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Denna kortrapport baseras på: 

• Västra Götalandsregionens (VGR) regionala medicinska riktlinjer (RMR) 

o RMR läkemedel – demens (oktober 2018) 

o RMR demenssjukdom, utredning och uppföljning (december 2019) 

• Svenska demensregistret (SveDem), årsrapport 2018 

• Dementia – caring, ethics, ethnical and economical aspects, SBU (juni 2008) 

• (O)jämställdhet i hälsa och vård, SKR 

• Enstaka kompletterande artiklar, anges som fotnoter 

Citat från VGR’s riktlinjer är fetstilade 

Kommentarer och förslag från Kunskapscentrum för jämlik vård är kursiverade 

Sammanfattning 
• Det finns risk för ojämlikheter i behandling med demensläkemedel för personer med Alzheimers 

sjukdom utifrån utbildningsgrad, födelseland, boendesituation och ålder.  

• Den ökade risken för biverkningar hos äldre gör det särskilt angeläget att följa upp så väl 

medicinering med antidepressiva som förskrivning av alternativa behandlingar, ex. samtalsstöd.  

• Det är mycket positivt det finns ett verktyg för skattning av demens för patienter med annat 

förstaspråk än svenska (RUDAS1). Med tanke på att SveDem konstaterat låg grad av användning 

kan det vara angeläget att följa upp användningen av ”RUDAS” i VGR. 

• Det skulle vara värdefullt att följa upp i vilken omfattning patienten själv och/eller hens 

närstående har deltagit i upprättandet och uppföljningen av den individuella planen, uppdelat på 

ålder och kön. 

• SveDem har konstaterat att andelen patienter som blivit bedömda av arbetsterapeut är låg och 

det skulle därför vara av värde att följa upp andelen personer med demensdiagnos som bedömts 

av arbetsterapeut, uppdelat på kön, ålder och födelseland.   

• Det saknas (i båda riktlinjerna) rekommendationerna om behandling av arbetsterapeut och 

fysioterapeut utöver hjälpmedelsförskrivning. Forskning visar tydligt värdet och vikten av 

behandling av arbetsterapeut och fysioterapeut, vars insatser borde tydliggöras i riktlinjerna och 

följas upp. 

• Det har konstaterats skillnader mellan kvinnor och män utifrån hemtjänst och annat stöd i 

boendet. Det skulle vara värdefullt att följa upp eventuella könsskillnader vid bedömning av 

hjälpbehov och vid uppföljning av boendesituation och biståndsinsatser. 

• Vikten av att involvera närstående i vården av personer med demenssjukdom och att ge stöd till 

närstående betonas i riktlinjerna. Det borde följas upp om stöd/utbildning erbjuds närstående 

oavsett kön, utbildningsgrad och födelseland. Patient- och närståendeutbildningen ”Lära & 

Bemästra”2 skulle kunna vara en effektiv åtgärd. 

• Vikten av individuellt anpassat kommunikation för att främja patientens autonomi och för en 

effektivare behandling har framhållits. Att introducera kommunikationsverktyget ”Förstå mig 

rätt”3 skulle kunna vara en effektiv åtgärd. 

• Risk för undernäring har visats, särskilt för kvinnor och ensamboende. Det rekommenderas att 

följa upp antalet personer med risk för undernäring, uppdelat på kön och boendesituation. 

 
1 RUDAS =The Rowland Universal Dementia Assessment Scale 
2 https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/lara-och-bemastra/  
3 https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/forsta-mig-ratt/  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/lara-och-bemastra/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/forsta-mig-ratt/
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RMR läkemedel – demens 
”Personer med Alzheimers sjukdom ska erbjudas behandling mot demenssymptom med 

demensläkemedel”  

• ”Socialstyrelsen noterar vidare att personer med låg utbildning och de som är födda utanför 

de nordiska länderna fortfarande får behandling i mindre omfattning, även om skillnaden 

avseende utbildningsnivå har minskat sedan 2012. Socialstyrelsen lyfter frågan om mer 

jämlik läkemedelsbehandling till ett prioriterat förbättringsområde” (SveDem, årsrapport 

2018) 

• ”Ensamboende behandlas också mer sällan med demensläkemedel” (SveDem, årsrapport 

2018) 

• En svensk registerstudie visade bland annat att migranter, jämfört med svenskar, i lägre 

utsträckning får demensläkemedel förskrivna och i större utsträckning neuroleptika4 

Det finns risk för ojämlikheter i behandling med demensläkemedel utifrån utbildningsgrad, 

födelseland och boendesituation. Det rekommenderas att inkludera dessa faktorer i uppföljningen.  

”Hög ålder är i sig ingen kontraindikation för behandling med demensläkemedel” 

Det är mycket positivt att risk för ojämlikheter i läkemedelsbehandling utifrån ålder nämns i riktlinjen 

och det rekommenderas att följa upp om och i vilken grad läkemedelsförskrivning skiljer sig åt i olika 

åldersgrupper. 

”Depression och symptom som vid utmattningssyndrom är vanliga tidigt i förloppet”. 

• ”Andel personer med antidepressiva läkemedel vid alla demensdiagnoser var 2018 26%, 

kvinnor behandlas i större utsträckning än män.” (SveDem årsrapport 2018) 

• ”Äldre personer är mer känsliga för de biverkningar som antidepressiva läkemedel kan ge, till 

exempel hyponatremi (låg natriumhalt i blodet), ökad blödningsrisk, hjärtrytmrubbningar 

mm.” (SveDem, årsrapport 2018) 

I den medicinska riktlinjen ”läkemedel – demens” finns ingen information om skillnader i förekomst 

och förlopp av demenssjukdom utifrån kön. I SveDem framgår det tydligt att fler kvinnor än män 

drabbas såväl av demens som av depression. Det skulle vara värdefullt att följa upp om det finns 

skillnader mellan kvinnor och män i bedömningen och behandlingen av depression i VGR. 

Den ökade risken för biverkningar hos äldre gör det särskilt angeläget att följa upp såväl medicinering 

med antidepressiva som förskrivning av alternativa behandlingar, ex. samtalsstöd.   

”RUDAS (The Rowland Universal Dementia Assessment Scale) används för patient med annat 

modersmål än svenska eller med annan kulturell bakgrund”.  

• ”Antalet testningar med RUDAS var dock få 2018” (SveDem, årsrapport 2018) 

Mycket positivt att alternativ för skattning av demens för patienter med annat förstaspråk finns. Med 

tanke på att SveDem konstaterat låg grad av användning kan det vara angeläget att följa upp 

användningen av ”RUDAS” i VGR. 

• En litteraturöversikt (som inkluderar artiklar från USA och Storbritannien) har också visat 

barriärer för personer från etniska minoriteter att söka vård. Dessa barriärer var:  

 
4 Lindgren, E., Sörenson, J., Nägga, K., & Wattmo, C. (2017). Equity in dementia care focusing on 
immigrants in Sweden: a nationwide register-based study. European Journal of Public 
Health, 27(suppl_3). 
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o att inte uppfatta demens som en sjukdom  

o att tro att demens är en naturlig del av åldrandet  

o att tro att demens har spirituella, psykologiska, fysiologiska eller sociala orsaker  

o att tro att vård för en person med demens är familjens ansvar  

o erfarenheter av skam eller stigmatisering av samhället  

o att tro att inget kan göras för att hjälpa personen med demens 

o negativa erfarenheter av hälso- och sjukvård.5     

”Patientnytta skattas av patient, närstående och vårdpersonal”  

”Anhöriga och närstående. De är viktiga för vård och omsorg av patienten och bör involveras i 

samband med planering och beslut. Det kan skapa bra förutsättningar för följsamhet till 

behandling.”   

• Forskning har visat att det är mycket vanligare att kvinnor deltar i vården av sina närstående 

än det omvända6,7.  

Mycket positivt att riktlinjerna betonar vikten av att involvera närstående i samband med planering 

och beslut och att närstående spelar en viktig roll för att bedöma patientnytta. Det rekommenderas 

att följa upp i vilken utsträckning män som är samboende med kvinnor med demens involveras i vård 

och omsorg av sin närstående. 

 

RMR demenssjukdom, utredning och uppföljning 
”Det är viktigt att betona att även om en person har en demenssjukdom så innebär det inte 

nödvändigtvis en bristande beslutsförmåga hos denne”   

Mycket positivt att patientens autonomi betonas i riktlinjerna. Under rubriken ”uppföljning” står 

bland annat att antalet individuella vårdplaner ska följas upp. Det hade varit mycket intressant i 

detta sammanhang att följa upp i vilken omfattning patienten själv och/eller hens närstående har 

deltagit i upprättandet och uppföljningen av den individuella planen.     

”Diagnostiken vid demenssjukdom grundar sig på en sammanvägd bedömning av strukturerad 

anamnes, intervju med anhöriga, fysiskt och psykiskt tillstånd, kognitiva test samt strukturerad 

bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga. Där ingår observation av aktiviteter som att tillaga 

en enkel måltid, hanterande av vardagsteknik samt hur personen klarar klädsel och hygien.” 

Det finns ingen specifikation av vilka yrkeskategorier som rekommenderas utföra de olika momenten 

vid bedömningen. Som exempel för aktiviteter som bör observeras anges ”att tillaga en enkel måltid, 

hanterande av vardagsteknik samt hur personen klarar klädsel och hygien”. Det skulle vara värdefullt 

att följa upp om det finns skillnader för vilka aktiviteter hos kvinnor respektive män som ligger till 

grund för demensbedömning och om bedömningen av vardagsaktiviteter ges lika stort värde för 

kvinnor och män med misstänkt demens. 

 
5 Mukadam, N., Cooper, C., & Livingston, G. (2011). A systematic review of ethnicity and pathways to 
care in dementia. International journal of geriatric psychiatry, 26(1), 12-20 
6 Green A, Brodaty, H. (2012). Caregiver interventions. Evidence-based Dementia Practice. Blackwell 
Science Ltd. 2002:764-94.  
7 Alzheimer’s Association. (2016) Alzheimer’s disease facts and figures. Alzheimers Dement. 2016; 
12(4):459-509. 
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• En svensk registerstudie visade att personer äldre än 75 år i lägre utsträckning utreds med 

både kognitiva tester och andra tester så som blodprover, datatomografi, magnetröntgen, 

lumbalpunktion, bedömning av arbetsterapeut, bedömning av logoped med mera.8  

Det skulle vara värdefullt att följa upp hur många och vilka diagnostiska tester som utförs på 

personer med misstänkt demenssjukdom i olika åldrar.  

”Basal demensutredning innefattar anamnes baserad på information från patienten och intervju av 

anhöriga/närstående.”  

Positivt att riktlinjerna betonar vikten av att inkludera patienten och närstående i anamnesen. Det 

skulle vara intressant att följa upp om kvinnor, män, personer födda utanför Sverige och personer i 

olika åldrar involveras i samma utsträckning. 

”Basal demensutredning innefattar bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga av 

arbetsterapeut vid rehabenhet.” 

• ”Bedömning av arbetsterapeut: Trots hög prioritering är andelen personer som får 

bedömningen stadigt låg. Detta borde varje enhet se i sina rapporter och arbeta för att 

förbättra. (…) något färre andel personer under 65 år som får bedömning av arbetsterapeut 

än i högre åldersgrupper” (SveDem, årsrapport 2018) 

Det rekommenderas att följa upp andel personer med demensdiagnos som bedömts av 

arbetsterapeut, uppdelat på kön, ålder och födelseland.   

• ”Tvångs-, skydds- och begränsningsåtgärder. (…) Användningen av passiva larm har minskat 

rejält sedan 2015 och användes under 2018 i 48%. Förekomsten av övriga åtgärder är 

tämligen oförändrade jämfört med 2018. Det är dock mycket positivt att andelen 

dokumenterade samtycken ökar, eftersom åtgärderna då sker med personens samtycke och 

ses då som skydds- och inte begränsningsåtgärder. (SveDem, årsrapport 2018) 

Riktlinjerna inkluderar inte någon information om begränsningsåtgärder. Det kan möjligtvis bero på 

att det är ett kommunalt ansvarsområde. I och med att SveDem lyfter vikten av att minska 

begränsningsåtgärder och att följa upp om dessa sker med samtycke rekommenderas att följa upp 

både begränsningsåtgärder och samtycke, uppdelat på ålder, kön och födelseland.  

”Vid annat modersmål än svenska då tolkbehov föreligger, annan kulturell bakgrund eller vid kort 

skolgång bör RUDAS-S användas” 

Intressant att utbildningsgrad nämns här, det återkommer inte i dokumentationen från SBU eller 

SveDem. Det skulle vara intressant att veta om verksamheterna beaktar utbildningsgrad vid val av 

RUDAS. 

”All utredning och behandling ska genomföras utifrån ett personcentrerat arbetssätt” 

Ett viktigt påpekande som skulle kunna få en mer central plats i riktlinjerna, exempelvis inledningsvis. 

”Behandlingen bör också inriktas på att stödja/utbilda patienter och närstående/anhöriga” 

• ”Ett exempel på en drabbad anhöriggrupp är hemmaboende barn vars föräldrar får diagnos i 

ung ålder.” (SveDem, årsrapport 2018)   

 
8 Religa, D., Spångberg, K., Wimo, A., Edlund, A. K., Winblad, B., & Eriksdotter-Jönhagen, M. (2012). 
Dementia diagnosis differs in men and women and depends on age and dementia severity: data from 
SveDem, the Swedish Dementia Quality Registry. Dementia and geriatric cognitive disorders, 33(2-3), 
90-95. 
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• ”Andra grupper som också kan behöva särskilt anpassat stöd är anhöriga till personer med 

demenssjukdom och utvecklingsstörning, eller personer med demenssjukdom kombinerat 

med annan språklig- och kulturell bakgrund.” (SveDem, årsrapport 2018) 

• I en finsk studie upplevde män som vårdade sina fruar som hade en demenssjukdom det som 

mindre belastande jämfört med kvinnor som vårdade sina män med demenssjukdom, 

oavsett svårighetsgrad av demensen.9 

Det borde följas upp om stöd/utbildning erbjuds patienter och närstående oavsett kön, 

utbildningsgrad, födelseland med mera. Man skulle också kunna föreslå verksamheterna att erbjuda 

patient- och närståendeutbildningen ”Lära & Bemästra”10 till närstående, kvinnor och män, men även 

till särskilt utsatta grupper så som hemmaboende barn, närstående till personer med demenssjukdom 

och utvecklingsstörning eller personer med demenssjukdom och annan språklig eller kulturell 

bakgrund. 

”Bedömning och råd om behov av hjälpmedel inklusive kognitiva hjälpmedel bör göras av rehab-

enhet” 

• Flera forskningsrapporter har visat att lång utbildning, kognitivt krävande arbete, hög 

kognitiv aktivitet, fysisk träning, att inte röka, en hälsosam kosthållning och en aktiv fritid är 

såväl skyddande som bromsande faktorer vid demenssjukdom.11,12  

Det saknas (i båda riktlinjerna) rekommendationer om behandling av arbetsterapeut och 

fysioterapeut utöver hjälpmedelsförskrivning. Forskning visar tydligt värdet och vikten av behandling 

av arbetsterapeut och fysioterapeut, vars insatser borde tydliggöras i riktlinjerna och följas upp. 

”Uppföljningen ska innefatta 

  - Munhälsa och eventuella ätproblem  

  - Matlust, nutrition och vikt” 

• ”Av alla grundregistreringar är majoriteten kvinnor. Det är även mer vanligt att kvinnor bor 

ensamma. Vid diagnos har det visat sig att för ungefär en fjärdedel föreligger risk för 

undernäring med ett BMI under 22 (Faxén-Irving et al 2014)” (SvedDem, årsrapport 2018) 

Det rekommenderas att följa upp antalet personer med risk för undernäring, uppdelat på kön och 

boendesituation. 

”Uppföljningen ska innefatta  

   - Uppföljning av boendesituation och behov av kommunala biståndsinsatser” 

• Ur: (O)jämställdhet i hälsa och vård13  

”Nationella Alzheimerstudien (Swedish Alzheimer Treatment Study) visar att kvinnor med 

 
9 Pöysti, M. M., Laakkonen, M. L., Strandberg, T., Savikko, N., Tilvis, R. S., Eloniemi-Sulkava, U., & 
Pitkälä, K. H. (2012). Gender differences in dementia spousal caregiving. International Journal of 
Alzheimer’s disease, 2012. 
10 https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/lara-och-bemastra/  
11 Mielke, M. M., Vemuri, P., & Rocca, W. A. (2014). Clinical epidemiology of Alzheimer’s disease: 
assessing sex and gender differences. Clinical epidemiology, 6, 37. 
12 Rocca, W. A., Mielke, M. M., Vemuri, P., & Miller, V. M. (2014). Sex and gender differences in the 
causes of dementia: a narrative review. Maturitas, 79(2), 196–201. 
13 (O)jämställdhet i hälsa och vård - en genusmedicinsk kunskapsöversikt 

https://rapporter.skl.se/ojamstalldhet-i-halsa-och-vard.html 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/lara-och-bemastra/
https://rapporter.skl.se/ojamstalldhet-i-halsa-och-vard.html
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Alzheimers sjukdom fick tre timmar mindre hemtjänst i veckan än vad män i samma situation 

fick. I genomsnitt hade männen hjälp av hemtjänst åtta timmar per vecka medan kvinnorna 

bara hade fem timmars hjälp. Kvinnorna hade samma sjukdomsgrad och var i samma ålder 

som männen och borde därför haft ett liknande hjälpbehov. I sammanhanget är tre timmar 

en stor skillnad. För att hjälpen inte ska bli ojämställd krävs en större noggrannhet vid 

utvärderingar av patientens funktionsnivå och att bedömningen bortser från könet och 

istället utgår från patientens verkliga förmåga att klara sin vardag (1). 

Det fanns heller ingen signifikant könsskillnad i fråga om ensamboende bland patienterna, så 

skillnaden kan inte förklaras med att kvinnor oftare hade en sambo som de fick hjälp av. Då 

kvinnor både lever längre än män och vanligen bor tillsammans med en man som är äldre, är 

andelen ensamboende högre bland äldre kvinnor än bland äldre män (2). Alzheimerpatienter 

som är kvinnor och är sammanboende får mer hemtjänst än män i samma situation. Det kan 

handla om att män är mindre benägna att ta på sig en vårdande roll i förhållande till en 

partner med alzheimer, eller att de i lägre utsträckning förväntas ta på sig eller klara av en 

sådan roll (3). En stor andel alzheimerpatienter bor dock ensamma, och det är oftast kvinnor 

(3).” 

Utifrån de ovan beskrivna skillnaderna borde eventuella könsskillnader särskilt beaktas vid 

bedömning av hjälpbehov och vid uppföljning av boendesituation och biståndsinsatser. 

 

Jämlikhetsaspekter inom områden som inte tas upp i VGR’s riktlinjer  

SveDem – årsrapport 2018 
• ”Sedan starten av SÄBO-modulen [SÄBO = särskilt boende] visar resultatet av de årliga 

uppföljningarna på en stadig och stigande ökning av genomförda riskbedömningar inom fyra 

riskområden; fall 63 % (2015), 82 % (2018), trycksår 56 % (2015), 78 % (2018), undernäring 56 

% (2015), 82 % (2018), ohälsa i munnen 38 % (2015), 64 % (2018).” 

Det hade varit intressant att veta om riskbedömningar görs i VGR och om de i så fall bara görs i 

särskilt boende (kommunalt ansvar). 

• ”Trombolys som akut behandling vid stroke är lika säkert och väl tolererat för 
demenspatienter som för andra med samma fysiska status och att risken för 
behandlingskomplikationer inte är högre (Zupanic et al 2018a).”   

• ”Personer med demenssjukdom som drabbas av stroke vårdas kortare tid på en strokeenhet 
än de utan demenssjukdom och erhåller färre rehabiliterande insatser (Zupanic et al 2018b)” 
 

Det rekommendera att följa upp om patienter med demens i VGR har samma möjligheter till 
behandling och rehabilitering som andra patienter om de drabbas av stroke.  
 

SBU, 2008: Dementia – caring, ethics, ethnical and economical aspects 
• Forskning har visat att patienter som har en demenssjukdom och som är bilinguala tappar 

mer av det tillägnade språket när sjukdomen progredierar, jämfört med förstaspråket. Detta 
kan leda till stora problem om hälso- och sjukvården inte tar hänsyn till det. (s 407) 

• Alla patienter borde få individuellt anpassad information för att ge dessa patienter 
förutsättningar för informerat samtycke. (s 432) 
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• Forskning har visat att sannolikheten att ta läkemedel som dämpar sjukdomsförloppet ökar 
om personen med demens visar att hen har förstått diagnos och prognos, har mindre 
kognitiv påverkan, har en kvinnlig vårdare och vårdas av sin fru. (s 434)  

 
Dessa forskningsresultat talar för vikten att följa upp hur verksamheterna arbetar med individuellt 

anpassat kommunikation. Kommunikationsverktyget ”Förstå mig rätt”14 kan med fördel 

rekommenderas.  

 

Avslutningsvis… 
 
“Older adults can internalize ageist beliefs and begin to believe and behave as though they are no 
longer independent, healthy, and vibrant adults. (…) Older adults exposed to negative age 
stereotypes in laboratory studies demonstrated worse memory, handwriting, and self-confidence 
and have appeared to age instantly — moving in a stereotypically older manner.”15  
 

 
14 https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/forsta-mig-ratt/ 
15 Allen, J. O. (2016). Ageism as a risk factor for chronic disease. The Gerontologist, 56(4), 610-614. 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/forsta-mig-ratt/

