
Ökad livskvalitet för patienter
med Alzheimers sjukdom och de-
ras anhöriga, dessutom stora
samhällsekonomiska vinster. Det
resultatet spår Bengt Winblad,
konferenspresident för den pågå-
ende alzheimerkonferensen i
Stockholm, av ett nytt bromsan-
de läkemedel. På konferensen
presenterades också hur viktiga
sociala aktiviteter är för att före-
bygga sjukdomen.

❙ ❙ En amerikansk och en europeisk stu-
die på det nya läkemedlet Ebixa presen-
terades under veckans alzheimerkonfe-
rens i Stockholm. Bengt Winblad, som
till vardags är professor i geriatrisk kli-
nik på Huddinge universitetssjukhus,
har lett den europeiska studien och säger
att effekten av Ebixa framför allt är att
patienternas basala ADL-funktioner för-
bättras. Patienterna blir mer aktiva, kla-
rar av toalettbestyr bättre, kan klä på sig
och äter bättre. 

Den amerikanska studien har även
mätt resursanvändning i sammanhanget
och visat att tiden som de anhöriga tidi-
gare tillbringade med den sjuka kunde
minskas med cirka två timmar per dygn
vid medicinering.

Bengt Winblad gissar att preparatet
Ebixa, med den aktiva substansen me-
mantin, som godkändes av EU-kommis-
sionen den 6 maj i år, kan finnas tillgäng-
ligt på de svenska apoteken i början av
nästa år.

Vårdpersonalens arbete underlättas
Läkemedlet är avsett för patienter med
måttligt svår till svår Alzheimers de-
mens. Bengt Winblad tror att inte bara
patienter och deras anhöriga kommer att
gagnas av det nya läkemedlet, utan även
vårdpersonalens arbete kommer att un-
derlättas när patienterna klarar sina dag-
liga aktiviteter bättre.

– Det kan skapa nytt hopp för perso-
nalen på sjukhemmen och därmed un-
derlätta rekryteringen. 

I förlängningen tror Bengt Winblad
att Ebixa kan få effekter även ur sam-
hällsekonomisk synvinkel.

– Kostnaderna för demenssjukdomar
är 40 miljarder kronor per år i Sverige,
vilket är mer än hjärt–kärlsjukdomar och
cancer kostar sammantaget för samhäl-
let. 

Men det är inte bara medicinering
som skulle kunna minska samhällets ut-
gifter i samband med demenssjukdomar.
Under alzheimerkonferensen redovisa-
des också studier med utgångspunkt i
riskfaktorer. Lågt blodtryck och låga ko-
lesterolvärden förefaller minska risken
för insjuknande i demenssjukdom, be-
rättar Bengt Winblad. 

– Det allmänläkarna gör när det gäl-
ler kontroll av blodtryck, diabetes och
hjärtflimmer har på senare tid visat sig
ha betydelse även när det gäller demens-
sjukdomar.

Uppgifterna kommer bland annat
från en studie i östra Finland där befolk-
ningen i ett område hade höga blodfetter
och tidigt insjuknande i hjärtinfarkt och
stroke. När man där kunde sänka halter-
na av blodfetter och fick minskat insjuk-
nande i hjärtinfarkt och stroke sjönk
också antalet insjuknande i Alzheimers
sjukdom.

Schack och korsord bra
Men inte bara medicinska faktorer utan
också ett fungerande socialt nätverk och
såväl fysiska som intellektuella fritids-
aktiviteter minskar risken för insjuknan-

de i Alzheimers sjukdom. Det är rön från
två amerikanska långtidsstudier och de
inhemska studierna från Kungsholms-
projektet som nu kommer med ytterliga-
re belägg för att en stimulerad hjärna lät-
tare håller sig frisk. Från Kungsholms-
projektet har tidigare framkommit hur
viktigt ett fungerande socialt nätverk är
för de äldres hälsa.

– Nu presenteras även studier om vil-
ken inverkan som fritidsaktiviteter har.
Att gräva i trädgården, gå och jympa,
lösa korsord, spela schack, lyssna på
musik, laga mat och dylikt verkar före-
bygga demenssjukdom.

Främst ser Bengt Winblad detta som
preventiva åtgärder, men han tror också
att det skulle kunna spela en roll i en ti-
dig fas av demens.

– De är ju vanliga människor och har
samma intressen och behov som friska
av fysisk aktivitet och umgänge. Så tro-
ligtvis skulle det också kunna göra ut-
vecklingen av sjukdomen långsammare
och förhöja livskvaliteten, säger Bengt
Winblad. 
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Socialt nätverk minskar risken
att insjukna i alzheimer
Prevention och behandling presenterades på konferens i Stockholm
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Att ha vänner och ett väl fungerande socialt nätverk minskar risken för insjuknande i
Alzheimers sjukdom.


