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Utvecklingsstörning (kognitivt 

funktionshinder)

 Frekvens beroende på
utvecklingsnivån

 IQ 50-75  85 % Mild (3%)

 IQ 35-55  10 % Moderat (0,4%)

 IQ 20-40 3-4 % Svår (0,1%)

 IQ<20-25 1-2  % Uttalad

Överlevnadstiden 

Ökat 30 år ca under de 
senaste 30 åren



Påverkande faktorer vid åldrandet

Prevention

Sociala faktorer

Åldrandet i sig

Somatiska orsaker

Demens 

Psykiatriska faktorer



1. Prevention

Graviditeten

 Blodtryck

 Nutrition

 Alkohol

Omvårdnad

 Nyfödds screening

 PKU, 24 sjukdomarna ingår 

i nyföddhetsscreeningen

 Vacination

 Rubella Morbilli/Parotit vaccinet 

(M-M-RVAXPRO, Priorix) 

 Haemophilus influenza type b 

(Hib) vaccin 

 Uppföljning efter födseln

 BVC

Malnutrition

 Neglect

Olämpliga miljöer

 Bly



2. Sociala funktioner Jan Tossebro (IASSID 

2012)

 Efter normaliseringen

 Tillbaka gång i omvårdnaden 

 Fler i kommunal vård, har gått 

från stat, landsting till 

kommunens ansvar 

 Efter 2000 har storleken på 

boende ökat från 3,8 till 8,1 

boende

 Man bygger för olika grupper 

ihop, tex missbruk, demens, MR

 Färre ha DV 

 Mindre självbestämmande

 Vad beror denna förändring på? 

Mindre aktuellt i media, mindre intresse 

från myndigheterna, decentralisering, 

brukarorganisation

 Brukarnas valmöjlighet är svagare då 

man hänvisar till att det är ett 

individuellt intresse 

 Personalen är från att ha varit 

professionella blivit anställda 

 Politiker ser övergripande och inte 

detaljer, man jämför vilken som är 

billigast inte vilken som är bäst



3. Åldrande

Hur länge lever 

olika grupper

DOWNS 

syndrom   55 år

Utvecklingsstörning  

Lätt 80 år

Medel 70 år

Svår 60 år



Varför leder åldrandet till  fysisk och mental 
tillbakagång

 Teorier

 Programerat åldrande, 

där en biologisk klocka 

styr generna, hormoner 

och immunsystem 

 Destruktionsteorin, där 

människan påverkas av 

yttre och 

omgivningsfaktorer, 

epigenetik



Åldrande

 Livets förlopp

 Fostertiden

Maturation

 Senescens, från latinets 

”senectus” betyder åldrande

Överlevnaden har ökat

 Tidig död har minskat, via 

medicinsk utveckling, större 

tillgänglighet till sjukvård, 

ökad allmän hälsa

 Senescence, förloppet har

inte ändrats så mycket



4. Vilka kroppsliga sjukdomar är vanliga vid 
åldrandet  > 50 år

Kroniska sjukdomar 

som 

Diabetes 

Artrit 

Cancer 

Andningssvårigheter

Hjärtsjukdomar

Epilepsi

Förstoppning

Övervikt

Osteoporos

Sinnesproblem

 Infektioner

Smärta



Multisjuklighet

Primär multisjuklighet

Här finns många olika 

sjukdomsbilder samtidigt

Sinnesproblem

Diabetes

Högt blodtryck

Epilepsi

Sömnbesvär

Sekundär multisjuklighet

Här leder en 

grundsjukdom till andra 

sjukdomssymtom

Cerebral pares leder till 

Depression 

Sömnbesvär  

Urkalkning 

Stelhet



Diabetes

 The big four

 Diabetes

 Högt blodtryck

 Demens 

 Tumör

Orsaker

 Ålder

Mediciner

 Livsstil

 Type 2 diabetes

 Emerson and colleagues cite a Dutch 
GP study which estimates 11% of 
people with learning disabilities will 
have diabetes compared with 6% 
among matched controls (Straetmans, 
2007). They also cite an American study 
suggesting 19.4% with diabetes among 
people with cognitive limitations 
compared to 3.8% in the population as 
a whole (Reichard & Stolzle, 2011).

Meanwhile, Cardol et al (2012) bring 
together several sources to suggest the 
figures will be high for Down’s and 
Prader Willi syndromes – as high as 25% 
for the latter – and that Type 1 
diabetes could be up to 35 times 
higher than in the population as a 
whole.



Mätmetoder av bräcklighet

Linda Fried/John 

Hopkins Frailty

Criteria

För att försöka 

förutsäga åldrandet

Fem dimensioner

Viktförlust

Uttröttad

Svaghet

Långsamhet

Låg aktivitetsnivå



Dödsorsak (studie New York, 2752 äldre än 
40 år, Janicki, 1996)

Genomsnittlig dödsålder

 65 år(ej Down)

 Kvinnor 67 år

Män 63 år

 Downs syndrom 56 år

 Jfm normalpopulation 70 år

 Vanligaste dödsorsak

 Hjärtsjukdom

 Pneumoni

Cancer



5. Demens

 Åldern har ökat

 Samma utveckling som 

normalbefolkningen

 Sämre åldersutveckling vid

 Vissa syndrom

 Svårare utvecklingsstörning

Multihandikapp

 Epilepsi



Prematurt åldrande

Genetiska syndrom

 Downs syndrom

Cockaynes syndrom

 Progeria hos barn 

(Hutchinson-Gilfords 

syndrom)

 Progeria hos vuxna (Werners 

syndrom)

Cutis laxa (Ehlers-Danlos

syndrom)



Typer av demens

 Primära degenerativa hjärnsjukdomar  

 Vilket innebär tilltagande nervcellsförlust 
och förtvining av hjärnvävnad utan någon 
annan påvisbar bakomliggande sjukdom. 

 Dit hör Alzheimers sjukdom, Downs 
syndrom, pannlobsdemens, Huntingtons 
sjukdom, Parkinsons sjukdom med demens.

 Vaskulära demenssjukdomar eller 
”blodkärlsdemens”

 Hjärnans blodtillförsel försämras i 
tilltagande grad beroende på antingen 
upprepade akuta infarkter (stroke), på 
utbredd avstängning av tunna blodkärl 
djupt i hjärnan eller på hjärnblödningar av 
varierande orsaker.

 Sekundära och övriga demensorsaker

 Sekundär betyder att det finns en 
definierad bakomliggande sjukdom som 
påverkar hjärnan och att det inte rör sig 
om en primär degeneration. 

 T.ex. normaltryckshydrocefalus, 
ämnesomsättningsstörningar, infektioner, 
AIDS, Borreliainfektion 



Hur vanligt med demens vid Downs 

syndrom
 Vid Downs syndrom

 1 av 50  30-39 år

 1 av 10 40-49 år

 1 av 3 50-59 år 

 > 1 av 2  >60 år

 Utvecklingsstörning

 50-65 år 1/10

 65-75 år 1/7

 75-85 år 1/3

 > 85 år  ¾

 Frekvens normalpopulation

 65-69 år      1%

 70-74 år 3%

 75-79 år 6%

 80-84 år     11%

 85-89 år     21%



Downs syndrom demens

Genetisk orsak

 Ett protein nexin27 (SNX27) 

reducera bildningen  av beta 

amyloid genom interaktion med 

gamma secretas ett enzym som 

klyver beta amyloid prekursor 

proteinent och vid klyvningen 

producerar beta-amyloid.

 Personer med Downs syndrom 

har klart minskad nivå av SNX27 

 Lägre nivå av SNX27 beror 

på en RNA molekyl kodad 

på kromosom 21 kallad 

miRNA-155 som påverkar 

produktionen av SNX27 och 

minskar dess nivå



Sömn Apnea Downs syndrom

 Frekvens barn >19 år

 Percentage of children with 

sleep difficulties - Hampshire 

study

 Apnoeic episodes 12% jfm 1%

 (Stores, R., Stores, G. and 

Buckley, S. (1996). The pattern of 

sleep problems in children with 

Down syndrome and other 

intellectual disabilities. Journal of 

Applied Research in Intellectual 

Disabilities, 9(2), 145-158.)

 Effekter

 Depression

 Trötthet

 Sämre social förmåga

 Stress

 Demens

 Sämre effekt av antidepressiva



Sömn Apnea Downs syndrom

 Behandling

CPAP

 Bettskena

 Kirurgi

Melatonin

 Aktivitet

 Vikt

 Sköldkörtel

 Blodtryck

 Diabetes



Medicin biverkan

 Aricept, Reminyl, Exelon

 Illamående, kräkningar

 Diarré

Magkramp

 Huvudvärk

 Yrsel

 Trötthet

 Insomnia

 Aptitförlust

 Ebixa

 Yrsel

 Huvudvärk

 Trötthet

Ökat blodtryck

 Sällsynt 

 Hallucination och konfusion



6. Psykiatriskt

Depression

Psykos

Ångest

Katatoni

Mediciner

Beteendeproblem

Utvecklingsstörning

Sömn

Bipolär sjukdom

Autism



The fragil X-associated tremor/ataxia syndrome 

(FXTAS)

Hos

Män och kvinnor över 50 år

Genetik 

Permutation som lett 

till fragil X

Ökad FMR1 transcript 

har föreslagits som 

molekylär bas



FXTAS

Symtom

 Fronto subcortical

 Intentions tremor

Ataxi

Parkinsonism

Neuropati

Autonom dysfunktion

 Inkontinens

 Svårighet att gå

 Ramlar

 Svårt att skriva

 Svårt hälla vatten



FXTAS

Övriga symtom

Agitation/aggression

 Irritabilitet

Depression

Ångest

Apati

Ohämmad

Kognitiv försämring



Holländsk doktor

 Heleen Evenius

 Åldrande och riskfaktorer

 Depression

 Ångest

 Life events

 Vaskulär sjukdom

 "Fitness”

 Kardiovaskulära riskfaktorer

Övervikt

 Högt blodtryck

 kolesterol

 Diabetes

Metabolt syndrom

 Depression 5 ggr högre än i 
normal populationen

 Ångest som i 
normalpopulationen

 Frailty: ökad risk for försämrad 
ADL och funktion i nära 
framtid (Searle 2008) 

 Har man dålig motorik, risk for 
fraility (Jonkers 2012)




