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Allmänläkaren skall stå för
den medicinska kompetensen
genom hela sjukdomsförloppet
för såväl den demenssjuke som
dennes anhöriga. Kraven på ett
integrerat arbetssätt med de
kommunala funktioner som bi-
står demenspatienter kommer
att öka. Likaså ökar framtida
kapacitetskrav från ett större
antal patienter och nya behand-
lingsmöjligheter. Detta förutsät-
ter att kompetensen inom all-
mänmedicinen byggs upp. 

Det är i slutet av oktober. En mörk
och regnig måndagsmorgon kommer
Elna, 72 år, till den öppna mottagning-
en. Hon har en tunn och »behaglig»
journal. Det här skall säkert gå snabbt!

»Undrar om Du kan hjälpa mig, dok-
torn?» frågar Elna som är blek och oro-
lig. Maken, Magnus, är hennes bekym-
mer. Han är 77 år, tidigare lantbrukare,
och har de senaste två–tre åren blivit allt
svårare att ha att göra med. Makarna bor
fortfarande på gården. De har överlåtit
lantbruket till sin äldste son. Magnus
har tidigare kunnat hjälpa till lite på går-
den, men nu klarar han inte av de enk-
laste sysslor. Magnus har tidigare läst
mycket om fiske och jakt, varit politiskt
intresserad och alltid haft åsikter. Allt är
nu förändrat. Han är oftast tyst, och vid
diskussioner tappar han tråden. Elna har
försökt att tala om för Magnus att han är
glömsk och att hans beteende är onor-
malt. Då blir han ilsken och säger att det
minsann inte är nåt fel på honom. Det är
hon som är tjatig.

Att flytta till en lägenhet i samhället
är uteslutet. Han skulle bli ekonomiskt
ruinerad av att sälja i dessa tider. Att
köra bil och handla på onsdagsmorgnar
med hustrun har Magnus gjort hela livet
och det vill han inte ändra på. Elna tyck-
er att han kör oförståndigt och hon är
livrädd att åka med honom.

Barnen förstår inte riktigt hur det lig-
ger till. Pappa har ju alltid varit envis
och gjort som han velat. I deras ögon är
pappa en auktoritet som man inte ifrå-
gasätter.

Det som gör att Elna kommer just i
dag är att Magnus senaste veckan har
gått upp på nätterna, inte hittat till toa-
letten utan kissat på hallgolvet. Något
som han inte kom ihåg dagen därpå.

Kan man hjälpa Elna? Behövs några
omedelbara åtgärder?

Vad är det med Magnus? Kan en me-
dicinsk bedömning av honom komma
till stånd utan att kränka hans integritet?
Man misstänker att han kan ha en min-
nesstörning eller demenssjukdom men
han kan också ha andra mer botbara
sjukdomar. Har han en depression? En
urinvägsinfektion? Får han några medi-
ciner som kan påverka hans intellektu-
ella förmåga?

Hur har de det därhemma egentli-
gen? Hur har de haft det tidigare? Hur
skall jag hantera hans bilkörning? Skall
man rekommendera ett serviceboende
eller blir Magnus så fort sämre att han
behöver komma till sjukhem eller
gruppboende för dementa? Behövs
hjälp med utredningen ifrån specialist-
vården? Vilken är min roll i det hela?

Unik möjlighet
att upptäcka tidig demens
Epidemiologiska data visar att 5–15

procent av alla personer över 70 års ål-
der uppvisar tecken på demenssjukdom
[1].

Distriktsläkaren möter således ofta
personer med misstänkt demens och
skall ha en ledande funktion i den basa-
la utredningen och handläggningen.
Han/hon har unika möjligheter att upp-
täcka tidiga fall av demens genom sin
kontakt med patienten och/eller dennes
anhöriga och kan arbeta ur ett familje-
medicinskt perspektiv.

Distriktsläkaren har i kraft av sitt pa-

tientansvar även ansvar för särskilda
boenden för den som har någon form av
demenssjukdom (på sjukhem ca 80 pro-
cent) [2, 3]. Stora framsteg har gjorts de
senaste åren vad gäller förståelsen av
demenssjukdomar, deras etiologi och
behandling samt omvårdnaden av de-
menta.

Samhällskostnaden (sjukvård och
omsorg) för demenssjukdomar är redan
stor, omkring 35 miljarder per år, och
kommer att öka de närmaste årtiondena
[3].

Kunskaperna i Sverige om primär-
vårdens kapacitet och förmåga att sköta
handläggningen av demenssjukdomar
är begränsade. Studier utomlands visar
att trots hög prevalens av både demens
och depression hos äldre, diagnostise-
ras alltför få av dessa sjukdomar av di-
striktsläkare [4-7]. I en pågående studie
i primärvården i Linköping framkom-
mer likartat resultat. Av de patienter som
misstänkts ha demenssjukdom vid
screening hade endast en liten del, ca 12
procent, genomgått demensutredning
[8].

Vem skall utreda och handlägga?
I dag sköts utredningen av dementa

personer av läkare företrädesvis inom
primärvård, geriatrik och psykiatri.

I oktober 1995 gjorde Socialstyrel-
sen en enkätundersökning bland di-
striktsläkare för utvärdering efter Ädel-
reformen. Av de tillfrågade (N=191)
tyckte 92 procent att distriktsläkare bör
ha det medicinska huvudansvaret för
demensvård; 75 procent anser att de har
detta ansvar. 80 procent ansåg att di-
striktsläkare skall ha huvudansvar för
demensutredningar. De flesta tyckte att
demensutredningar är viktiga inom äld-
reomsorgen [9].

Det är svårt att dra en klar gränslinje
mellan vilka delar av utredningen som
skall ske på distriktsläkarnivå respekti-
ve specialistnivå. I de flesta fall svarar
primärvården för den grundläggande
utredningen för att hitta demensliknan-
de tillstånd (depressiv pseudodemens,
konfusion) och sekundära demenstill-
stånd som kan vara tillgängliga för bo-
tande eller symtomatisk behandling.
Nu remitteras patienter ofta till specia-
listklinik för diagnostik av typ av de-
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menssjukdom och funktionsbedöm-
ning.

Utredningens omfattning styrs av di-
striktsläkarens lokala förhållanden,
ekonomiska utrymmen, intresse och
kunskap. Geografiskt avstånd till en
specialistklinik påverkar naturligtvis
också demensutredningens omfattning.

På flera orter i landet har man ut-
vecklat vårdprogram för handläggning-
en av personer med misstänkt demens-
sjukdom. Ofta beskrivs där också an-
svarsområden för slutenvård, primär-
vård och kommunal omsorg [10]. I de
flesta fall är det primärvården som an-
svarar för sjukvårdsinsatser för den re-
dan utredda patienten, vare sig han bor
i hemmet eller i särskilt boende [9].

Oavsett var i sjukvårdsorganisatio-
nen den utredande läkaren befinner sig
bör utredningen kunna uppfylla mål-
sättningen för demensutredning (se
ruta).

Vilka skall genomgå
demensutredning och varför?
Alla personer som uppvisar demens-

symtom skall genomgå en medicinsk
bedömning [11-13] och utredningen
bör uppfylla målsättningen ovan (ruta).
Trots att man inte alltid kan behandla
själva demenssjukdomen kan många
efter en genomgången utredning, och
därpå följande åtgärder, få flera år till-
godo i en miljö med endast begränsade
omsorgsinsatser (t ex i hemmet). Detta
innebär både mänskliga och ekonomis-
ka vinster. Självklart måste utredningen
individualiseras så att åtgärderna är
rimliga med tanke på den enskilde pati-
entens tillstånd. En fortfarande yrke-
saktiv person med tidiga demenssym-
tom kan t ex kräva kompletterande un-

dersökningar som neuropsykologisk
bedömning och EEG, medan en äldre
person med kända kardiovaskulära
sjukdomstillstånd och debut av patolo-
giska förändringar i nervsystemet i an-
slutning till demenssymtomens upp-
komst inte kräver dessa undersökningar
för sjukdomsdiagnostik.

För patienter som redan finns i sär-
skilt boende övervägs vad som är rimlig
utredning med tanke på tidigare funk-
tionsnivå, tidigare sjukdomar och even-
tuellt nytillkomna trauman. Konfusion
och depressionssymtom är mycket van-
ligt hos äldre, speciellt hos dem som
vistas på sjukhus och ålderdomshem
[14, 15]. Oftast orsakas förvirringen av
åtgärdbara medicinska tillstånd.

I denna artikel finns ej utrymme för
en komplett beskrivning av en demens-
utredning. Vi hänvisar i stället till nyut-
givna läroböcker och vårdprogram om
demenssjukdomar [10, 16, 17]. För di-
striktsläkare är givetvis betydelsen av
helhetssyn ur ett familjemedicinskt per-
spektiv i handläggningen stor (Figur 1).

Handläggning
vid misstänkt demens
Tidiga demenssymtom med min-

nesstörning och lätta psykiska symtom
kan ha många orsaker (sociogenes, psy-
kogenes, somatogenes). Det är därför
av vikt att utredningen beaktar bredden
av möjliga bakomliggande faktorer in-
nan diagnos och behandling läggs fast.
Det är även viktigt längre fram i sjuk-
domsförloppet. För en hjärnskadad per-
son som har svårt att själv tolka och
adekvat beskriva ett symtom, t ex smär-
ta, är en förändring av beteendet ett van-
ligt uttryck för kroppslig sjukdom. Så-
ledes är det viktigt att beakta att t ex ag-
gressivitet kan orsakas av psykosociala
faktorer såväl som av en försämring av
demenssjukdomen eller associerade so-

matiska sjukdomar. Tillståndet kräver
därför en förutsättningslös bedömning
innan åtgärder vidtas, se Figur 1.

Takrin, som nu finns inregistrerat för
behandling av Alzheimers sjukdom,
ställer särskilda krav på att hitta dessa
patienter tidigt i sjukdomsförloppet.
Även om man i dag ibland utför dator-
tomografi, lumbalpunktion, neuropsy-
kologiska test m m i en fullständig de-
mensutredning, kan man av medicinska
och praktiska skäl ofta nöja sig med
mindre omfattande utredning.

Skall distriktsläkaren behandla
med läkemedel?
Sedan våren 1995 finns möjligheten

att behandla Alzheimers sjukdom av
lindrig till medelsvår grad med prepara-
tet takrin. Läkemedlet har visat sig ha
signifikant effekt på kognitiv förmåga i
12–42 procent av fallen. I en uppfölj-
ning, som gäller amerikanska förhål-
landen, fann man efter ett år att en sig-
nifikant större grupp fanns kvar i hem-
met istället för på institution om de be-
handlats med takrin [18, 19]. Behand-
lingen förutsätter en regelbunden kon-
troll av bl a leverenzymer. Distriktslä-
karens roll i takrinbehandlingen är före-
mål för diskussion, både bland distrikts-
läkare och sjukhusspecialister. Vår me-
ning är att de distriktsläkare som är
kompetenta att göra demensutredning
och ställa diagnosen Alzheimers sjuk-
dom också kan ansvara för behandling-
en med takrin.

Läkemedelsbehandling med sero-
toninåterupptagshämmare ger ofta god
effekt vid depression, aggressivitet och
oro hos dementa patienter [15]. Neuro-
leptika bör reserveras för psykotiska
symtom. Skrikbeteende är bland det
svåraste att behandla medicinskt. Som
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Målsättning för
demensutredning
• Identifiera demensliknande till-

stånd och vidta adekvata åtgärder.

• Identifiera demenssjukdom och
fastställa demenstyp (t ex Alzheimers
sjukdom eller vaskulär demens) och
eventuellt sätta in en specifik behand-
ling.

• Identifiera och behandla associe-
rade kroppsliga och psykiska sjukdo-
mar och symtom.

• Beskriva den individuella hjärn-
skadebilden ur ett medicinskt och
funktionellt perspektiv och informera
anhöriga/vårdpersonal om skadans
betydelse i det vardagliga livet.

• Ansvara för att kartläggning av
den sociala situationen görs och med-
verka till att sociala åtgärder också
vidtas, t ex hemtjänst, dagsjukvård,
byte av bostad.

Symtom
Minnesstörning
Aggressivitet

Utredning
Orsak?

Demenssjukdom
Typ? Handikapp?

Progress av sjukdom?

Psykosocial
Isolering?

Olämpligt boende?

Annan sjukdom?
Kroppslig?
Psykisk?

Åtgärd
Kausal behandling

Symtomatisk behandling

Åtgärd
Farmakoterapi?

Åtgärd
Aktivering
Boende
Träning

Figur 1. Handläggning vid misstänkt
demens.



vid andra symtom måste man i första
hand tänka på icke-farmakologiska åt-
gärder. Det kan sedan ta tid och fordra
tålamod att pröva sig fram med olika lä-
kemedel. Behandling av psykiska pro-
blem hos patienter med demenssjuk-
dom är väl beskriven i Information från
Läkemedelsverket [20].

Omvårdnad på sjukhem
och i gruppboende
Många distriktsläkare har ett sjuk-

vårdsansvar för personer på sjukhem
och gruppboende för dementa. Social-
styrelsen har följt upp och utvärderat
Ädelreformens effekter. Det visade sig
att läkartiden användes i första hand för
att lösa akuta problem. Uppföljning av
kroniska sjukdomar och läkemedelsbe-
handling var bristfällig liksom doku-
mentationen i journal. Samverkan mel-
lan sjuksköterskor (kommunalt anställ-
da) och ansvarig läkare var inte optimal
[2].

Distriktsläkaren har oftast alltför be-
gränsad tid att sköta om patienter på
sjukhem och i gruppboende. Dessutom
är det så att personer i serviceboende
har stor vårdtyngd. Någon motsvarighet
till ronder bör återinrättas på särskilda
boenden, och det är en fördel om endast
en distriktsläkare är inkopplad per en-
het. Därmed slipper sköterskorna råd-
fråga flera doktorer.

Anhörigas delaktighet
i utredning och planering
Demenssjukdom är i högsta grad en

anhörigsjukdom. Anhöriga har en nyc-
kelroll i omsorgen av den demenssjuke
och skall därför redan från början vara
delaktiga i utredningsarbetet och vård-
planeringen. Ett hembesök krävs ofta
för att få en heltäckande uppfattning om
den dementes sociala situation. En vik-
tig del i utredningsarbetet är att bedöma
behoven av (och se till att det finns) ut-
bildning, stöd och krisbearbetning för
anhöriga. Erfarenheten visar att med ti-
digt stöd för anhöriga, hjälp i hemmet
och avlastningsperioder kan patienter
med demenssjukdom bo kvar längre i
sitt eget hem. En aktiv och förutseende
hållning från primärvården kan före-
bygga oplanerade besök i akutsjukvår-
den, besök som beror på att anhöriga är
psykiskt och fysiskt uttröttade. Dag-
vård för dementa är ofta en mycket bra
möjlighet, den minskar behovet av sjuk-
vård men, viktigare ändå, medboende
anhöriga får vila [21].

Hur skall arbetet organiseras? 
Den sjukvårdspolitik som förts och

de besparingar som gjorts särskilt inom
sluten vård under de senaste åren har re-
sulterat i att primärvården har fått det
största ansvaret för demensvården på
många håll i landet. Primärvården har

fått ta över ytterligare arbetsuppgifter
som tidigare legat på slutenvården.

Den bakgrunden måste beaktas när
nu primärvården av många kritiseras för
bristande kapacitet och kompetens i
handläggningen av äldre, och då sär-
skilt dementa. Omhändertagande av
personer med demenssjukdom kräver
tid och engagemang. God tillgänglighet
till medicinsk kompetens är en grund-
förutsättning. För att undvika »billiga»
och ibland felaktiga lösningar, kanske
per telefon, är det viktigt att hitta en bra
form för omhändertagande av de de-
menta inom primärvården.

Teamverksamhet har visat sig funge-
ra bra i anslutning till både primär- och
slutenvården (Figur 2). Sjuksköterskan
är ofta distriktsläkarens »förlängda
arm». De senaste åren har vissa vård-
centraler avsevärt höjt kvaliteten på ut-
redning och uppföljning av vissa pati-
entgrupper, t ex dem med astma och
diabetes. Det har man uppnått genom
att en sjuksköterska tränats för att ägna
sig åt denna patientgrupp.

En »demenssköterska» är värdefull
att ha på en vårdcentral och kan funge-
ra som nyckelperson i teamarbetet. Di-
striktssköterskor har den mest naturliga
kontakten med hemmen och kan tillse
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Figur 2. Organisationsförslag till
lagarbete kring en patient med
demenssjukdom.
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att en medicinsk bedömning kommer
till stånd. Demenssjukdomar bör upp-
märksammas inte enbart av distriktslä-
kare, utan även bland sjuksköterskor
och andra i nära patientarbete.

För patienter i särskilda boenden kan
en sjuksköterska från kommunen ha
samma funktion och vara den första
kontaktpersonen. Även här är det vik-
tigt med nära samarbete, helst någon
form av ronder; en medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) ersätter inte läka-
ren [9]. Arbetsterapeut och kurators-
funktioner kan anslutas efter behov.

I en intervjuundersökning utförd in-
der 1995 i Linköping bland anhöriga
som tar hand om en dement person i det
egna hemmet ställdes frågan vart de
skulle vända sig om de behövde hjälp.
Flertalet sade att de skulle vända sig till
sin vårdcentral (inte till kommunen)!
Primärvården måste ha en bra kunskap
om vilka sociala tjänster kommunen har
att erbjuda och ha ett nära samarbete
med kommunala biståndshandläggare.

Efter Ädelreformens införande del-
tar distriktsläkaren sällan i vårdplane-
ring kring dementa, vilket är en stor
nackdel. Detta har försämrats efter
Ädelreformens införande, eftersom de
flesta distriktsläkare anser att det är vik-
tigt att planera vården tillsammans med
distriktssköterskor, hemtjänstassisten-
ter och kommunala sjuksköterskor [9].
Med ett ökat antal dementa i framtiden
och med krav på tidig diagnostik av de-
menssymtom står det klart att man i pri-
märvården kommer att få ett större an-
svar för denna patientkategori. En för-
höjd kompetens och en utveckling av
integrerade arbetsformer mellan sjuk-
vård och kommun i ett familjemedi-
cinskt perspektiv (Figur 2) torde vara en
förutsättning för att kvaliteten och ka-
paciteten i demenshandläggningar skall
säkerställas i framtiden.
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