjlighet att resonera kring hur olika 

insatser kan komma att svara upp mot 

kommande behov, dels framföra önskemål 

rörande framtida insatsers utformning. 

Samtalet kan även vara en möjlighet för 

Socialtjänsten att få kännedom om enskil-

das önskemål och erfarenheterna från sam-

talen bör kunna användas som ett underlag 

i socialtjänstens verksamhetsplanering. 

Uppmärksamhetsträning En form av toalettassistans som innebär att 

personen tränas till att be om hjälp till toa-

letten, varefter personalen snabbt ger hjäl-

pen. Träningen innebär att personalen 

kontaktar personen en gång per timme el-

ler varannan timme och frågar om perso-

nen behöver hjälp, om personen är våt el-

ler torr. Personalen kontrollerar svaret ge-

nom att känna på underbyxorna. Om per-

sonens uppgifter stämmer får den positiv 

feedback, beröm. Om personens uppgifter 
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inte stämmer får den negativ feedback i 

och med att personalen visar missnöje och 

besvikelse.  

Utbildningsprogram Består av strukturerade informations- och 

utbildningsprogram om demenssjukdo-

men, dess symtom, orsaker och förväntad 

utveckling (ofta i grupp). Ofta innehåller 

programmet utbildning i att möta beteen-

deproblem hos personen med demens-

sjukdom. I programmet ingår också in-

formation om möjliga behandlings- och 

stödinsatser från samhället. Tyngdpunkten 

i denna typ av intervention ligger alltså på 

information och kunskapsförmedling och 

att lära sig bemästra olika problemsitua-

tioner som är förknippade med vården av 

den demenssjuke personen. 

Utredning av BPSD Omfattar en noggrann anamnes av till-

ståndets utveckling, där anhöriga och 

vårdpersonal anger symtomdebut, fre-

kvens, tid under dygnet och vilket sam-

manhang som symptomet uppstår. Vidare 

ingår en analys av den demenssjukes möj-

lighet till att få sina basala mänskliga be-

hov tillfredställda (närhet, fysisk kontakt, 

meningsfull syssla, rörlighet-aktivitet, 

mag-tarmfunktion, ätande-nutrition-vikt, 

vattenkastning, sömn). Slutligen ingår en 

bedömning av den demenssjukes miljö, in-

teraktionen med personal samt en grundlig 

medicinsk bedömning inklusive statusun-

dersökning, laboratorieundersökning, op-

timering av läkemedel och vid behov mer 

riktad undersökning. 

Validation Att bekräfta och acceptera den demenssju-

kes upplevelse av sin verklighet. Valida-

tion kan beskrivas som ett sätt att bemöta 

och att genom verbal och icke verbal 

kommunikation bekräfta känslor som ut-

trycks hos personer med demenssjukdom. 

Vårdaren hjälper personen att uttrycka 

känslor och på så sätt bekräftas personen 

och dennes värdighet hävdar att när man 

har ett validerande förhållningssätt så le-

der det till ökad självkänsla och minskad 

stress.  

Vaneträning En form toalettassistans som innebär att 

toalettbesöken görs vid vissa förutbestäm-
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da klockslag, som är anpassade efter per-

sonens blåsfunktion. 
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Appendix. Enkätsammanställning 

Det saknas forskningsbaserad kunskap inom flera centrala områden inom 

vården och omsorgen av personer med demenssjukdom. Det gäller till ex-

empel frågor som hur stort ett boende för personer med demenssjukdom ska 

vara för att vara optimalt, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett pati-

entperspektiv. Vilka bemanningstal som är att rekommendera och om det är 

positivt eller negativt att vårda demenssjuka och icke demenssjuka tillsam-

mans är andra exempel på frågor där det saknas forskningsbaserad kunskap. 

Däremot finns det beprövad erfarenhet i denna typ av frågor. För att på ett 

systematiskt sätt kunna insamla sådan kunskap har en enkät utformats. Till-

komsten av enkäten har skett i tre olika steg. 

 
Steg 1 
Expertgruppen för omvårdnad har identifierat ett antal områden där det 

finns behov av riktlinjer men där det saknas vetenskapligt underlag. Det är 

frågor kring boendens storlek, kompetens- och bemanningsfrågor. Andra 

områden inbegriper frågor kring dagvårdsverksamhet, växelvård, omvård-

nadens organisation och ledning samt kvarboende. 

 
Steg 2 
En ny expertgrupp inbjöds till ett heldagsseminarium för att uttrycka sina 

ståndpunkter kring ovan beskrivna frågeställningar. De inbjudna var perso-

ner med lång erfarenhet av vård och omsorg och var kliniskt eller administ-

rativt verksamma. Flera i expertgruppen hade också ledningsuppdrag. Deras 

ståndpunkter har varit underlag för en enkät som konstruerats. Enkäten pre-

senterades för expertgruppen för omvårdnad samt ytterligare en grupp av 

forskare vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet och har efter 

synpunkter på både form och innehåll färdigställts. Den slutliga versionen 

innehåller 26 frågor. I en första del av enkäten, omfattande 20 frågor, pre-

senteras påståenden som till exempel ”Den demenssjuke bör ha rätt att flytta 

till ett annat särskilt boende när behoven förändras”. Den som besvarade 

enkäten uppmanades att ta ställning till om man var helt eller delvis enig 

eller helt eller delvis oenig med påståendet. De sex avslutande frågorna be-

handlade bemanningstal och boendestorlek. 

 
Steg 3 
I ett tidigt skede av arbetet med Nationella riktlinjer för vård av personer 

med demenssjukdom inbjöds en referensgrupp (n=34) med personer med 

varierande professionsbakgrund och yrkesverksamma i olika typer av verk-

samheter och i olika delar av landet till ett seminarium. Syftet med semina-

riet var att utifrån ett verksamhetsperspektiv identifiera områden där man 

upplevde ett stort behov av riktlinjer. Personerna var utvalda på basis av att 

de av andra bedömdes ha stor erfarenhet och kompetens för vård av perso-
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ner med demenssjukdom och ett särskilt intresse för att utveckla vården 

inom området.  

Enkäten skickades elektroniskt till respektive person och har besvarats av 

31 personer.  

Resultat 

En majoritet av de svarande (22/31) är eniga eller delvis eniga i att det är 

mest fördelar med att samlokalisera ett antal gruppboenden i ett större hus 

för en mer effektiv samordning. En majoritet (20/31) är också helt eller del-

vis emot att, oavsett boendeform, blanda personer med demenssjukdom med 

icke demenssjuka. En stor majoritet av de svarande (25/31) menar dessutom 

att ett skäl för att det är helt eller delvis olämpligt att blanda demenssjuka 

och icke demenssjuk är att det inverkar negativt på båda grupperna. Vidare 

är en stor majoritet (26/31) helt eller delvis enig i att det är olämpligt att 

lägga in växelvårdsplatser för personer med demenssjukdom i ett ”perma-

nent” särskilt boende. 

På frågan om det går bra att blanda demenssjuka och icke demenssjuka i 

särskilt boende i ett senare skede av sjukdomen är det en knapp majoritet 

(18/31) av de svarande som anser att detta är helt eller delvis lämpligt. När 

den demenssjukes behov förändras så anser en stor majoritet (26/31) att den 

demenssjuke alltid ska ha rätt att flytta till annat särskilt boende. Ytterligga-

re tre personer anser att den demenssjuke i de flesta fall ska ha rätt att flytta 

när behoven förändras. Dock instämmer en stor majoritet av de svarande 

(27/31), helt eller delvis, i att det är mer betydelsefullt med personkontinui-

tet för personer med demenssjukdom än för andra grupper inom äldreom-

sorgen. 

När det gäller kompetensfrågor så är en stor majoritet helt eller delvis 

enig med påståendet att man bör ha fått en grundläggande introduktion i 

demensvård för att få arbeta med demenssjuka (29/30). En majoritet av de 

svarande anser också att det krävs en högre kompetens för att vårda de-

menssjuka i hemmet jämfört med i ett särskilt boende (20/31). På frågan om 

personal med bristande kompetens i demensvård hellre ska arbeta på ett 

särskilt boende än i hemtjänsten så instämmer en knapp majoritet helt eller 

delvis (17/31). Däremot menar nio av de svarande, helt eller delvis, att per-

soner med bristande kompetens lika gärna kan arbeta i hemtjänsten som i 

särskilt boende samtidigt som fem av de svarande inte har någon bestämd 

uppfattning i frågan. Man är i stort helt eniga om att det är viktigt att någon 

med kunskap om vård och omsorg om personer med demenssjukdom leder 

det praktiska arbetet (29/30). 

När det gäller dagvårdsverksamhet anser en majoritet (20/30) att det är 

helt eller delvis olämpligt att blanda demenssjuka och icke demenssjuka. På 

fråga om hur många gånger i veckan en demenssjuk bör erbjudas dagvårds-

verksamhet så är bilden oklar. Lika många anser att det är helt eller delvis 

lämpligt att erbjuda dagvårdsverksamhet endast en dag i veckan som de som 

anser att det är helt eller delvis lämpligt att erbjuda demenssjuka dagvårds-

verksamhet mer än en dag i veckan (15/31 för vardera grupp). På frågan om 

dagvård i första hand bör erbjudas till dem som befinner sig i ett tidigt sjuk-

domsskede är gruppen av svarande också relativt oenig. En knapp majoritet 
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anser att det är helt eller delvis rätt att i första hand ge dagvård till dem som 

befinner sig i en tidig fas (17/31) medan 14 av 31 svarande helt eller delvis 

motsätter sig att dagvård ges i första hand till den nämnda gruppen. Vidare 

så anser en majoritet att det är helt eller delvis olämpligt att blanda äldre och 

yngre personer med demenssjukdom i dagvårdsverksamhet (22/31) .  

När det gäller storleken på ett gruppboende så varierar uppfattningen be-

roende på vilket perspektiv som anläggs. Om man ser det ur den demenssju-

kes perspektiv så anser en stor majoritet att sex-åtta boende per enhet är att 

föredra (25/31) och ingen av de svarande anser att ett gruppboende bör vara 

större än tio platser. Utifrån arbetsmiljöskäl så anser en majoritet (19/30) att 

sex-åtta platser är att föredra och endast en person att fler än tio platser är att 

föredra. Sett ur ett driftsperspektiv så är det fler av de svarande som anser 

att ett större antal boende per enheten är att föredra. 12 av 31 personer anser 

att nio-tio boende per enhet är att föredra medan fem personer anser att 11-

12 boende per enhet är att föredra. Därtill är det åtta personer som inte har 

någon bestämd uppfattning på frågan. 

Angående hur ett demensboende bör vara bemannat så anser majoriteten 

att det bör finnas tillgång till tre vårdare per enhet dagtid (21/28), två vårda-

re per enhet kvällstid (27/28) och en vårdare per enhet nattetid (17/28).  
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Det är mest fördelar med att man samlokaliserar ett antal gruppboenden i ett större hus för en mer 

effektiv samordning

0 2 4 6 8 10 12

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, delvis oenig

Nej, helt oenig

Ingen bestämd uppfattning
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Man ska alltid oavsett boendeform undvika att blanda demenssjuka med icke demenssjuka

0 2 4 6 8 10 12

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, delvis oenig

Nej, helt oenig
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Det är olämpligt att blanda demenssjuka med icke demenssjuka i särskilt boende motsvarande 

sjukhem

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, delvis oenig

Nej, helt oenig
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Det är olämpligt att blanda demenssjuka med icke demenssjuka i särskilt boende motsvarande 

servicehus

0 2 4 6 8 10 12

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, delvis oenig

Nej, helt oenig
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Det är olämpligt att blanda demenssjuka med icke demenssjuka i särskilt boende motsvarande 

gruppboende

0 5 10 15 20 25

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, delvis oenig

Ingen bestämd uppfattning
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Det är olämpligt att blanda demenssjuka med icke demenssjuka i särskilt boende motsvarande 

ålderdomshem

0 2 4 6 8 10 12 14

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, delvis oenig

Ingen bestämd uppfattning
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Det är olämpligt att blanda demenssjuka med icke demenssjuka i dagvårdsverksamheter

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, delvis oenig

Nej, helt oenig

Fler än ett kryss



 242 

Det är olämpligt att blanda demenssjuka med icke demenssjuka när man erbjuder växelvård

0 5 10 15 20 25

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, delvis oenig



 243 

När man blandar demenssjuka och icke demenssjuka så är det oftast negativt för båda grupperna

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, delvis oenig

Nej, helt oenig

Ingen bestämd uppfattning



 244 

I ett senare skede av sjukdomen går det bra att vårda demenssjuka och icke demenssjuka personer i 

samma särskilda boende

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, delvis oenig

Nej, helt oenig



 245 

Man bör inte ha rätt att arbeta med demenssjuka innan man har fått en grundläggande introduktion i 

demensvård

0 5 10 15 20 25 30

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Fler än ett kryss



 246 

Det krävs högre kompetens att arbeta med demenssjuka i hemmet jämfört med i ett särskilt boende

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, delvis oenig

Nej, helt oenig

Ingen bestämd uppfattning

Fler än ett kryss



 247 

Personal med bristande kompetens i demensvård ska hellre arbete på ett särskilt boende än i 

hemtjänsten

0 2 4 6 8 10 12

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, delvis oenig

Nej, helt oenig

Ingen bestämd uppfattning

Fler än ett kryss



 248 

Det är mer betydelsefullt med personkontinuitet för personer med demenssjukdom än för andra 

grupper inom äldreomsorgen

0 5 10 15 20 25

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, helt oenig

Fler än ett kryss



 249 

Den demenssjuke bör ha rätt att flytta till annat särkilt boende när behoven förändras

0 5 10 15 20 25 30

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, helt oenig

Ingen bestämd uppfattning



 250 

Det är olämpligt att en person med demenssjukdom får dagvård endast en dag per vecka

0 2 4 6 8 10 12

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, delvis oenig

Nej, helt oenig

Fler än ett kryss



 251 

Dagvård borde i första hand vara till för dem som befinner sig i tidigt sjukdomsskede

0 2 4 6 8 10 12

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, delvis oenig

Nej, helt oenig



 252 

Det är olämpligt att blanda äldre och yngre personer med demenssjukdom i dagvårdsverksamhet

0 2 4 6 8 10 12 14

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, delvis oenig

Nej, helt oenig

Ingen bestämd uppfattning

Fler än ett kryss



 253 

Det är viktigt att någon med kunskap om vård och omsorg om personer med demenssjukdom leder 

det praktiska arbetet.

0 5 10 15 20 25 30 35

Ja, helt enig

Ja, delvis enig



 254 

Det är olämpligt att växelvårdsplatser för personer med demenssjukdom läggs in i "ett permanent" 

särskilt boende

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Ja, helt enig

Ja, delvis enig

Nej, delvis oenig

Nej, helt oenig

Ingen bestämd uppfattning



 255 

Antalet platser i ett särskilt boende motsvarande gruppboende bör ur den demenssjukes perspektiv 

ligga i intervallet

0 5 10 15 20 25 30

6-8 b/enhet

9-10 b/enhet

Ingen uppfattning

Fler än ett kryss



 256 

Antalet platser i ett särskilt boende motsvarande gruppboende bör ur arbetsmiljöskäl ligga i 

intervallet

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

6-8 b/enhet

9-10 b/enhet

11-12 b/enhet

Ingen uppfattning

Fler än ett kryss



 257 

Antalet platser i ett särskilt boende motsvarande gruppboende bör ur ett driftsperspektiv ligga i 

intervallet

0 2 4 6 8 10 12 14

6-8 b/enhet

9-10 b/enhet

11-12 b/enhet

Ingen uppfattning

Fler än ett kryss



 258 

0 5 10 15 20 25

2 vårdare/enhet

3 vårdare/enhet

4 vårdare/enhet

Fler än ett kryss



 259 

0 5 10 15 20 25 30

2 vårdare/enhet

3 vårdare/2 enheter



 260 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1 vårdare/enhet

3 vårdare/4 enheter

1 vårdare/2 enheter

 


