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Förord
I rapporten Trygg och säker demensvård – för personer med intellektuell funktionsnedsättning i
Halland har arbetsterapeut Josefin Wikner och metodutvecklare Christina Karlsen, redogjort för och
belyst viktiga faktorer gällande demensvården av personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Uppdraget, som ligger till grund för rapporten, kommer från ”Taktisk grupp personer med
funktionsnedsättning” i den regionala samverkans- och stödstrukturen i Halland. I gruppen finns
hälso- och sjukvården och de samtliga halländska kommunerna representerade.
Den övergripande målsättningen för det gemensamma arbetet i Halland är att erbjuda trygg och säker
demensvård för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Rapporten utgår från att det idag är
svårt att upptäcka och konstatera demenssjukdomar hos individer med intellektuell
funktionsnedsättning. Samtidigt växer detta behov då denna grupp individer blir allt äldre.
Utifrån den problematik som Wikner och Karlsen uppmärksammat i rapporten presenteras åtgärder som
baseras på principen lika villkor för alla. Det är viktiga åtgärder att vidta för att förbättra vården för
denna grupp av individer. Ett steg i rätt riktning är att de halländska kommunerna tillsammans med
hälso- och sjukvården använder stödmaterial likt Tidiga tecken, samt att den länsgemensamma modellen
för demenssjukdom Annas led fortsätter att utvecklas.
Slutligen låter rapporten sammanfatta hur demensvården för personer med intellektuell
funktionsnedsättning ser ut idag och hur de rekommenderade åtgärderna kan hanteras för att utveckla
vården så att diagnoser kan ges på rätt grunder och att rätt insatser ges efter behov.

Per Albinsson
Utvecklingsstrateg

Gunvi Jönsson
Utvecklingsstrateg

Avdelningen för regional samverkan, vård och socialtjänst
Region Halland, november 2015
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Det tros idag finnas drygt 1750 personer med intellektuell funktionsnedsättning och
demenssjukdom i Sverige1. Statistiskt sett skulle det innebära drygt 50 personer i Halland.
Var finns dessa personer? Oss veterligen finns det ingen, eller bara möjligen några enstaka
personer med intellektuell funktionsnedsättning som har en faktisk demensdiagnos. Vi som
arbetar inom LSS-verksamheter i Hallands kommuner vet att 50 personer med misstänkt
demenssjukdom är ett högst rimligt antal. Problemet är att personerna inte utreds och får
möjlighet att diagnostiseras. Enligt lag får ingen diskrimineras eller uteslutas från vård på
grund av en diagnos. Hur kan man säkerställa en demensvård på lika villkor i Halland, även
för personer med intellektuell funktionsnedsättning?
Demenssjukdom och andra åldersrelaterade utmaningar har blivit vanligare för personer med
intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) i takt med att medellivslängden har
ökat. Förr levde personer med intellektuell funktionsnedsättning ofta inte till vuxen ålder.
Idag lever många personer med intellektuell funktionsnedsättning lika länge som
befolkningen i stort.
För personer med Downs syndrom kommer åldrandet tidigare än för övriga befolkningen.
Demenssjukdom är mycket vanligt och debuterar ofta tidigt, symtom kan förekomma från 3040 års ålder och vid 50 års ålder har uppskattningsvis 65 % av personerna med Downs
syndrom en pågående demensutveckling2. Om vi bortser från personer med Downs syndrom
som är den grupp där demenssjukdom finns bäst beskriven och tittar på övriga personer med
intellektuell funktionsnedsättning, har det fram till nyligen funnits delade meningar kring om
huruvida demenssjukdom skulle vara vanligare och utvecklas tidigare än hos övriga
befolkningen. Den senast utförda studien påvisar dock att demenssjukdom är upp till fem
gånger vanligare bland 60-65 åringar ur gruppen personer med intellektuell
funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen3. Demenssymtom är även svåra att
upptäcka hos personer med intellektuell funktionsnedsättning då demenssymtom lätt misstas
för symtom från en funktionsnedsättning4.
Alla har rätt till vård på lika villkor, men det är svårare att genomföra en demensutredning för
personer med intellektuell funktionsnedsättning och det saknas kunskap kring hur det ska gå
till. Det händer att utredningar inte genomförs, i all välmening, för att inte utsätta personerna
för den stress som undersökningar och tester kan medföra. Ofta resonerar man att livskvalitén
för personen inte skulle öka med en diagnos. Det är dock viktigt att en utredning görs när det
är möjligt, för att säkerställa att uppkomna symtom inte orsakats av något som är
behandlingsbart5.
1

Karlsson, Lindahl, Olsson. Faktablad om demens och utvecklingsstörning, 2014.
Karlsson, Alkvist, Annerén m.fl. Psykisk ohälsa och tidig demensutveckling vid Downs syndrom, 2006
3
Strydom, Chan, King m.fl. Incidence of dementia in older adults with intellectual disabilities, 2013
4
Karlsson. Nya Omsorgsboken – Åldrande och demens vid intellektuell funktionsnedsättning, 2011
5
Gustafsson, Thuresson. Personer med utvecklingsstörning och demens, 2004, rev 2011
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Vid en demensutredning för personer med intellektuell funktionsnedsättning är det svårt att
använda vanliga standardiserande instrument och tester avsedda för demensutredningar.
Kognitiva testinstrument fungerar ofta inte då personernas kognitiva förmåga redan från
början är varierande utifrån funktionsnedsättningen. Hjärnavbildning som CT/MR bidrar inte
alltid till en diagnos då resultatet kan vara svårtolkat på grund av tidigare påverkan på hjärnan
från epilepsi och/eller andra diagnoser.
Det främsta kriteriet vid misstanke om demenssjukdom idag är att fastställa om det finns
bestående förändringar avseende funktionsförmåga. För att kunna mäta förändringar över tid
krävs en utgångsstatus som sedan kan jämföras. Det rekommenderas att det finns
kontinuerliga kartläggningar av kognitiva funktioner, beteende, praktiska och sociala
färdigheter utifrån ett evidensbaserat kartläggningsmaterial6.
Kartläggningsmaterialet Tidiga tecken är framtaget för att skapa goda rutiner för regelbundna
kartläggningar. Genom att jämföra resultaten över tid kan viktiga förändringar observeras,
vilka kan vara tecken på demenssjukdom7. År 2012 fattades beslut om att Tidiga tecken skulle
användas i Halland. Implementeringen av Tidiga tecken i Hallands kommuner har kommit
olika långt och har nu tyvärr avstannat helt i några kommuner. Det behövs ett nytt omtag
kring användning av materialet Tidiga tecken samt behov av att titta närmare på hur en trygg
och säker demensvård för personer med intellektuell funktionsnedsättning kan tillförsäkras i
Halland i enighet med aktuell forskning och klinisk erfarenhet.
Identifierande utvecklingsområden:


Det finns behov av att följa upp hur långt implementeringsprocessen av Tidiga tecken
har kommit i de olika kommunerna i Halland, samt se över vad som krävs för en
fortsatt framgångsrik implementering.



I Halland finns en modell för regionala riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom, Annas led – för en trygg och säker demensvård8. Modellen beskriver
hur demensvården och samarbetet i vårdkedjan bör fungera. Det saknas idag ett
perspektiv i Annas led för personer med intellektuell funktionsnedsättning och
demenssjukdom. Det finns behov av att se över hur demensvård för personer med
intellektuell funktionsnedsättning bör se ut och därmed komplettera Annas led, med
ett nytt kapitel.



Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) är vanligt och så
även för personer med intellektuell funktionsnedsättning och demenssjukdom.
Nationella riktlinjer rekommenderar att beteendemässiga och psykiska symtom utreds,
så att bakomliggande orsaker till symtomen kan åtgärdas. BPSD-registret9 kan

6

Karlsson. Nya Omsorgsboken – Åldrande och demens vid intellektuell funktionsnedsättning, 2011
Tidiga tecken
8
Region Halland. Annas led – för en trygg och säker demensvård i Halland, 2012
7
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BPSD-registret

8

användas som en hjälp för att identifiera symtom och som beslutsstöd för åtgärder och
arbetssätt/bemötande. Frågan är om BPSD-registret kan och bör användas för personer
med intellektuell funktionsnedsättning och demenssjukdom?

1.2. Utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning?
Ett första och viktigt ställningstagande var vilken benämning som skulle användas för
målgruppen i rapporten. Utvecklingen av benämningar och begrepp är ständigt pågående och
ett föremål för diskussion i takt med att värderingar och attityder förändras i samhället.
Benämningen utvecklingsstörning är omdebatterad men är än så länge det som används i
svensk lagstiftning, exempelvis i LSS10. Riksförbundet FUB (För barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning) står bakom benämningen utvecklingsstörning med motivationen:
[…] ordet utvecklingsstörning används i lagar som LSS (Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade) och Skollagen. Därför har ombuden på FUB:s förbundsstämma bestämt
att FUB ska använda ordet utvecklingsstörning.11
Idag används ofta intellektuell funktionsnedsättning synonymt med utvecklingsstörning, med
motivationen att det anses vara etiskt mer försvarbart. Intresseorganisationen American
Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) har länge förespråkat att
intellektuell funktionsnedsättning bör användas istället för utvecklingsstörning då intellektuell
funktionsnedsättning inte uppfattas lika statisk eftersom sociala och miljömässiga faktorer kan
påverka graden av nedsättning12. Att en funktionsnedsättning i stor utsträckning påverkas av
kontextuella faktorer som miljön beskriver även WHO:s International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF) 13.
Definitionen av intellektuell funktionsnedsättning skiljer sig åt internationellt14.
Socialstyrelsens nuvarande definition av funktionsnedsättning är:
[…] nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga15.
Ordet intellektuell definieras av Nationalencyklopedin som förnuftsmässig alternativt
förstånd, tankeförmåga16. En direkt definition av intellektuell funktionsnedsättning skulle
kunna tolkas som enbart nedsättning av förstånd/förnuft vilket i sig inte är synonymt med
utvecklingsstörning.
I oktober 2014 kom American Psychiatric Association´s (APA) nya upplaga av
diagnosmanualen DSM-5 i svensk översättning. Den engelska versionen har i likhet med
10

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
FUB. Vilket ord används?
12
American Association of Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), 2015
13
Socialstyrelsen. ICF – Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, 2010
14
Fäldth, Krantz. Åldrande och intellektuell funktionsnedsättning – en litteraturöversikt, 2014
15
Socialstyrelsens termbank.
16
Nationalencyklopedin
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AAIDD valt att använda Intellectual Disability17. I den svenska översättningen används
intellektuell funktionsnedsättning, men utvecklingsstörning finns kvar inom parantes18.
Intellektuell funktionsnedsättning får därmed en vidare innebörd och syftar till en nedsättning
av intelligenskvot (IQ) under 70 poäng och även nedsättning av adaptiv förmåga som påvisats
innan 18 års ålder. Snarlika kriterier som vid tidigare diagnos utvecklingsstörning. Enligt
Socialstyrelsen är det WHOs diagnosmanual ICD-10 som bör användas i första hand
tillsammans med ICF19. ICD-10 är från 1990 och har många likheter med DSM-5 föregångare
DSM-IV. WHO arbetar nu fram ICD-11 som beräknas vara färdig 201720. Det återstår att se
vilken benämning som kommer att användas i ICD-11. Olika benämningar har diskuterats, till
exempel Intellectual developmental disorder, IDD21. Vad det än blir kommer
utvecklingsstörning med största sannolikhet att ersättas med något som går i linje med
benämningen i DSM-5 samt dagens forskning och utveckling av klassificering och koder.
I denna rapport har vi valt att använda benämningen personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Detta utifrån ovanstående fakta att ordet utvecklingsstörning används i
mindre utsträckning idag och att intellektuell funktionsnedsättning är den benämningen som
används internationellt och i nya diagnosmanualer.
Efter att ha vänt och vridit på orden är det viktigt att komma ihåg att benämningen inte är det
viktiga, man får inte glömma personen bakom funktionsnedsättningen. Personer med
intellektuell funktionsnedsättning är en heterogen grupp och varje person måste ses som en
individ med individuella behov och förutsättningar oavsett diagnos.

17

American Psychiatric Association (APA). DSM-5, 2013
American Psychiatric Association (APA). MINI-D 5, 2015
19
Socialstyrelsen. Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, (ICD-10), 2010
20
WHO, World Health Organisation
21
Carulla m.fl. Intellectual developmental disorders: towards a new name, 2011
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2. Syfte och mål
2.1. Syfte
Syftet med rapporten är att beskriva hur en trygg och säker demensvård för personer med
intellektuell funktionsnedsättning ska tillförsäkras i Halland.
2.2. Mål
Att kunna erbjuda en trygg och säker demensvård för personer med intellektuell
funktionsnedsättning i Halland, vilken baseras på tillgänglig vetenskaplig kunskap.
2.3. Delmål
 Att det finns en beskrivning av en trygg och säker demensvård för personer med
intellektuell funktionsnedsättning i Halland.


Att beskrivning av trygg och säker demensvård för personer med intellektuell
funktionsnedsättning finns inkluderad i den länsgemensamma modellen för
demensvård i Halland, Annas led.



Att det finns en plan för implementering av Tidiga tecken i Halland.



Att det finns en redovisning av erfarenheter kring att använda kvalitetsregistret BPSD
för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

2.4. Effektmål
Långsiktiga effekter som önskas uppnås är att alla personer med intellektuell
funktionsnedsättning som utvecklar demenssjukdom i Halland, har möjlighet att få en diagnos
och rätt stöd utifrån den evidens som finns.


Att kartläggningar med Tidiga tecken erbjuds och genomförs för alla personer med
intellektuell funktionsnedsättning i Hallands kommuner.



Att alla personer med intellektuell funktionsnedsättning som har en misstänkt
demenssjukdom har möjlighet att utredas och få en diagnos.



Att personer med intellektuell funktionsnedsättning och demenssjukdom får rätt stöd
och bemötande.



Att personal har arbetssätt och kompetens att bemötande personer med intellektuell
funktionsnedsättning som åldras och utvecklar demenssjukdom.



Att personer med intellektuell funktionsnedsättning och demenssjukdom följs upp
årligen utifrån rekommendationer i nationella riktlinjer för demensvård.
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3. Funktionsnedsättning, då och nu
3.1. Funktionsnedsättning, ur ett historiskt perspektiv
Att födas med en intellektuell funktionsnedsättning har tidigare varit förknippat med ett liv
utanför det vanliga samhället. Tidigare betraktades personerna som idioter, sinnesslöa,
efterblivna, invalider med mera. Ord som har signalerat att problemen legat hos individen
själv. I dag talas det om funktionsnedsättning, som tydliggör att det är samhällets utformning
som avgör om en funktionsnedsättning blir ett hinder. Det betyder att begreppet
funktionsnedsättning är miljörelaterat22.
Ända fram till år 1944 fanns det ingen reglering i lagen om vilka möjligheter till stöd som
personer med intellektuella funktionsnedsättningar kunde få utan stödet byggde på
engagemang från medmänniskor. År 1944 ålades landstingen att ordna undervisning för barn
och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. År 1959 kom en utveckling av
lagtexten där utbildad personal samt vikten av öppna och halvöppna vårdformer som
alternativ till slutenvård påtalades. År 1967 trädde omsorgslagen i kraft. Genom den fick alla
personer med intellektuell funktionsnedsättning rätt till förskola, träningsskola, elevhem,
gruppbostäder och daglig verksamhet. År 1993 kom LSS, lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (SFS 1993:387), vilket är den lag som alltjämt gäller. Genom LSS togs
stora steg mot den normaliseringsprincip som gäller idag. Den enskilde ska tillförsäkras goda
levnadsvillkor, det vill säga att få leva som alla andra23.
På den nationella handikappdagen den 3 december 1997 utlovades en ny satsning kring
funktionshinderfrågorna. Det togs fram en handlingsplan som fick titeln Från patient till
medborgare (Prop.1999/2000:79), vilket blev ett betydande bidrag i den politiska debatten om
politiken gällande funktionsnedsättning. Handlingsplanen betonar en syn där personer med
funktionsnedsättning inte skall ses som ”föremål för särskilda åtgärder inom vård och
omsorg” utan som medborgare med lika rätt och lika möjlighet att bestämma över sitt egna
liv24.
3.2. Åldrandet – ny utmaning för personer med intellektuell
funktionsnedsättning
Hela befolkningen blir allt äldre idag, så även personer med olika typer av
funktionsnedsättningar. Idag finns ca 100 000 personer med intellektuell funktionsnedsättning
i Sverige, av vilka ca 17 000 är över 65 år25. Det betyder att det bör finnas drygt 500 personer
över 65 år med intellektuell funktionsnedsättning i Halland. De senaste trettio åren har
livslängden för personer med intellektuell funktionsnedsättning fördubblats.

22

Szönyi, Tideman. Nya Omsorgsboken - Särskola, kategorisering och vanliggörande, 2011
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
24
Molin, Gustavsson. Nya Omsorgsboken – Delaktighet: ideologi och teori, 2011
25
Karlsson. Nya Omsorgsboken – Åldrande och demens vid intellektuell funktionsnedsättning, 2011
23

13

Medellivslängden för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning är idag i princip
samma som för personer utan funktionsnedsättning26. Personer med grav eller svår
intellektuell funktionsnedsättning och/eller flerfunktionsnedsättning har fortfarande en ökad
risk att dö i förtid27. Medellivslängden för personer med grav/svår intellektuell
funktionsnedsättning har idag ökat till ca 60 år. För personer med Downs syndrom är
medellivslängden numera 55 år. Detta är en stor skillnad jämfört med mitten av 1900-talet då
personer med Downs syndrom levde i ca 15 år och från början av seklet då medellivslängden
enbart var 2-4 år28. Den ökade livslängden beror bland annat på bättre levnadsvillkor, mat och
hygien samt en förbättrad hälso- och sjukvård29.
Utifrån att personer med intellektuell funktionsnedsättning blir äldre tillkommer nya
utmaningar som hör till det normala åldrandet. Personer med intellektuell
funktionsnedsättning tros ha en ökad risk att tidigt utveckla en demenssjukdom30 och för
personer med Downs syndrom är risken särskilt stor 31.
Annan sjuklighet och hälsoproblematik är också högre för gruppen med intellektuell
funktionsnedsättning. Hjärtsvikt, hörsel- och synnedsättning samt motoriska problem blir
vanligare under åldrandet32. Psykisk ohälsa är 2-3 gånger vanligare för personer med
intellektuell funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen och risken ökar avsevärt
med åldern33.
I det normala åldrandet påverkas den kognitiva funktionsnivån succesivt, vilket sker både
tidigare och mer märkbart för personer med intellektuell funktionsnedsättning34. Till följd av
funktionsnedsättning som innebär en nedsatt kognitiv förmåga finns det en ökad sårbarhet
som gör det svårare att kompensera det naturliga åldrandets nedgångar35. Det visar sig ofta
genom att personerna får svårare att klara sina vardagliga aktiviteter. Om omgivningen då inte
är flexibel utan fortsätter ställa samma krav kan så kallat problemskapande beteende uppstå.
Nya svårigheter och beteendeförändringar tolkas lätt som demenssjukdom eller psykisk
ohälsa36. Det är viktigt att tänka på att det kan röra sig om det naturliga åldrandet eller någon
somatisk sjukdom. Det är viktigt att utreda vad förändringar beror på för att kunna behandla
när det är möjligt och anpassa stöd och bemötande utifrån personens behov.
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4. Intellektuell funktionsnedsättning och demenssjukdom
4.1. Demenssjukdom
Demenssjukdom är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av
hjärnskador. Hur demenssjukdom yttrar sig beror på vilka delar av hjärnan som drabbas.
Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor.
Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som påverkas
negativt men även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden37.
Utifrån att det framförallt är de kognitiva förmågorna som påverkas har en ny benämning för
demens tagits fram i DSM-5. Den nya benämningen är mild eller major Neurocognitive
disorder,38 som på svenska översätts till lindrig kognitiv funktionsnedsättning (mild
neurocognitive disorder) och kognitiv sjukdom (major neurocognitive disorder) 39.
Benämningen demens är dock vedertagen och kommer med största sannolikhet att finnas kvar
i talspråk. För att inte det ska bli missvisande angående om vi menar en kognitiv
funktionsnedsättning utifrån en medfödd diagnos eller om vi pratar om en kognitiv
funktionsnedsättning eller kognitiv sjukdom på grund av t.ex. Alzheimers sjukdom, kommer
vi fortsätta att använda oss av ordet demenssjukdom i den här rapporten.
Varje år insjuknar uppemot 25 000 personer i en demenssjukdom, varav de flesta är äldre. I
Sverige finns det idag omkring 160 000 personer med demenssjukdom, ett antal som antas
komma att öka i takt med att den äldre delen av befolkningen blir större40. Det tros idag finnas
drygt 1750 personer med intellektuell funktionsnedsättning och demens i Sverige41. Statistiskt
sett skulle det innebära drygt 50 personer i Halland. Av de 1750 personerna med intellektuell
funktionsnedsättning och trolig demensutveckling är det ytterst få som har en demensdiagnos.
Oss veterligen finns det ingen, möjligen bara någon enstaka person ur målgruppen i Halland,
som faktiskt har en demensdiagnos.
4.2. Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen i Sverige idag och står för ca 60-70
% av samtliga demensfall42. Det är något som även gäller för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Alzheimers är en primärdegenerativ demenssjukdom vilket innebär att
nervceller i hjärnan successivt bryts ner och dör. Förenklat kan man säga att det samlas
skadliga plack som förstör nervcellerna. Plack finns även hos en normalt åldrande hjärna men
ses i mycket större utsträckning hos personer med Alzheimers sjukdom43. Sjukdomen delas in
i tre faser där tidiga smygande symtom är minnesproblem, nedsatt perceptionsförmåga samt
svårighet att planera och utföra vardagliga sysslor. Senare tillkommer symtom som dysfasi*,
37
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dyspraxi**, dysgnosi*** samt tilltagande nedsättning av övriga kognitiva funktioner. Det är
inte ovanligt med oro, ångest och vanföreställningar så kallat BPSD (Beteendemässiga och
psykiska symtom vid demens). I den svåra/sena fasen tilltar samtliga symtom och motoriska
svårigheter tillkommer, så som nedsatt rörelseförmåga, sväljsvårigheter och inkontinens44.
4.3. Downs syndrom och Alzheimers sjukdom
Personer med Downs syndrom löper extra stor risk att tidigt i livet utveckla en aggressiv form
av Alzheimers sjukdom. Större delen av den forskning som finns om demens och intellektuell
funktionsnedsättning idag handlar om just Downs syndrom och Alzheimers sjukdom45.
Den ökade risken för Alzheimers sjukdom beror på att personer med Downs syndrom har en
extra kromosom 21 (trisomi 21), på vilken en gen som reglerar produktionen av proteinet APP
är belägen. Personer med Downs syndrom har därmed en överproduktion av APP. Vid
nedbrytning av APP kan beta-amyloid frisättas. Det är beta-amyloid som till stor del bidrar till
att neurala plack bildas. Redan i 35-årsåldern har man sett att personer med Downs syndrom
har en ökning av plack i hjärnan, vilket motsvarar de förändringar som sker vid
demensutveckling. Från 30-40 års ålder finns det därmed en ökad risk för demenssjukdom för
personer med Downs syndrom. Vid 50 års ålder har troligtvis 65 % av alla med Downs
syndrom en pågående demensutveckling av Alzheimers typ46. Förloppet går fort, från synliga
symtom tills det att personen avlider av sin Alzheimers dröjer det ofta inte längre än fem år.
Det är den tidiga demensdebuten och det snabba förloppet som till stor del påverkar att
medelåldern vid Downs syndrom fortfarande inte är högre än 55 år47.
Tidiga symtom på Alzheimers sjukdom för personer med Downs syndrom är ofta svåra att
upptäcka då de delvis skiljer sig från hur Alzheimers sjukdom utvecklas hos en person som
inte har Downs syndrom.
I tidig fas av Alzheimers sjukdom syns ofta förändringar i beteende, svängningar i humör,
trötthet och en försämring av kognitiva funktioner så som sviktande minne, nedsatt
koncentration och orienteringsförmåga.
I mellanfasen syns ett försämrat utförande av ADL (aktiviteter i dagligt liv). Symtom som
dysgnosi***, dysfasi* och/eller dyspraxi** tillkommer. Minnet blir påtagligt sämre och
fysiska symtom som stelhet i rörelser blir synliga. Om personen har epilepsi kan en
annorlunda anfallsbild uppkomma och för personer som inte tidigare har haft problem med
epileptiska anfall kan det tillkomma. BPSD-symtom kan komma att bli mer omfattande som
t.ex. hallucinationer.
Vid sen fas av sjukdomen blir personens omvårdnadsbehov allt större, dubbelinkontinens
tillkommer (om det inte har funnits tidigare), personen blir mer innesluten och
44
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kommunikationsförmågan försämras ytterligare tills den försvinner helt. Stelhet,
muskelryckningar och försämrad rörelseförmåga tilltar till personen är i behov av hjälp med
all ADL48.
4.4. Frontallobsdemens
Frontallobsdemens tillhör de primärdegenerativa demenssjukdomarna precis som Alzheimers
och utgör ca 10 % av alla demenssjukdomar. Prevalensen för personer med intellektuell
funktionsnedsättning överensstämmer med övriga befolkningen, det bör finnas ungefär 150
personer med intellektuell funktionsnedsättning och frontallobsdemens i hela landet49.
Frontallobsdemens är svår att diagnostisera och kommer ofta smygande med start innan 65 års
ålder, ibland ner mot 40 års ålder, så även för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Nervcellerna i frontalloben förtvinar och symtomen består av förändrad personlighet, nedsatt
omdöme och impulskontroll. Ofta uppstår sociala svårigheter och svåra beteendemässiga
symtom. Språket försämras successivt och minnesstörningar tillkommer efterhand50.
4.5. Vaskulär demens
Vaskulär demens är den näst vanligaste demensformen efter Alzheimers sjukdom och utgör
ca 25 % av alla demenssjukdomar. Vaskulär demens kallas också för blodkärlsdemens
eftersom att den orsakas av skador på hjärnans blodkärl t.ex. efter infarkter. Sjukdomsbilden
varierar beroende på var i hjärnan skadorna sitter. Symtomen kan komma både smygande
men även plötsligt i samband med att skador på hjärnan uppstår. Risken för vaskulär demens
ökar vid hög ålder samt vid hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och diabetes. Statistiskt
sett finns det ca 350 personer med vaskulär demens och intellektuell funktionsnedsättning i
Sverige51.
4.6. Fler demenssjukdomar
Utöver ovanstående beskrivna demenssjukdomar finns det ett antal minde vanliga former, en
är Lewy Body demens, symtombilden kan förklaras som en blandning av Alzheimer och
Parkinsons sjukdom. Det är inte ovanligt att en person får flera demenssjukdomar samtidigt så
kallad blanddemens. Det kan ofta vara svårt att utreda vilken demenssjukdom det rör sig om
eller om det är flera olika samtidigt. Det är vanligt att personer diagnostiseras med demens
utan närmare specifikation (Demens UNS)52.
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4.7. Intellektuell funktionsnedsättning och demenssymtom
Det är svårt att upptäcka och fastställa specifika demenssymtom för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Symtom för en specifik form av demenssjukdom tros vara samma som
för övriga befolkningen men kan yttra sig på olika sätt utifrån vilka funktionsförmågor en
person har från början. Tidiga symtom på demenssjukdom är svåra att uppmärksamma och
förväxlas lätt med symtom från funktionsnedsättningen53.
Det saknas fortfarande forskning kring symtom och förlopp vid demenssjukdom för personer
med intellektuell funktionsnedsättning. Den forskning som finns baseras främst på personer
med Downs syndrom och Alzheimers sjukdom och generella symtom är inte lika tydligt
beskrivna.
Minnesproblematik som ofta blir märkbart hos normalbefolkningen är inte alltid det första
som uppmärksammas hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den forskning
som finns beskriver att det vanligen är förändringar i beteende som påvisar att något är fel54.
För personer med intellektuell funktionsnedsättning beskrivs förändrat stämningsläge och
social tillbakadragenhet som tidiga tecken på demenssjukdom, det är inte ovanligt att
depression misstänks. Kommunikationsförmågan försämras succesivt och personerna får svårt
att klara att utföra sina vardagliga aktiviteter (ADL)55. Tillfällen med förvirring, oro,
aggressivitet, sömnstörningar och motorisk oro i form av vandringsbeteende kan vara det som
gör att demenssjukdom börjar misstänkas. Viktminskning och tillkommande epilepsi har
också påvisats förekomma i samband med tidiga demenssymtom56.
4.8. Svårt att utreda demens vid intellektuell funktionsnedsättning
Det är svårt att använda vanliga standardiserande instrument och tester i en demensutredning
för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kognitiva testinstrument kan oftast inte
att användas då personernas kognitiva förmåga redan från början varierar utifrån
funktionsnedsättningen. Undersökningar som CT/MR hjärna kan vara svåra att genomföra
utan narkos då det kan upplevas stressande för personerna. Resultaten av CT/MR är också
ofta svårtolkade då det kan finnas tidigare påverkan på hjärnan utifrån t.ex. epilepsi, ofta
krävs det upprepade undersökningar så att resultat kan jämföras över tid57.
Det främsta kriteriet vid misstanke om demenssjukdom är att fastställa om det finns bestående
förändringar avseende funktionsförmåga. För att kunna mäta förändringar över tid krävs en
utgångsstatus som sedan kan jämföras. Det rekommenderas att det finns kontinuerliga
kartläggningar av kognitiva funktioner, beteende, praktiska och sociala färdigheter utifrån ett
evidensbaserat kartläggningsmaterial58.
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Kartläggningsmaterialet Tidiga tecken är framtaget för att skapa goda rutiner för regelbundna
kartläggningar. Genom att jämföra resultaten över tid kan viktiga förändringar upptäckas
vilka kan vara tecken på demenssjukdom, naturlig åldrande eller något annat59.

Sammanställning av symtom vid intellektuell funktionsnedsättning och
misstänkt demenssjukdom:


Förändrat beteende, förlust av intresse för omgivningen, försämrad arbetsförmåga.



Humörförändringar, personlighetsförändringar.



Minnesstörningar (försämrat närminne, glömmer namn och förlägger saker, ADLförmågor förändras, inlärda saker glöms bort).



Trötthet, sömnstörningar, ändrad dygnsrytm.



Försämrad kommunikationsförmåga (glömmer ord och namn).



Försämrad adaptiv förmåga (praktisk förmåga): svårare att klara arbetsuppgifter,
aktiviteter i vardagen (ADL).



Svårt att känna igen: välkänd miljö, personer och föremål.



Perceptuella svårigheter (svårt att orientera sig i/till omgivningen): tappar saker, svårt
att sätta sig på en stol, svårt att hantera stimuli i miljön.



Ätstörningar, viktminskning.



Inkontinens.



Kramper, tillkommen eller förändrad anfallsbild (Epilepsi).

Karlsson, Lindahl, Olsson. Faktablad om demens och utvecklingsstörning, 2014
Gustafsson, Thuresson. Personer med utvecklingsstörning och demens, 2004, rev 2011
Liljeroth, Palm. Lokalt Vårdprogram, riktlinjer vid utredning och behandling av demenssjukdom vid utvecklingsstörning, 2012
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5. Tidiga tecken
5.1. Vad är tidiga tecken?
Tidiga tecken är ett kartläggningsmaterial framtaget för att skapa goda rutiner för tidig
upptäckt av försämrade funktioner och sjukdomar hos åldrande personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Kartläggningsmaterialet utvecklades av det nationella norska
kompetenscentret för åldrande och hälsa, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse,
som administrerar ett nationellt utvecklingsprogram om utvecklingsstörning och åldrande.
Tidiga tecken kom i svensk översättning 2010 och för anpassningen till svenska förhållanden
ansvarar neuropsykolog Barry Karlsson och överläkare Monica Björkman.
Tidiga tecken är inte ett diagnosverktyg, utan ett hjälpmedel i en utrednings- och
diagnostiseringsprocess. Tanken är att Tidiga tecken ska användas av personal som arbetar
nära och har god kännedom om personen som kartläggs. I kartläggningen bedöms bland annat
kognitiva funktioner, beteende, praktiska och sociala färdigheter. Genom att utföra
kartläggningen regelbundet, kan resultaten jämföras över tid och viktiga förändringar kan
observeras. Förändringar som kan vara tidiga tecken på demenssjukdom. Tidiga tecken ses
med fördel som en del av andra rutiner som till exempel genomförandeplanen60. Tidiga tecken
består av fem delar som innefattar olika områden som kartläggs, delarna sammanfattas i en
samlad bedömning av resultatet.

Del A:
Del B:
Del C:
Del D:
Del E:
Del F:

Allmänna upplysningar
Checklista för hälsa
Kartläggning av förändringar av färdigheter
Checklista för förändringar av kognition och beteende
Checklista för bakgrundshändelser vad gällande miljö och socialt
nätverk.
Sammanfattning, utvärdering och plan för ytterligare insatser.
Tidiga tecken

60

Tidiga tecken
21

5.2. Implementering av Tidiga tecken i Halland
Taktisk grupp programområde funktionshinder* beslutade 2012 att kommunerna i Halland
skulle arbeta med Tidiga tecken. Respektive kommun fick i uppdrag att utse så kallade Tidiga
tecken-coacher som skulle driva implementeringen av Tidiga tecken i sin kommun samt
handleda personal i att använda kartläggningsmaterialet Tidiga tecken61. 25 personer utsågs
från Hallands kommuner och utbildades under en heldag till Tidiga tecken-coacher.
Coacherna hade varierande yrkesbakgrund som exempelvis stödpedagoger, personliga
assistenter och sjuksköterskor. Återkommande uppföljningstillfällen genomfördes under 2013
för att följa hur implementeringen fortskred i respektive kommun samt för att utbyta
erfarenheter coacherna emellan.
Enkätundersökningar riktade till coacherna visar att implementeringen av Tidiga tecken kom
igång olika snabbt och i olika omfattning i kommunerna. Tre år senare kan vi konstatera att
implementeringen av Tidiga tecken inte har fortlöpt som planerat och att Tidiga tecken inte
har implementerats i önskvärd utsträckning. För att ta del av implementeringen av Tidiga
tecken i Hallands kommuner se bilaga 2.
5.3. Erfarenheter av Tidiga tecken i Halland
För att ta reda på Tidiga tecken-coachernas upplevelser av implementeringsarbetet i
kommunerna i Halland följdes enkätundersökningar upp med intervjuer. Några coacher i
Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad besöktes och intervjuades.
Tidiga tecken-coacherna uttrycker i intervjuerna enighet om att Tidiga tecken är ett bra
kartläggningsmaterial. Det är ett komplement till övriga arbetssätt och dokumentation, där
personal får en tydlig bild av eventuella förändringar avseende en persons funktioner och
hälsa. På verksamheter där kartläggningsmaterialet har introducerats har det tagits emot
positivt och en större medvetenhet om åldrandet har uppmärksammats av Tidiga teckencoacherna. En fråga som ständigt är aktuell och diskuteras är frågan om samtycke och så har
det även varit med Tidiga tecken. I några kommuner har man använt sig av skriftligt samtycke
från personens godeman före kartläggning med Tidiga tecken. I andra kommuner har Tidiga
tecken lagts till de vanliga rutinerna på gruppbostaden och personen får information om
Tidiga tecken i samband med genomförandeplanen, personen har då rätt att avböja
kartläggningen.
Det framkom genom intervjuer med coacher att det finns en risk att kartläggningarna inte
utförs korrekt då det tar lång tid att fylla i hela kartläggningen. För att Tidiga tecken ska vara
komplett ifyllt krävs information gällande hur personen fungerar hemma, men även på sin
dagliga verksamhet62. Flera coacher beskriver att delarna i kartläggningen som rör daglig
verksamhet ofta väljs bort då det blir för svårt att samordna.

*En chefsgrupp som består av representanter från alla kommuner i Halland och Region Halland.
61
Magyar B. Ettårsuppföljning av kommunernas arbete med Tidiga tecken, 2013
62
Tidiga tecken
22

I samtal med coacherna diskuteras också svårigheten att tolka och analysera resultatet. Vad
beror exempelvis en förändring av färdigheter (Del C) på? Behöver det finns förändringar i
Del D (kognition och beteende) för att man ska kunna säga att det finns tecken på åldrande
eller misstanke om demens? Några av coacherna ansåg att personalen behövde stöd från
Hälso- och sjukvårdspersonal (HSL-personal) i kommunen genom teamsamverkan, för att
kunna genomföra en analys av resultatet och planera vidare insatser.
I två av Hallands kommuner har lokala rutiner för användning av Tidiga tecken skapats och i
en tredje kommun pågår arbetet med att ta fram lokala rutiner. I de kommuner som saknar
lokala rutiner för Tidiga tecken uttrycker coacherna att det är något de efterfrågar. Det ansågs
finnas behov av rutiner för att säkerställa att kartläggningarna utförs årligen, för att säkerställa
lämplig förvaring, tydlighet kring samtyckesinhämtning och dokumentation.
Flera av coacherna betonar att erfarenheterna av Tidiga tecken är begränsade då det har
utförts få kartläggningar i de flesta kommuner i Halland och långsiktiga fördelar med Tidiga
tecken ännu inte har kunnat utvärderas.
I Halland har kartläggningar med Tidiga tecken utförts olika. I några kommuner har coacher
utfört kartläggningarna och i andra kommuner har coacher utbildat personal som i sin tur utför
kartläggningarna. Antal personer som kartlagts varierar från några enstaka upp till ca 70
personer i någon kommun.
Tidiga tecken-coacherna upplever sig sakna ett tydligt uppdrag för hur
kartläggningsmaterialet ska användas och hur implementeringen ska gå till. Coacherna
upplever inte heller att de fått mandat eller tid avsatt för att arbeta med implementeringen.
Coacherna var inte heller beredda på uppdragets omfattning då det både inkluderade att
utbilda personalgrupper och att vara drivande i implementeringsprocessen. Flera av coacherna
uttrycker sig även vara osäkra på om de vill fortsätta uppdraget då de inte upplever sig ha fått
tillräckligt organisatoriskt stöd.
Flertalet av coacherna påtalar behovet av kompetensutveckling för egen del men främst för
personalen om åldrande, demenssjukdomar samt kombinationen intellektuell
funktionsnedsättning och demenssjukdom. Det saknas enligt coacherna kunskap hos personal
att bemöta personer med intellektuell funktionsnedsättning som blir äldre. Några av coacherna
har själva fördjupat sin kunskap med hjälp av webb-utbildningen Demens ABC63.
Har Tidiga tecken-coachernas yrkesbakgrund inverkat på implementeringens resultat? Det har
visat sig att i de kommuner där uppdraget ligger på HSL-personal har implementeringen varit
mer framgångsrik. Det kan bero på flera saker, exempelvis erfarenhet av att implementera nya
metoder och vana att hålla utbildningar. Men kanske framför allt möjlighet att planera och
avsätta tid till uppdraget i större utsträckning än vad personal som arbetar i verksamheterna
har. Det är upp till varje kommun att avgöra vilka man anser vara mest lämpade som Tidiga
tecken-coacher. En reflektion från författarna är att en Tidiga tecken-coach inte behöver vara
63

Svenskt demenscentrum. Demens ABC.
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HSL-personal utan det är snarare viktigt att Tidiga tecken-coacherna har önskvärd kompetens
samt får rätt organisatoriska förutsättningar från ledningen i kommunen.
5.4. Erfarenheter av Tidiga tecken i Sverige
Tidiga tecken började användas i Uppsala 2010 och håller för närvarande på att införas i flera
kommuner i Sverige. I vissa kommuner är det demenssamordnaren, ofta en
demenssjuksköterska som ansvarar för implementering av Tidiga tecken. Det förekommer
också att några nyckelpersoner har uppdraget som Tidiga tecken-coacher och själva utför alla
kartläggningarna och i andra kommuner utbildar coacherna personal som i sin tur utför
kartläggningarna, så som det var tänkt i Hallands kommuner. Även om uppdraget som Tidiga
tecken-coach ser olika ut i Sverige, påtalar alla vi har varit i kontakt med vikten av en lokal
rutin som är väl förankrad i förvaltningsledningen i kommunen.
Under en nationell nätverksträff gällande Tidiga tecken i september 2015, lyftes frågan om
hur varje kommun ska kunna sköta nyrekrytering av Tidiga tecken-coacher. Detta är en fråga
som är aktuell även i Hallands kommuner. I forumet diskuterades ”super-coacher” som en
möjlig lösning. Likaså diskuterades en ny och mer omfattande utbildning gällande Tidiga
tecken för personer som själva ska kunna utbilda Tidiga tecken-coacher i sin hemkommun.
Detta är en så länge enbart en idé och inget som är beslutat. Men för en fungerande
implementering krävs det att det finns en plan för hur nyutbildning av Tidiga tecken-coacher
ska gå till.

5.5. Uppdraget som Tidiga tecken-coach i Halland
Rekommendationer för en lyckad implementeringsprocess av Tidiga tecken-coacher i de
halländska kommunerna.
Uppgifter i uppdraget som Tidiga tecken-coach:






Utbilda personal i kartläggningsmaterialet Tidiga tecken i sin kommun.
Ge kontinuerligt stöd till personal som utför kartläggningarna med Tidiga tecken.
Nätverka med andra Tidiga tecken-coacher inom Halland.
Sprida information om Tidiga tecken i den egna kommunen.

Tidiga tecken-coachens kompetens:






Bekväm att prata inför personalgrupper.
Förmåga att förmedla sin kunskap till andra.
Kunskap om implementeringsarbete.
Kunskap om funktionsnedsättningar, åldrande och demenssjukdom.

Organisatoriska förutsättningar för att Tidiga tecken-coacherna ska kunna utföra sitt uppdrag:





Användning av Tidiga tecken finns förankrat hos förvaltningsledningen i kommunen.
Stöd från närmaste chef.
Tid avsatt för uppdraget.
24




Tydligt formulerat vad som ingår i uppdraget.
Lokal rutin för användning av Tidiga tecken.
Lokal rutin bör innehålla:
 Syfte:
varför ska Tidiga tecken användas?
 Målgrupp:
vem/vilka ska kartläggas med Tidiga tecken?
 Frekvens:
när ska Tidiga tecken göras? hur ofta?
 Ansvar:
vem ansvarar för att Tidiga tecken används,
hur hanteras samtycke?
 Utförande:
vem gör vad, hur går det till?
 Avvikelse:
när något frångår upprättad rutin?
 Dokumentation: förvaring, dokumentation, arkivering.




Kompetensutveckling inom området åldrande och demenssjukdom.
En plan för utbildning av nya Tidiga tecken-coacher när någon avslutar sitt uppdrag.

Förslag på fortsatt planering i respektive kommun:






Ny förankring angående användning av Tidiga tecken i kommunernas
förvaltningsledningar.
Förtydligande av uppdraget som Tidiga tecken-coach.
Formulering av lokal rutin för användning av Tidiga tecken.
Informationsspridning av Tidiga tecken till berörda personer, anhöriga och
medarbetare i kommunerna.

Gemensamt (Region Halland och Hallands kommuner):





Informationsmaterial om Tidiga tecken att använda för informationsspridning.
Återträff med gamla Tidiga tecken-coacher och ny avstämning, var är vi nu, vilka
coacher är intresserade av att fortsätta uppdraget?
Utbildning av nya Tidiga tecken-coacher, vilket också föreslås i regionala
kompetensutvecklingsprogrammet för åren 2016-2020.

Förslag på användning av kartläggningsmaterialet Tidiga tecken, steg för steg:

1. Personen som ska kartläggas får information om Tidiga tecken och samtycker till att
en kartläggning utförs. (Kan göras i samband med genomförandeplan.)
2. Anhöriga får vid behov information om att en kartläggning med Tidiga tecken utförs.
3. Tidiga tecken-coach utbildar personal i att utföra kartläggningar med Tidiga tecken.
4. Personal (stödassistent/stödpedagog/personlig assistent) utför kartläggningar med
Tidiga tecken. Vilka personer som kartläggs styrs av ålder, diagnos, (behov och
samtycke).
5. Personen som har kartlagts (och eventuellt anhöriga) informeras om resultatet av
kartläggningen med Tidiga tecken.

25

6. HSL-personal (sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut) hjälper till att
tolka resultatet av Tidiga tecken vid påvisad förändring och bedömer behov av vidare
insatser.
7. Vid behov kontaktas läkare på vårdcentralen för utredning.
8. Årlig rutin för kartläggning med Tidiga tecken följs. Vid behov kan Tidiga tecken
göras oftare än utifrån upprättad rutin. Personal stämmer då av med HSL-personal som
fattar beslut om det finns behov av en ny kartläggning med Tidiga tecken.
Förslag, vem gör vad vid användning av Tidiga tecken?
Person med intellektuell funktionsnedsättning:



Samtycker till kartläggning med Tidiga tecken



Får information om resultat och till eventuella vidare insatser

Anhöriga:



Får (vid behov) information om Tidiga tecken.



Får (vid behov) information om resultat och eventuella vidare insatser.

Enhetschef:



Ytterst ansvarig för att kartläggningar med Tidiga tecken utförs enligt gällande rutin.



Ansvarar för att personal vid behov får stöd/utbildning av Tidiga tecken-coach.

Tidiga tecken-coach:



Utbildar personal i Tidiga tecken.



Finns tillhands för att svara på frågor och ge stöd kring användning av Tidiga tecken.



Kan konsulteras kring frågor som rör Tidiga tecken och/eller åldrande och demens.

Personal (stödassistent, stödpedagog, personlig assistent ):



Utför årligen kartläggningar med Tidiga tecken.



Ansvarar för att ta kontakt med HSL-personal om Tidiga tecken visar förändring.



Ansvarar för att ta kontakt med HSL-personal om en ny kartläggning behöver göras
tidigare än utifrån upprättad rutin.



Tar kontakt med Tidiga tecken-coach vid frågor eller för konsultation

HSL-personal (sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut):



Hjälper till att tolka resultatet av Tidiga tecken vid påvisad förändring och bedömer
behov av vidare insatser.



Rådfrågas inför om en ny kartläggning behöver göras tidigare än utifrån upprättad
rutin.
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6. Utredning – demens, normalt åldrande eller något annat?
6.1. Vård på lika villkor?
Utifrån lagstiftningar som Socialtjänstlagen (2001:453), Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrande (1993:387) och Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) får ingen
diskrimineras eller uteslutas från vård och omsorg på grund av kön, etnicitet, ålder eller
diagnos. Detta beskrivs även i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård64.
Samtidigt visar undersökningar att vården i Sverige idag inte är jämställd65. Socialstyrelsens
undersökning av demensvård i Sverige 2014 visar att det fortfarande är för få personer som
får en utredning och diagnos avseende hela befolkningen66. Enbart sett till gruppen, personer
med intellektuell funktionsnedsättning så är det väldigt få som utreds och framförallt får en
demensdiagnos.
Personer med intellektuell funktionsnedsättning får överlag inte sina medicinska behov
tillgodosedda och det tar ofta lång tid innan andra sjukdomar som hjärtproblem, diabetes och
cancer upptäcks67. Socialstyrelsen har uppmärksammat en fördubblad risk att dö i cancer
jämfört med övriga befolkningen som en konsekvens av att sjukdomen inte upptäcks i tid.
Vidare är det många personer med intellektuell funktionsnedsättning som felmedicinernas i
brist på korrekta utredningar68.
Det beror delvis på svårigheterna att utreda men också på bristande rutiner för
hälsoundersökningar. Primärvården har i regel svårt att bemöta personer med intellektuell
funktionsnedsättning och saknar kunskap om funktionsnedsättningar och hur symtom kan
vara annorlunda beroende på en persons tidigare diagnoser69. Personer med intellektuell
funktionsnedsättning har ofta svårt att uttrycka sig och förmedla sina problem, som tidigare
beskrivits kan beteendeförändringar vara en indikation på att något inte står rätt till. Personer
med intellektuell funktionsnedsättning kan även vara oroliga inför att söka sjukvård och är
beroende av att personer i omgivningen tar ansvar för att upptäcka om något är fel och hjälper
personen att söka vård. Det kan upplevas som ett stort ansvar för personal på en gruppbostad.
Det är viktigt att hjälp tas från anhöriga och Hälso- och sjukvårdspersonal i kommunen samt
att kartläggningsmaterial som Tidiga tecken används. För att undersökningar ska kunna
genomföras krävs både tid och förståelse för funktionsnedsättningen. Läkaren (eller annan
sjukvårdspersonal) behöver anpassa sitt bemötande och sin kommunikation utifrån personens
behov samt att lyssna in anhöriga och personal som känner personen väl. Det kan behövas
flera besök för att skapa förtroende, innan en faktisk undersökning går att genomföra70.
Personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver ofta förberedas väl inför läkarbesök.
64

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, 2010
Socialstyrelsen. Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänst, 2015
66
Socialstyrelsen. Nationell utvärdering – vård och omsorg vid demenssjukdom, 2014
67
Olsson, Thuresson, Thorslund. Medicinsk vård för individer med psykisk utvecklingsstörning – vem tar ansvaret? 2012
68
Socialstyrelsen. Alltjämt ojämlikt! 2010
69
Ibid.
69
Alander. Sämre HSL för personer med utvecklingsstörning, 2015
69
Nystrand. En vanlig dag på jobbet- eller inte? 2014
70
Ibid.
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Inom barnsjukvård har det, med gott resultat, testats att förbereda barn med bildstöd innan
sjukhusbesök71. För personer med intellektuell funktionsnedsättning kan det också vara en bra
metod för att skapa trygghet och en förståelse för vad som ska hända.
Det är förståeligt att det inte är enkelt att utreda demenssymtom hos personer med
intellektuell funktionsnedsättning, eftersom att demensutredningar kan vara svårgenomförda
även hos övriga befolkningen. Det finns behov av expertkompetens för att kunna urskilja
demenssymtomen från det naturliga åldrandet, funktionsnedsättningen och andra sjukdomar72.
Dessvärre saknas det expertkompetens inom sjukvården för att bemöta och utreda personer
med intellektuell funktionsnedsättning. Specialistenheter som habiliteringen saknar ofta läkare
och personer med intellektuell funktionsnedsättning är hänvisade till den vanliga sjukvården, i
första hand primärvården. Det är också viktigt att ta med etiska aspekter till varför utredningar
är svårgenomförda, det kan vara traumatiserande för vissa personer att genomgå upprepade
tester och undersökningar. Personer som bor på särskilt boende, har personlig assistans eller
boendestöd har redan tillgång till beviljade stödinsatser och en diagnos anses därmed inte lika
viktig. Men kan vi då prata om vård på lika villkor? Är det viktigt med en diagnos, och till
vilket pris?
Det är viktigt att alla personer får möjlighet att utredas för uppkomna symtom. Precis som för
övriga befolkningen handlar det om att utesluta differentialdiagnoser. Mycket går att behandla
och då ska det göras. Det är också viktigt för att kunna erbjuda eventuell medicinering och se
till att stöd och bemötande är anpassat utifrån nya svårigheter som tillkommer vid
demenssjukdom. Det kan vara av stor vikt för personen själv och anhöriga att uppkomna
symtom förklaras av en diagnos73.

71

Johansson, Wikholm. Hur uppfattar vårdpersonal och föräldrar bilder som kommunikationsstöd i barnsjukvården? 2014
Solberg, Davidsen, Lybæk m.fl. Diagnostisering og behandling av personer med utviklingshemming og demens, 2006
73
Gustafsson, Thuresson. Personer med utvecklingsstörning och demens, 2004, rev 2011
72
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6.2. Demensdiagnos
Demensdiagnosen ställs utifrån olika diagnoskriterier. Socialstyrelsen rekommenderar
att ICD-10 används.
Utifrån ICD-10 krävs att det finns belägg för följande för en ospecificerad
demensdiagnos:
• Nedsättning av minne, framförallt svårt med nyinlärning (delas in i mild, måttlig eller svår
nedsättning av minnesförmåga).

•

Nedsättning av andra kognitiva förmågor, kan visa sig som försämrat omdöme, svårt med
planering och organisering. Det måste också kunna påvisas att det är frågan om en sänkning
från en tidigare prestationsnivå.

•

Att det ej rör sig om konfusionstillstånd.

•

Att det finns nedsättning av emotionell kontroll, motivation eller en förändring av socialt
beteende med minst ett av följande symptom: emotionell labilitet, irritabilitet, apati,
förändrat socialt beteende.

•

Symtomen ska ha funnits i minst sex månader.
Svenskt Demenscentrum. Fakta om demens, utredning och diagnos.

6.3. Basalutredning
Syftet med en basal utredning är att ta reda på vad uppkomna symtom beror på, rör det sig om
demenssjukdom, normalt åldrande eller något annat? För att säkerställa och kvalitetssäkra
demensvården i Sverige idag finns Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid demenssjukdom74.
Där finns rekommendationer för hur utredningen av personer med misstänkt demenssjukdom
ska utföras. Rekommendationerna prioriteras från 1-10 utifrån verkningsgrad och evidens där
1 är största prioritet. Först rekommenderas en basal utredning som vanligen utförs av
primärvården.
Rekommendationer för den basala utredningen är följande:

•

Strukturerad anamnes (prioritet 1)

•

Anhörigintervju (prioritet 1)

•

Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd (prioritet 1)

•

Kognitiva tester (MMT, klocktest) (prioritet 1)

•

Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga (prioritet 1)

•

Hjärnavbildning CT/DT (prioritet 2)

•

Provtagning (kalium, homocystein, sköldkörtelfunktion) (prioritet 2)

•

Vid klinisk misstanke, prover för borrelia och hiv (prioritet 1)

74

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, 2010
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Det saknas rekommendationer för hur en basal utredning för personer med intellektuell
funktionsnedsättning och misstänkt demenssjukdom ska utföras. Det finns en specifik
rekommendation för basal utredning för personer med Downs syndrom och misstänkt
Alzheimers sjukdom som kan tillämpas som utgångsläge. Rekommendationen beskriver att
det finns mycket gott vetenskapligt underlag för att utreda och utesluta differentialdiagnoser
som depression, hypotyreos (brist på sköldkörtelhormon) samt hörsel/synnedsättningar. Enligt
rekommendationen saknas det vetenskapligt stöd för att peka ut något specifikt
skattningsinstrument vid kognitiva tester för målgruppen. MMT75 beskrivs som oanvändbart
medan CAMCOG* har visat sig kunna vara av värde. Utifrån beprövad erfarenhet
rekommenderas en utförlig anamnes. Intervjuer med personal och anhöriga som kan bidra till
en bild av ursprunglig kognitiv förmåga och funktionsnivå för personen. Det vetenskapliga
underlaget för att använda hjärnavbildning som CT/DT eller SPECT för att ställa diagnos
beskrivs som svagt.
Vi kan konstatera att det rekommenderas att den basala utredningen utförs på ungefär samma
sätt som för övriga befolkningen men att det saknas underlag för kognitiva tester och
hjärnavbildning. Det kan dock vara en utmaning att genomföra bedömning av fysiskt tillstånd
som vi tidigare har varit inne på och ytterligare en utmaning är den psykiska bedömningen.
En anamnes och anhörigintervju är beroende av att det finns personer i omgivningen som har
god kännedom om personen. Tidigare har det konstaterats att vårdkedjan vid
demensutredning behöver vara anpassad för personer med intellektuell
funktionsnedsättning76.
Det finns några vårdprogram i Sverige för demensutredning som avser personer med
intellektuell funktionsnedsättning och beskriven en anpassad vårdkedja. Till exempel från
Minnesmottagningen i Kristianstad77. Landstinget i Uppsala län har under ledning av Barry
Karlsson beskrivit hur utredning kan gå till och specifika testinstrument som kan användas för
personer med intellektuell funktionsnedsättning78. Omsorgspykiatrin på Mölndals sjukhus SU
har en lång erfarenhet av att utreda personer med intellektuell funktionsnedsättning. Nasjonalt
kompetansesenter for aldring og helse i Norge har under lång tid bedrivit forskning kring
utredning och diagnosticering av demenssjukdom hos personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Genom att utgå från det som finns beskrivet har ett förslag tagits fram
för hur en basal utredning kan gå till för personer med intellektuell funktionsnedsättning i
Halland.
Utredningen sker som för övriga befolkningen under ledning av läkare inom primärvården vid
misstanke om demenssjukdom. Den basala utredningen syftar till att utreda
differentialdiagnoser. Läkaren ansvarar för att remittera till andra enheter vid behov, t.ex. för
bedömning av psykisk status.
*CAMCOG (Cambridge Cognition Examination) Ett kognitivt test som är den del av CAMDEX
75
Svenskt demenscentrum. Fakta om demens – utredning och diagnos – mata demensgrad MMT - minnestest-MMT
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Liljeroth, Palm. Anpassning av vårdkedjan vid utvecklingsstörning och demens, 2012.
77
Liljeroth, Palm. Lokalt Vårdprogram, riktlinjer vid utredning och behandling av demenssjukdom vid utvecklingsstörning,
2012
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Karlsson. Nya Omsorgsboken - Åldrande och demens vid intellektuell funktionsnedsättning, 2011
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•

Strukturerad anamnes

Återkommande kartläggningar med Tidiga tecken som fångar upp förändringar och kan
vara ett gott stöd för läkaren vid en anamnes. Under anamnesen ska tidigare sjukdomsbild,
nuvarande och tidigare medicinering (ett observandum), tidigare kognitiv status och
funktionsförmåga fångas upp. Det är viktigt att ha kännedom om andra diagnoser och dess
typiska symtom. När det finns HSL-personal i kommunen som har en tidigare kännedom
om personen ska de bidra med väsentlig information.
•

Anhörigintervju

Intervju med anhörig och personal som arbetar nära personen är en oerhört viktig del och
här måste stor vikt läggas. Vilka frågeformulär som används är upp till utredaren. En del
information kan även hämtas från återkommande kartläggningar med Tidiga tecken.
Specifika intervjuformulär för målgruppen kan användas (DSDS*, DLD**, ABDQ***,
ASDASQ****, KIF*****).79
•

Fysisk status

Kanske den viktigaste delen då personer med intellektuell funktionsnedsättning inte alltid
kan uttrycka smärta med ord och förklara vad som är fel. Utöver vanlig somatisk
undersökning rekommenderas undersökning av syn, hörsel, tandstatus. Det finns en
specifik guide för medicinskt omhändertagande för personer med Downs syndrom, se
nedan.
Guide för medicinskt omhändertagande för personer med Downs syndrom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontroll av tyreoideafunktion (TSH, T4)
Ögonundersökning, synskärpa och linsgrumlighet.
Hörselbedömning inklusive öronstatus (ledningshinder, presbyacusis)
Bedömning av rörelseförmåga, rörlighet och smärta?
Bedömning av munstatus- tandläkarundersökning. Tandlossning? Smärta?
Bedömning av behov av preventivmedelsrådgivning för kvinnor.
Kardiell bedömning (EKG,UKG) med hänsyn till mitralklaffs-prolaps och aortaregurgitation och därmed behov av antibiotikaprofylax vid eventuell kirurgi
8. Bedömning av depressivt beteende (förändrat sömnmönster, apati, spontangråt,
förändrad aptit och vikt, ökad rädsla och fientlighet).
9. Vid ryckningar, myoklonier, överväga EEG.
Karlsson, Alkvist, Annerén m.fl. Psykisk ohälsa och tidig demensutveckling vid Downs syndrom, 2006
Liljeroth, Palm. Lokalt Vårdprogram, riktlinjer vid utredning och behandling av demenssjukdom vid utvecklingsstörning, 2012

*DSDS. Demensskala för Downs syndrom. **DLD, används i England och Holland. En svensk översättning finns som
forskningsversion. ***The Adaptive Behavior Dementia Questionnaire http://tidigatecken.se/ABDQ%20svensk%20version.pdf.
****Screeninginstrument Autism Spectrum Disorder Adults Screening Questionnaire (ASDASQ) för att identifiera
autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna. *****KIF, Kyléns skattning av intellektuell funktionsnivå, intervjuformulär.
79
Karlsson. Nya Omsorgsboken - Åldrande och demens vid intellektuell funktionsnedsättning, 2011
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•

Psykisk status

Utreda om det rör sig om en depression eller annat som kan ge kognitiv svikt. Depression
bör alltid misstänkas och utredas vid demensliknande symtom. Bedömning av adaptiv
förmåga är en viktig faktor för att skilja depression från demenssjukdom80.
•

Kognitiva tester

Svårigheten med kognitiva tester är att personer med intellektuell funktionsnedsättning i
regel redan har en kognitiv nedsättning och riskerar att få bottenresultat på test som MMT
och liknande. Det finns dock stora variationer inom gruppen och för vissa personer kan
MMT fungera. Det kan därför vara svårt att peka ut ett kognitivt test som fungerar för hela
gruppen. Det viktiga är att påvisa en nedgång av flera kognitiva funktioner. Det kan göras
på olika sätt. Det går att jämföra resultat från ett standardiserat test över tid t.ex.
CAMCOG eller Cognistat. Det kan också vara tillräckligt att utgå från anhörigintervju
och Tidiga tecken.
•

Provtagning

Kalium, homocystein, sköldkörtelfunktion (hypotyreos är vanligt vid Downs syndrom).
•

Funktions och aktivitetsbedömning

En översiktlig bild av förändringar kan fås från Tidiga tecken. Tidigare funktions- och
aktivitetsbedömningar utföra av sjukgymnast eller arbetsterapeut kan jämföras för att få
syn på förändringar.
•

Hjärnavbildning CT/DT

Undersökningen kan medföra stress och oro för vissa personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Ibland går undersökning därför inte att utföra eller behöver utföras
under narkos. Resultatet kan även vara svårtolkat, det kan finnas förändringar på hjärnan
till följd av andra diagnoser. Undersökningen kan behöva göras om för att jämföra hur
resultatet har förändrats över tid.
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6.4. Utvidgad utredning
När den basala utredningen inte ger tillräcklig information för att en diagnos ska kunna ställas
rekommenderas en utvidgad utredning81. Syftet är fortfarande att ta reda på om symtom beror
på demenssjukdom eller något annat. En utvidgad utredning utförs av specialistteam på t.ex.
en minnesmottagning.


Neuropsykologiskt test (prioritet 2)



Strukturell hjärnavbildning MR (prioritet 2)



Lumbalpunktion (prioritet 2)



SPECT (prioritet 4)

Centrala frågor kring utvidgad utredning för personer med intellektuell funktionsnedsättning
är, vem är specialist och var ska utredningen utföras? Vanligen utförs en utvidgad utredning
på en minnesmottagning. På vissa platser i Sverige finns specialistenheter med så kallade
omsorgsläkare eller habiliteringsläkare som utför utredningar för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. På de flesta ställen i Sverige saknas det dock sådana enheter, så även i
Halland vilket innebär att personer med intellektuell funktionsnedsättning är hänvisade till
den vanliga sjukvården. Minnesmottagningen anses vara bäst lämpad att utföra en utvidgad
demensutredning i Halland.
Utöver ovanstående rekommenderade undersökningar kan det finnas behov att komplettera
delar som tillhör den basala utredningen om det inte har varit möjligt att genomföra på
vårdcentralen. Av de undersökningar som rekommenderas i den utvidgade utredningen är
flera svåra att utföra i praktiken för personer med intellektuell funktionsnedsättning t.ex.
Lumbalpunktion. Så även hjärnavbildningar som MR och SPECT, resultatet kan vara
svårtolkat och det kan behövas flera avbildningar över tid för att jämföra förändringar.
Ovanstående tester bör utföras om/när det fungerar för personen. Ofta blir man dock hänvisad
till Neuropsykologiska tester, vilka behöver anpassas för målgruppen. För att inte få
bottenresultat kan tester för barn användas82. Testerna behöver vara evidensbaserade,
replikerbara och oberoende av administratör. Vilka tester som används bedöms av utföraren,
utifrån aktuell forskning i Sverige och Norge rekommenderas t.ex. Leiter-screen (Leiter-R),
WPPSI, benämningstest (föremål/bilder) och minnestest83. Bedömningar utifrån observationer
av adaptivförmåga samt information från anhöriga och personal angående ADL-förmågan kan
ofta vara avgörande för att ställa en diagnos84. Vanligen är det en preliminär diagnos som kan
ställas och efter 6 månader behöver utförda tester göras om för att säkerställa en slutgiltig
diagnos.
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6.5. Demensutredning sammanfattning


Fånga upp tidiga symtom genom kontinuerlig kartläggning med Tidiga tecken.



Differentialdiagnostisering är det viktigaste, för att utesluta andra tillstånd.



Basal utredning på vårdcentralen med stöd från anhöriga, boendepersonal och
eventuellt HSL-personal i kommunen som känner personen väl. När kartläggningar
med Tidiga tecken har gjorts är dessa ett gott stöd för utredaren.



Utvidgad utredning på Minnesmottagningen, komplettera den basala utredningen med
anpassat neuropsykologiskt testbatteri.

Att tänka på:



Bemötande och kommunikation behöver anpassas efter de behov personen med
intellektuell funktionsnedsättning har.



Utredningar som hotar att inverka på en persons livskvalitet behöver noga övervägas.
Livskvaliteten ska förbättras av en diagnos, annars kan en utredning anses onödig.
Besvärliga symtom som inte kan förklaras bör utredas. Att leva med besvärliga
symtom som inte utreds men som hade gått att behandla kan också anses som negativt
för livskvaliteten.
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7. Insatser till personer med intellektuell funktionsnedsättning
och demenssjukdom
7.1. Behandling vid demenssjukdom
Demenssjukdom går inte att bota, inte än i alla fall. Vi är därmed helt förvisade till att försöka
lindra symtom och ge personer med demenssjukdom livskvalitet och en så meningsfull och
bra vardag som möjligt utifrån den succesivt förändrade funktionsförmågan. Även om det inte
finns någon botande behandling rekommenderas starkt att personer med demenssjukdom får
symtomlindrande behandling85.
Eftersom att få personer med intellektuell funktionsnedsättning utreds och får en diagnos är
det också få som blir aktuella för läkemedelsbehandling. Det finns idag begränsad information
om verkningsgraden av symtomhämmande läkemedelsbehandling för personer med
intellektuell funktionsnedsättning då få studier har utförts86. De flesta studier som gjorts
handlar om personer med Downs syndrom och Alzheimers sjukdom och visar att medicinsk
behandling inte är effektiv87. Dessa studier är dock inte direkt överförbara på hela den
heterogena målgruppen, personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ofta har personer
med intellektuell funktionsnedsättning många läkemedel likt psykofarmaka eller
antiepileptika sedan tidigare. Läkemedel kan ofta ge biverkningar på beteende och kognitiva
funktioner och det rekommenderas en genomgång och sanering av läkemedelslistan snarare
än insättning av nya läkemedel. Psykofarmaka har ingen evidens vid beteendemässiga
symtom88.
När det talas om medicinering är det viktigt att komma ihåg att den mest verkningsfulla
behandlingen fortfarande är stödjande insatser som hjälper personer med demenssjukdom att
lyckas i vardagen och förebygger förekomsten av beteendemässiga symtom89.

7.2. Vilka insatser krävs?
I takt med att personer med intellektuell funktionsnedsättning blir äldre och eventuellt
utvecklar en demenssjukdom efterlyser personal inom LSS-verksamheter nya redskap för
arbetssätt och bemötande. Hur kan personal ge bästa tänkbara stöd till äldre personer med
intellektuell funktionsnedsättning? Då det finns få uttalade metoder inom området
intellektuell funktionsnedsättning och demens, kan personal känna maktlöshet inför de nya
utmaningarna. När arbetsmetoder som används inom LSS-verksamheter inte längre fungerar
är risken att slå i metodtaket stor vid nya utmaningar som demenssjukdom. Det är viktigt att
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medvetet arbeta med metoder som är evidensbaserade och rekommenderade från
Socialstyrelsen. Detta för att möjliggöra kvalitetssäkring och utvärdering av arbetet90.
Det är viktigt att vara ödmjuk inför att det kan behövas nya arbetsmetoder som kompletterar
de redan befintliga metoder som används. Ett samarbete över gränserna mellan LSSverksamheterna och äldreomsorgen skulle vara gynnsamt då det finns mycket erfarenhet och
kompetens att utbyta.

7.3. Teamsamverkan
Det är enligt de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom högt
prioriterat med teamsamverkan (prioritet 2) 91. Syftet med teamsamverkan är att skapa
kontinuitet i vård och omsorg och underlätta bedömningar som kräver flera olika perspektiv
eller kompetenser. Teamsamverkan bidrar till att kunna identifiera problem och ta fram
lösningar samt att se hela personens behov utefter ett helhetsperspektiv. Vilka som deltar i
teamet kan variera över tid, det kan vara läkare, sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut,
sjukgymnast, handläggare, chef och personal. Att medvetet arbeta i team kan förebygga
BPSD hos personer med demenssjukdom och minska stress för personen och anhöriga92.

7.4. Personcentrerad omvårdnad
Inom äldreomsorgen används förhållningsättet personcentrerad omvårdnad, som bygger på en
humanistisk människosyn och utgår från att alla människor har lika värde och ska ges
möjlighet att leva så bra som möjligt. Det syftar till att göra omvårdnaden och miljön mer
personlig samt att förstå beteenden och psykiska symtom utifrån personen med
demenssjukdoms perspektiv. Den personcentrerade omvårdnaden utgår från information om
personens livsmönster, värderingar och erfarenheter.
Den personcentrerade omvårdnaden innebär att personalen:
 Bemöter personen med demenssjukdom som en person med upplevelser, självkänsla







och rättigheter trots avtagande funktioner.
Ser den friska personen och inte personen med demenssjukdom.
Uppmuntrar personen att vara med att bestämma om sitt eget liv.
Ser personen med demenssjukdom som en aktiv samarbetspartner.
Bekräftar personen med demenssjukdom i dennes upplevelse av världen.
Strävar efter att involvera anhöriga och andra i det sociala nätverket i vården och
omsorgen.
Upprättar en trygg relation till personen med demenssjukdom.

Personcentrerad omvårdnad innebär också att särskilt beakta individuella behov om personer
har en annan kulturell eller språklig bakgrund. Att ta kulturell hänsyn handlar exempelvis om
att ge personen med demenssjukdom möjlighet till att utöva sin religion, få kulturellt anpassad
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mat, bevara sina kulturella traditioner samt att få tillgång till personal som talar samma språk
som personen med demenssjukdom.
Fördelar med att arbeta personcentrerat är att det kan öka personens självständighet, integritet,
initiativförmåga samt minska problemskapande beteende. Detta i sin tur leder till en känsla av
trygghet, välbefinnande och hemmastaddhet. Enligt Socialstyrelsen riktlinjer för vård och
omsorg vid demenssjukdom har personcentrerad omvårdnad, prioritet 193.
7.5. Lågaffektivt bemötande
Inom LSS-verksamheterna finns det ingen generell arbetsmetod som är jämförbar med
personcentrerad omvårdnad. Då det inom LSS-verksamheter bor personer med mycket
skiftande behov av stöd ställs det krav på att arbetsmetoderna anpassas mer utifrån den
enskildes behov. Ofta arbetar personalen med ett lågaffektivt bemötande94 som också är ett
exempel ur Socialstyrelsens kommande kunskapsstöd vid problemskapande beteende95.
Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt där personal tar ansvar över personens vardag
och dess situationer/händelser. Det innebär att som personal förmedlar trygghet, minskar
stress, skapar en pedagogisk miljö så vardagen blir begriplig och ger personen en känsla av
kontroll över sitt eget liv. Personal måste vara medveten om de olika affekterna bland annat
glädje, sorg, ilska och hur det smittas i möten mellan människor. Genom att arbeta
förebyggande utefter ett lågaffektivt bemötande, är målet att det blir så få problemskapande
situationer som möjligt.
Lågaffektiv bemötande består av några grundläggande principer, bland annat;



”Ställ krav på ett sätt så att brukaren kan leva upp till dem” innebär att ställa rätt krav
och att kraven inte är oväntade. Att använda struktur, tid att bli färdig och som
personal kunna ge sig när arbetssättet uppenbart inte fungerar.



”Avled- istället för konflikter” innebär att arbeta med avledande strategier istället för
konfrontationer. Att undvika en konflikt idag innebär färre konflikter imorgon.



”Människor som kan uppföra sig gör det” det tar bort elaka motiv, negativ vilja och
annat ödeläggande ur relationen. Om man utgår från detta kan man arbeta med respekt
för personen och flytta ansvaret för det pedagogiska arbetet till personalen96.

Det finns en koppling mellan lågaffektiv bemötande och personcentrerad omvårdnad. När
personal sätter personens behov av bemötande och omvårdnad i centrum vid demenssjukdom
kompletterar metoderna varandra väl. Det är lättare att arbeta personcentrerat om det finns
praktiska metoder att hantera problemskapande beteende med och det underlättar att arbeta
lågaffektivt om det finns en personcentrerad omvårdnadskultur97.
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7.6. BPSD-registret
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) är vanligt. Nio av tio
personer med demenssjukdom uppvisar någon gång under sjukdomsförloppet någon form av
beteendemässiga eller psykiska symtom. BPSD omfattar en rad olika symtom som har två
saker gemensamt – de orsakar stort lidande för personen med demenssjukdom och är ofta
svåra att möta för närstående och personal. Nationella riktlinjer för demensvård
rekommenderar att beteendemässiga och psykiska symtom utreds, så att bakomliggande
orsaker till symtomen kan åtgärdas98.
BPSD‐registret99 är ett nationellt kvalitetsregister som stöds av SKL (Sveriges kommuner och
landsting) och används över hela landet. Det är ett verktyg där personal får en tydligare, mer
genomtänkt struktur att arbeta efter. Arbetet underlättas genom att med hjälp av NPI-skalan100
observera symtom som gör det möjligt att bedöma; om och hur ofta BPSD förekommer,
analysera bakomliggande orsaker, samt utföra och utvärdera insatta åtgärder. Syftet med
BPSD-registret är att öka välbefinnande och livskvalité för personer med demenssjukdom
samt att kvalitetssäkra och uppnå likvärdig vård för målgruppen över hela landet101.
BPSD är även vanligt för personer med intellektuell funktionsnedsättning och
demenssjukdom. Kan BPSD-registret användas för personer med intellektuell
funktionsnedsättning och demenssjukdom? Ett behov av ett liknande verktyg för yngre
personer med intellektuell funktionsnedsättning utan demenssjukdom har även påtalats. Det är
inte ovanligt att yngre personer inom LSS har ett så kallat problemskapande beteende som i
mycket liknar BPSD102.
År 2013 fick SKL i uppdrag att se över förutsättningar för att använda BPSD-registret för
personer inom LSS som av någon anledning har beteendemässiga och psykiska symtom103.
Deras förstudie visar att det är angeläget att arbeta vidare med frågan, men att det saknas
kunskap om metoder och arbetssätt för målgruppen. Ett kunskapsstöd från Socialstyrelsen är
på gång och kommer att kunna vara vägledande gällande arbetssätt och metoder för personer
med intellektuell funktionsnedsättning104.
Ett problem som framstår direkt vid undersökning av möjligheten att använda BPSD-registret,
är att få personer med intellektuell funktionsnedsättning får en demensdiagnos. Det krävs en
demensdiagnos för att göra en skattning i BPSD-registret. När det finns en demensdiagnos går
BPSD-registret att använda även för personer med intellektuell funktionsnedsättning. NPIskalan, där symptom skattas, är dock inte helt är anpassad för personer med intellektuell
funktionsnedsättning utan framtaget för äldre personer med demensdiagnos.
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Socialdepartementet har nu gett kansliet på BPSD-registret i Malmö i uppdrag att starta upp
ett liknande verktyg för vuxna personer med funktionsnedsättningar inom personkrets 1 och 2
och arbetet har påbörjats. Det nya verktyget kommer att heta FUNCA. Det är tänkt för alla
vuxna personer inom LSS personkrets 1 och 2 och inte enbart för personer med
demensdiagnos. Syftet är att kvalitetssäkra arbetsmetoder som minskar problemskapande
beteende och medföljande skydds- och tvångsåtgärder105.

7.7. Dagliga aktiviteter och sysselsättning
Personer med intellektuell funktionsnedsättning har ofta sin sysselsättning inom daglig
verksamhet. Efter uppnådd pensionsålder kan det finnas önskemål om att fortsätta sin
sysselsättning. De dagliga aktiviteterna ger struktur åt dagen, känsla av delaktighet, möjlighet
att hålla kvar social samvaro med arbetskamrater och är en viktig del av det sociala livet
utanför bostaden106. Det ser idag mycket olika ut i Sverige vad kommunerna erbjuder för
sysselsättning för åldrande personer med intellektuell funktionsnedsättning. I vissa kommuner
får personerna arbeta så länge de vill och orkar eller blir erbjudna anpassade verksamheter. I
andra kommuner kommer sysselsättningen att upphöra när personerna fyller 65 år.
När en person utvecklar demenssjukdom kommer förmågan att utföra olika aktiviteter att
försämras. Det är viktigt att personal som arbetar med personer med intellektuell
funktionsnedsättning och demenssjukdom är medvetna om det och kan kravanpassa
aktiviteterna i vardagen. Att delta i individuellt anpassade aktiviteter och vara fysiskt aktiv
ska vara högsta prioritet inom demensvården107. För att motivera personer med
demenssjukdom att delta i aktiviteter är det viktigt att erbjuda aktiviteter som är meningsfulla
för personen. Har personen daglig verksamhet kan det vara viktigt att få fortsätta inom
sysselsättningen även om aktiviteter/arbetsuppgifter behöver anpassas efter personens
succesivt försämrade funktions- och aktivitetsförmåga. Det är viktigt att bibehålla en struktur
med välkända aktiviteter som bidrar till att skapa en känsla för tid och rum. Att så länge som
möjligt få klara av sina aktiviteter skapar självkänsla och värdighet108.
Ibland pratar man inom demensvården och att ”känna ihåg”, en person med demenssjukdom
kommer inte alltid ihåg hur något ska utföras, men med rätt bemötande, hjälpmedel och
ledtrådar i miljön kan personen klara att utföra många aktiviteter långt in i sjukdomen. För att
bevara funktionsförmåga är det viktig för personer med demenssjukdom att de får möjlighet
att vara fysiskt aktiva109. Promenader och regelbunden utomhusvistelse har även visat sig
kunna förebygga beteendemässiga symtom110.
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7.8. Boende och miljö
För personer med intellektuell funktionsnedsättning ska den enskilde tillförsäkras goda
levnadsvillkor enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). I det ingår bland annat ett boende som är ändamålsenligt utformat och ger trygghet och
trivsel111. Socialstyrelsen har specificerat föreskrifter och allmänna råd kring bostad med
särskild service enligt LSS112. Där förtydligas att ett boende för personer inom LSS ska
undvika institutionell prägel, kunna erbjuda god omvårdnad, varje lägenhet ska vara utformad
enligt Boverkets rekommendationer för fullvärdig bostad, det bör inte bo mer än fem personer
på ett och samma boende och det bör finnas en gemensamhetslokal för samvaro och aktivitet i
anslutning till lägenheterna. Det finns dock en hel del tolkningsutrymme för hur miljön på
särskilt boende ska vara utformad. Miljöns utformning har stor betydelse för trygghet och
trivsel och kan antingen underlätta eller hindra möjligheten till delaktighet.
De nationella riktlinjerna för demensvård rekommenderar med högsta prioritet att miljön ska
vara personligt utformad, berikad och hemlik för en person med demenssjukdom113.
Dessutom ska boendet vara småskaligt och kunna erbjuda utevistelse. För personer med
intellektuell funktionsnedsättning och demenssjukdom är det ofta förödande att flytta, då det
är ett välkänt faktum att personer med demens ofta blir sämre vid byte av boende114. Gamla
vanor, invanda miljöer och personal med personkännedom, skänker trygghet och är en bra
grund för att så långt som möjligt kunna bevara funktioner i vardagen. När en person bor i ett
boende med begränsad tillgång till personalstöd t.ex. servicelägenhet kan det bli nödvändigt
med en flytt. Det är viktigt med en planering i god tid inför åldrandet så att nya insatser och
förändringar kan införas innan förmågan för nyinlärning försvinner115.
I takt med att en person med intellektuell funktionsnedsättning utvecklar demenssjukdom
försämras perception, kognitiv och fysisk förmåga och miljön i boendet behöver successivt
anpassas för att bli trygg och möjliggöra delaktighet. Det kan handla om att sanera intryck i
miljön, både ljudmiljö och visuella intryck t.ex. ta bort förvirrande mönster och framhäva
viktiga saker med kontrastfärger. Det finns idag mycket kunskap inom demensvården kring
vilka anpassningar som kan behövas utifrån olika demenssymtom. Myndigheten för
delaktighet har tagit fram ett kunskapsstöd116 med en tillhörande checklista117, som kan
användas som stöd för miljöanpassning vid demenssjukdom.
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7.9. Hjälpmedel och tydliggörande pedagogik
Vid en demenssjukdom försvinner efterhand förmågan att lära nytt. Stödet handlar till stor del
om att hjälpa personen med demenssjukdom att bibehålla sina förmågor så länge som möjligt
och kompensera för funktioner som förlorats. För att bevara självständighet och
aktivitetsförmåga rekommenderas hjälpmedel för kognitivt stöd i den tidiga fasen av
demenssjukdom, medan personen fortfarande har förmåga till inlärning118.
En arbetsterapeut kan vara behjälplig med att bedöma behov och förskriva hjälpmedel för
kognitivt stöd. Det kan handla om tidshjälpmedel, tydliggörande strukturscheman,
påminnelsehjälpmedel samt program i telefon eller surfplatta som ger stöd åt tid och planering
för dagliga rutiner. Inom LSS-verksamheter används ibland metoden tydliggörande pedagogik
som syftar till att göra händelser, människors handlingar och miljön begriplig och därmed
hanterbar. Målet är att skapa förutsättningar för personen att bli så delaktig och självständig
som möjligt i olika situationer och aktiviteter livet igenom119.
Behovet av tydliggörande och kognitivt stödjande insatser är ofta stora för personer med
intellektuell funktionsnedsättning för att klara vardagen. Det är inte ovanligt att personer med
en intellektuell funktionsnedsättning redan använder kognitiva hjälpmedel sedan tidigare,
vilket är en fördel. Precis som för övriga befolkningen behöver nytt kognitivt stöd
introduceras till personen i den tidiga fasen av en demenssjukdom. Under sjukdomsförloppet
är det sedan viktigt att kontinuerligt följa upp, anpassa och utvärdera hjälpmedel och andra
insatser för kognitivt stöd. Det kan även finnas behov av hjälpmedel för att påkalla
uppmärksamhet exempelvis trygghetslarm eller rörelsevakter120. Efterhand tilltar också
hjälpmedelsbehovet för att kompensera fysiska funktioner. Det kan till exempel finnas behov
av rollator eller rullstol. Det är viktigt med teamsamverkan för att bedöma och följa upp
hjälpmedelsbehov för en person med demenssjukdom.

7.10. Alternativ kompletterande kommunikation, AKK
Det är vanligt att personer med intellektuell funktionsnedsättning har någon form av nedsatt
kommunikativ förmåga. Antingen svårigheter med att förmedla sig och/eller nedsatt förmåga
att förstå och minnas information från omgivningen. Alternativ kompletterande
kommunikation (AKK) är en samlingsterm för insatser som avser att förbättra möjligheten till
kommunikation121. Att kommunicera är ett grundläggande behov och en mänsklig rättighet.
Lämplig AKK ska användas om det behövs ersättning, komplement eller stöd till den
kommunikation som redan finns122.
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Vid en demenssjukdom försämras kommunikationen succesivt. Det är vanligt för personer
med intellektuell funktionsnedsättning att ha en nedsatt kommunikativ förmåga från början
och med tillkommande demenssjukdom blir kommunikationen en extra stor utmaning. Att
inte förstå eller inte kunna förmedla sig kan vara en bakomliggande orsak till
beteendemässiga symtom123. Vid demenssjukdom är det viktigt att förenkla och förtydliga
språket och i den sena fasen kan kommunikationen behöva förtydligas med kroppsspråk eller
bilder124. Personer med intellektuell funktionsnedsättning som redan använder AKK så som
bildkommunikation eller teckenkommunikation, ska givetvis fortsätta att använda sitt AKK
även vid demenssjukdom. Det kan dock finnas behov av att efterhand förtydliga och förenkla
kommunikationen genom att kompletta med kroppsspråk och konkreta saker/föremål.
Bemötande och kommunikation behöver vara individuellt utformad för varje person. Att
arbeta med en levnadsberättelse kan skapa bättre förutsättningar för kommunikation mellan
personal och en person med demenssjukdom125. I levnadsberättelsen skrivs viktiga händelser,
favoritmaträtt, glädjeämnen och händelser som skapat sorg in. Inom LSS-verksamheter
används ofta kommunikationspass som på ett personligt sätt presenterar viktig information om
personen och om personens kommunikation126. Till stor del en liknar ett kommunikationspass
en levnadsberättelse men kommunikationspasset innehåller ofta mer bilder och fotografier.
Huvudsyftet med både kommunikationspass och levnadsberättelser är att presentera viktig
information kring personen som underlättar förståelse, bemötande och kommunikation.

7.11. Andra arbetsmetoder inom demensvård
Inom demensvården finns fler uttalade arbetsmetoder men som har en lägre prioritet utifrån
nationella riktlinjer t.ex. reminiscence, validation och snoezelen127. Metoderna är tekniker
som utgår från de svårigheter personer med demenssjukdom kan få i den sena fasen av
sjukdomen. Det vill säga svårigheter att orientera sig, kommunicera, minnas sin livshistoria
och upprätthålla bilden av sig själv. Snoezelen, eller sinnesstimulering som det också kallas är
något som i stor utsträckning redan används inom LSS-verksamheter. Sinnesstimulering av
olika slag och anpassad kommunikation har visat bidra till ökad glädje, minskad stress,
meningsfullhet, ökad medvetenhet om omgivningen samt ökad kommunikationsförmåga128.
LSS-verksamheter kan hämta kunskap från äldreomsorgen som har erfarenhet av omvårdnad
och arbetssätt för äldre personer, vilket LSS-verksamheterna i dagsläget ofta saknar.
7.12. Stöd och kompetensutveckling
När en person insjuknar i demenssjukdom påverkar det ofta anhöriga och personal. För att
känna trygghet i den nya situationen är det viktigt att kunna erbjudna anhörigstöd tidigt efter
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insjuknandet129. Stödet kan bestå av kunskap om demenssjukdomen och psykosocialt stöd för
att stödja anhöriga att bearbeta känslor och tankar, då det kan bli komplext när en person med
intellektuell funktionsnedsättning utvecklar en demenssjukdom.
Det är av högsta prioritet att personal som arbetar med personer med demenssjukdom får
kompetensutveckling130. För personal inom LSS-verksamheter är det särskilt viktigt då
åldrande och demenssjukdom är nya utmaningar. Det kan handla om kompetensutveckling
kring; lagar och riktlinjer, bemötande och arbetssätt, kognition, det normala åldrandet,
demenssjukdomar, omvårdnadskunskaper och palliativ vård. Det finns också behov av
specifik utbildning om kombinationen funktionsnedsättning och demenssjukdom. Utbildning
kan bidra till att personalens bemötande, attityder och arbetssätt utvecklas positivt då
medvetenheten om personens situation ökar. Det rekommenderas även att utbildning
kombineras med regelbunden handledning till personal131.
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8. Vårdkedjan vid trygg och säker demensvård
8.1. Annas led
Annas led – för en trygg och säker demensvård i Halland, är en länsgemensam modell med
regionala riktlinjer vid demenssjukdom. Modellen beskriver hur arbetet och samarbetet kring
demensvården bör fungera i vårdkedjan mellan specialistvård, närsjukvård och kommunerna i
Halland. Annas led är utformad med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg
vid demenssjukdom 2010 som grund. Modellen säkerställer att vården bygger på ett nära
samarbete mellan de olika vårdgivarna, att det finns demenssamordnare i alla kommuner och
på vårdcentralerna inom närsjukvården samt att kvalitetsregister så som BPSD-registret
används132.

8.2. Ett nytt kapitel i Annas led
Ett av delmålen har varit att formulera ett nytt kapitel i Annas led för personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Det saknas tydliga rekommendationer i nationella riktlinjer
för hur demensutredningen ska gå till för personer med intellektuell funktionsnedsättning och
forskningen inom området är fortfarande begränsad. Genom att undersöka hur utredning går
till på andra platser i Sverige blir det tydligt att sjukvården ser organisatoriskt olika ut. I
Västra Götaland kan personer med intellektuell funktionsnedsättning remitteras till
Omsorgspsykiatrin som också finns tillgänglig som konsultverksamhet för primärvård och
kommunal Hälso- och sjukvård.
I Uppsala län finns ett pågående forskningssamarbete mellan Hälsa och Habilitering,
Akademiska sjukhusets äldrepsykiatri och Uppsala kommun. Genom forskningssamarbetet
har utförandet av utredning för personer med intellektuell funktionsnedsättning kommit långt i
jämfört med övriga landet. Samtidigt finns det några Minnesmottagningar i Sverige som har
erfarenhet av att genomföra demensutredningar för personer med intellektuell
funktionsnedsättning och har formulerat vårdprogram kring det, till exempel
Minnesmottagningen i Kristianstad.
Ett nytt kapitel i Annas led för personer med intellektuell funktionsnedsättning utgår från de
nationella riktlinjerna för demensvård. Eftersom att riktlinjerna och forskningen är begränsad
inom området ges inga rekommendationer kring specifika testinstrument för målgruppen i
Annas led (förutom kartläggningsmaterialet Tidiga tecken). Det har och håller på att tas fram
en hel del testinstrument och formulär utformade för målgruppen, en del finns omnämnda i
det tidigare kapitlet om utredning (kapitel 6).
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8.3. Förslag på nytt material till Annas led

Anna är 45 år och har en intellektuell funktionsnedsättning på grund av Downs syndrom.
Anna bor i en egen lägenhet på en gruppbostad. Hon arbetar sedan flera år tillbaka på ett café som bedrivs
av daglig verksamhet i kommunens lokaler.
På daglig verksamhet märker personalen att Anna blir tillbakadragen, hon vill inte prata med kunderna utan
håller sig mest i köket. Anna bakar också alltid samma kaka, vilket inte är likt henne som alltid har gillat nya
recept. Anna blir lätt irriterad och sur mot kunder och sina kollegor. Hemma har personalen märkt att Anna
inte längre vill delta i aktiviteter på gruppbostaden, hon isolerar sig mer och mer i lägenheten. Anna upplevs
också slarva med sin hygien och skötseln av lägenheten som båda alltid har varit i perfekt skick.
När en den årliga kartläggningen med Tidiga tecken görs uppmärksammas förändringar inom flera delar.
Personal från boendet och daglig verksamhet träffas tillsammans med HSL-teamet i kommunen. Det är
tydligt att Anna har förändrats, vad kan det bero på? Efter att ha uteslutit några bakomliggande orsaker i
omgivningen beslutas att Anna borde boka en läkartid på Vårdcentralen. Annas kontaktpersonal förklarar
och visar Anna att Tidiga tecken visar förändring och att en läkartid behöver bokas.
Anna besöker sin läkare på vårdcentralen tillsammans med sin kontaktpersonal på gruppbostaden och
anhörig, pappa Lars. Anna har innan besöket fått ett bildstöd som förbereder henne på vad som kommer
hända under läkarbesöket. Läkaren tar del av resultatet från Tidiga tecken. En somatisk undersökning samt
provtagning görs. Läkaren intervjuar Lars och Annas kontaktpersonal på boendet. Sjuksköterskan i
kommunen lämnar också sin och övriga HSL-teamets bedömning till läkaren. Det står klart att det inte rör sig
om något somatiskt.
Anna remitteras till Minnesmottagningen för en utvidgad utredning. Anna får diagnos Alzheimers sjukdom.
Anna får gå ner i arbetstid och arbetsuppgifterna anpassas. Anna får också succesivt mer stöd och tillsyn
från personalen på boendet. Anna får bo kvar på gruppboendet hela livet. Personalen får handledning av
HSL-teamet i kommunen och demenssamordnaren.
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Anna 45 år, Downs syndrom
Personer med intellektuell funktionsnedsättning och demenssjukdom
Vad säger de nationella riktlinjerna?
Det finns ingen rekommendation som avser hela målgruppen, personer med intellektuell
funktionsnedsättning och misstänkt demenssjukdom. Det finns en rekommendation avseende
basal utredning för personer med Downs syndrom och misstänkt Alzheimers sjukdom.










Basal utredning av personer med Downs syndrom och misstänkt Alzheimers sjukdom ger
underlag för att ställa diagnos och anpassa omsorgsinsatser och annan behandling (gott
vetenskapligt underlag).
Differentialdiagnostik av bland annat depression, hypotyreos, presbyacusi (åldersrelaterad
hörselnedsättning), synnedsättning, skalltrauma eller konfusion kan bidra till att dessa tillstånd
upptäcks och behandlas (mycket gott vetenskapligt underlag).
Det saknas vetenskapligt underlag för att peka ut ett skattningsinstrument 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 till att ge en bild av den
premorbida funktionsnivån och den kognitiva förmågan och därmed bidra till att ställa diagnos
(beprövad erfarenhet).
Det vetenskapliga underlaget är svagt för att bedöma om hjärnavbildning med SPECT bidrar
till att ställa diagnos för personer med Downs syndrom och misstänkt Alzheimers sjukdom
(otillräckligt vetenskapligt underlag).

Personer med intellektuell funktionsnedsättning och demenssjukdom
Personer med intellektuell funktionsnedsättning blir äldre idag och drabbas därmed av åldersrelaterade
utmaningar precis som alla andra. Demenssjukdom har visat sig vara vanligare förekommande och
tidigare debuterande för personer med intellektuell funktionsnedsättning än för övriga befolkningen.
Personer med Downs syndrom är extra utsatta och demenssymtom kan uppmärksammas redan i 30-40
års ålder. Vid 50 års ålder har 65 % av alla personer med Downs syndrom en pågående
demensutveckling. Även om det är allmänt känt att demenssjukdom är vanligt för personer med
intellektuell funktionsnedsättning är det svårt att upptäcka, utreda och diagnostisera demenssjukdom.
Genom att utföra återkommande kartläggningar av kognitiva funktioner, beteende, praktiska och
sociala färdigheter med ett evidensbaserat kartläggningsmaterial kan symtom tidigt upptäckas och
utredning och diagnostisering underlättas. I Halland rekommenderas att kartläggningsmaterialet Tidiga
tecken används. För att äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning och demenssjukdom ska
få rätt stöd och bemötande rekommenderas utbildning och handledning till personal.
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8.4. Vem gör vad för Anna som har en intellektuell funktionsnedsättning och
demenssjukdom?

Närsjukvård

Specialistsjukvård

Kommun
Fånga symtom
Kartläggningsmaterialet Tidiga tecken
erbjuds och används rutinmässigt för
alla personer med intellektuell
funktionsnedsättning, som bor på
gruppbostäder eller har personlig
assistans i kommuns regi.

Basal utredning
Se basal utredning i Annas led.
Vissa delar kan behöva
anpassas eller uteslutas. Viktigt
att utgå från Tidiga tecken och
ta hjälp från nätverket runt
personen bl.a. anhöriga,
personal, HSL-personal i
kommunal hemsjukvård.
Diagnos? Vid behov remiss till
minnesmottagning

Kommunal Hälso- och sjukvård kan
vara behjälplig efter remiss från
läkare.

Utvidgad utredning
Minnesmottagningen
Se utvidgad utredning i Annas
led. Kompletterande bedömningar och undersökningar som
anpassas för personer med
intellektuell funktionsnedsättning. (Ofta är anpassat
neuropsykologiskt testbatteri
som upprepas det mest
verkningsfulla.) Diagnos?
Annars upprepade tester efter
sex månader, diagnos?!
Utreda och anpassa stöd och
hjälpmedel
(när personen inte har
kommunal hemsjukvård).

Utreda och anpassa stöd och
hjälpmedel (Kan vara från
Habiliteringen eller
Minnesmottagningen, beroende
på vilka vårdkontakter personen
har, i första hand ansvarar
Kommunen)

Utreda och anpassa stöd och
hjälpmedel
(i första hand).

Stöd och utbildning till
anhöriga och personal
(Kan vara Habilitering eller
Minnesmottagning, beroende på
vilka vårdkontakter personen
har, i första hand ansvarar
Kommunen)

Stöd och utbildning till anhöriga
och personal
(i första hand).

Beslut om eventuell
läkemedelsbehandling
Stöd och utbildning till
anhöriga och personal (när
personen inte har kommunal
hemsjukvård).

BPSD?
Utreda bakomliggande orsaker,
eventuellt använda BPSD-registret för
stöd och struktur i arbetet.
Arbeta lågaffektivt och
personcentrerat.
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Närsjukvård

Specialistsjukvård

Kommun
Insatser och verksamheter
Kvarboende när det är möjligt, annars
se över alternativ i tid.
Meningsfulla aktiviteter dagtid,
anpassning/ nedtrappning av daglig
verksamhet.

Kontinuerlig uppföljning
Medicinsk uppföljning.
När personen inte har
kommunal hemsjukvård, även
uppföljning kognition, funktionsoch aktivitetsförmåga,
allmäntillstånd,
beteendeförändringar samt
beviljade insatser. Samverkan

Nyckelpersoner

Kontinuerlig uppföljning
Medicinsk och social uppföljning av
läkemedel, kognition, funktions och
aktivitetsförmåga, allmäntillstånd,
beteendeförändringar samt beviljade
insatser.
Samverkan.

Närsjukvård

Specialistsjukvård

Kommun

Läkare
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Kontaktpersonal
Tidiga tecken-coach
Neuropsykolog
Kurator
Demenssamordnare
Personal inom
Anhörigstöd
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9. Slutsats
Syftet med rapporten har varit att beskriva hur en trygg och säker demensvård för personer
med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna tillförsäkras i Halland. Att beskriva detta har
inte varit lätt. Det finns en del forskning både internationellt och nationellt gällande utredning
av demenssymtom, dock är det mestadels undersökt kring Alzheimers sjukdom hos personer
med Downs syndrom. Det saknas överlag klinisk erfarenhet kring utredning, behandling,
arbetssätt och bemötande för personer med intellektuell funktionsnedsättning och därtill
misstänkt demenssjukdom. Demensvården för personer med intellektuell
funktionsnedsättning ser även väldigt olika ut i Sverige idag. Det har konstaterats att det krävs
en anpassad vårdkedja vid utredning av demenssjukdom för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. I nationella riktlinjer kring demensvård saknas det nästan helt specifika
rekommendationer för hur en anpassad demensvård för målgruppen ska se ut.
Överlag är hälso- och sjukvården bristfällig för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. I strävan efter normalisering har en viktig expertkompetens inom hälsooch sjukvården kring personer med speciella behov förlorats. Här har alla som arbetar för att
ge vård och omsorg till personer med intellektuell funktionsnedsättning ett stort ansvar för att
se till att utredningar av olika slag kan anpassas utefter varje person.
Med anpassning, rätt kompetens och bemötande bör de flesta utredningar inom den allmänna
sjukvården vara genomförbara. Rätten till vård på lika villkor handlar om att erbjuda insatser
efter behov.
Det finns definitivt mer att önska av demensvården för personer med intellektuell
funktionsnedsättning i Halland. Det är dock ett stort steg i rätt riktning att det finns ett beslut
om att kartläggningsmaterialet Tidiga tecken ska användas i de halländska kommunerna. Att
använda kartläggningsmaterial som Tidiga tecken är nödvändigt för att upptäcka tidiga
symtom på demenssjukdom och som stöd under demensutredningen.
För en lyckad implementering av Tidiga tecken i Hallands kommuner krävs bättre
organisatoriska förutsättningar, lokala rutiner och en tydlig beskrivning av Tidiga teckencoachernas uppdrag. Här har taktisk grupp programområde funktionshinder en viktig uppgift i
att dels visa vägen för kommunerna, men även se till att information om Tidiga tecken sprids
till närsjukvård och specialistvård i Halland.
En beskrivning av demensutredning för personer med intellektuell funktionsnedsättning i
Halland har formulerats i ett nytt kapitel i Annas led. Den basala utredningen utgår från
vårdcentralen med stöd från personens anhöriga, boendepersonal och HSL-personal i
kommunen som känner personen väl. Utvidgad utredning ska ske på Minnesmottagningen
och komplettera den basala utredningen med anpassade undersökningar och
neuropsykologiskt testbatteri. Även om det finns speciella testinstrument framtagna för
målgruppen görs inga specifika rekommendationer i Annas led till följd av avsaknad av
evidens och nationella riktlinjer.
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Det saknas uttalade arbetsmetoder för att kvalitetssäkra och utvärdera stöd och omsorg för
personer med intellektuell funktionsnedsättning och demenssjukdom. Erfarenhet kan hämtas
från arbetsmetoder i demensvård inom äldreomsorgen. Dessa arbetsmetoder behöver anpassas
och kompletteras med de befintliga arbetsmetoder som används inom LSS-verksamheter.
Personal behöver få utbildning i arbetsmetoder, kontinuerligt stöd och handledning. Stöd och
utbildning behöver även finnas tillgängligt för personer som insjuknar i en demenssjukdom
och deras anhöriga.
Det finns mycket som behöver förbättras inom demensvården för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Det känns dock hoppfullt inför framtiden. Just nu händer det mycket
inom området både vad det gäller forskning och det praktiska arbetet inom kommuner och
landsting i Sverige. Tidiga tecken har börjat användas på flera håll och frågan kring åldrande
och demens för personer med intellektuell funktionsnedsättning uppmärksammas i olika
forum och sammanhang. Exempelvis ordnar FUB årligen konferensen ”Vi blir också äldre”.
Det pågår ett arbete med att ta fram nya utbildningsdelar för målgruppen till Svenskt
demenscentrums webb-utbildning, Demens ABC. Ett nytt verktyg, FUNCA som liknar
BPSD-registret men som är anpassat för personer inom LSS personkrets 1 och 2 är också
under uppbyggnad.
Sammanfattning



Det är svårt att upptäcka och utreda demenssymtom hos personer med intellektuell
funktionsnedsättning.



Att använda kartläggningsmaterial som Tidiga tecken är nödvändigt för att upptäcka
tidiga symtom på demenssjukdom och annan ohälsa.



Det krävs ett omtag av implementeringen av Tidiga tecken i Hallands kommuner med
bättre organisatoriska förutsättningar, lokala rutiner och tydligt beskrivning av Tidiga
tecken-coachernas uppdrag.



Det krävs en anpassad vårdkedja vid demensutredning för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Det saknas nationella riktlinjer för hur vårdkedjan och
demensutredningar ska organiseras för målgruppen.



En beskrivning av demensutredning för personer med intellektuell
funktionsnedsättning i Halland har formulerats i ett nytt kapitel i Annas led. Inga
specifika testinstrument rekommenderas i Annas led till följd av avsaknad av evidens
och nationella riktlinjer.



BPSD-registret kan användas för personer med intellektuell funktionsnedsättning när
det finns en demensdiagnos. Ett nytt verktyg, FUNCA som är anpassat för personer
inom LSS personkrets 1 och 2 är under uppbyggnad.
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Det saknas uttalade arbetsmetoder för att kvalitetssäkra och utvärdera stöd och omsorg
för personer med intellektuell funktionsnedsättning och demenssjukdom. Erfarenhet
kan hämtas från demensvård i äldreomsorgen.



Personal behöver utbildning i arbetsmetoder och kontinuerligt stöd och handledning.
Stöd och utbildning behöver även finnas tillgängligt för personer som insjuknar i en
demenssjukdom och deras anhöriga.

Till sist. Rätten till vård och stöd på lika villkor handlar om att erbjuda och anpassa
insatser efter behov. Vid speciella behov är ojämlika insatser en förutsättning för en
jämlik vård.
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Bilaga 1, Metod
Tillvägagångssätt för att komma fram till ett förslag för fortsatt implementering
av Tidiga tecken
För att ta reda på Tidiga tecken-coachernas upplevelser av implementeringsarbetet i
kommunerna i Halland följdes tidigare enkätundersökningar upp med intervjuer. Kontakt togs
med de 15 av 25 coacher, de coacher som uttryckt intresse av att fortsätta sitt uppdrag och
som deltagit i tidigare enkätundersökning. Coacher i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och
Halmstad besöktes och intervjuades. Intervjuerna bestod av öppna frågor i dialogform. Syftet
var att få en bild av nuläget avseende implementeringen av Tidiga tecken samt identifiera
framgångsfaktorer och svårigheter i implementeringsarbetet i respektive kommun. Med en av
coacherna Hylte fördes en dialog via email.
Samtal har förts med Hälso- och sjukvårdspersonal (HSL-personal) ur några av Hallands
kommuner för att få ta del av deras erfarenheter avseende Tidiga tecken och HSL-personalens
ansvar/deltagande i kartläggningarna. Även några enhetschefers åsikter i frågan har
efterfrågats. Informationen har samlats in genom samtal och möten med personer som
intresserat sig för området.
Samverkanspartners utanför Halland eftersöktes och kontakt togs med andra kommuner som
använder eller ska börja använda Tidiga tecken. Informationsutbyte och samtal har förts med
bland annat demenssjuksköterska i Vänersborgs kommun.
Kunskapsutbyte kring användning av Tidiga tecken skedde även under en nationell
nätverksträff om Tidiga tecken.
En kontinuerlig dialog har också förts med utvecklingsstrategier för området Vård och
socialtjänst inom Region Halland.

Tillvägagångssätt för att komma fram till ett förslag för hur en trygg och säker
demensvård kan gå till
Uppdraget har utgått från att ta del av och beskriva den erfarenhet och forskning som finns
gällande utredning, arbetssätt och bemötande för personer med intellektuell
funktionsnedsättning och demenssjukdom.
Tidigare förförståelse har använts för att eftersöka relevant information och välja ut och
värdera informationen samt hitta lämpliga personer att nätverka med.
För att ta reda på hur en anpassad utredning vid misstänkt demens ska gå till för personer med
intellektuell funktionsnedsättning i Halland har följande utförts:
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Materialsökning





Sökning på internet efter befintliga vårdprogram för målgruppen.
Genomgång av böcker, artiklar, rapporter och övrigt informationsmaterial.
Artiklar med ett internationellt perspektiv har eftersökts i databasen Pubmed.



Telefonkontakt med specialistläkare och primärvårdsläkare med inriktning och
erfarenhet av målgruppen.
Återkommande samtal och diskussioner med demenssjuksköterskor och övrig
HSL-personal i en av Hallands kommuner avseende utredning och arbetssätt.
Samtal och handledning från utvecklingsstrategier för området Vård och
socialtjänst inom Region Halland.
Samtal med Tidiga tecken-coacher i några av Hallands kommuner.

Samtal




Möten








Möten med representanter från minnesmottagningar i Halland för att ta del av
deras erfarenheter.
Information från/till taktisk grupp programområde funktionshinder i Region
Halland i samband med ett av deras möten.
Möten med representant från intresseorganisationen FUB för att ta del av deras
erfarenheter.
Deltagande på möte med den regionala arbetsgruppen för Annas led.
Samtal med Regional Kompetensutvecklingsgrupp angående utbildningsbehov.
Omvärldsbevakning, deltagande på konferenser och föreläsningar med relevans för
syftet.

Tillvägagångssätt för att undersöka möjligheten att använda BPSD-registret
Delen som handlar om BPSD-registret utgår från SKL:s förstudie133 som undersöker
förutsättningarna att använda BPSD-registret eller ett motsvarande verktyg som beslutsstöd
för bland annat personer med intellektuell funktionsnedsättning. Andra studier kring att
använda BPSD-registret för personer med intellektuell funktionsnedsättning eftersöktes men
inget påträffades. För att sätta sig in i hur BPSD-registret fungerar i praktiken gick båda
författarna kommunens utbildning för BPSD-administratörer. Samtal har förts med
representant för BPDS-registret i Malmö och med demenssjuksköterskor i Hallands
kommuner angående BPSD-registrets användbarhet för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Information har även fåtts från demenssjuksköterskor i andra
kommuner i Sverige med erfarenhet av att använda BPSD-registret för personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Till grund för resultatet ligger även en workshop på BPSDregistret i Malmö, där utformningen av ett nytt verktyg som liknar BPSD-registret men som är
anpassat för LSS-verksamheter diskuterades och planerades.
133

Sveriges Kommuner och Landsting. Rapportering av förstudie om BPSD som beslutsstöd inom handikappomsorgen enligt
överenskommelse om stöd till EBP 2013 inklusive förslag på fortsatt arbete 2014, 2013
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Bilaga 2
Implementering av Tidiga tecken i Halland år 2012 till 2015
Taktisk grupp programområde funktionshinder beslutade 2012 att man i Halland skulle börja
arbeta med Tidiga Tecken. Respektive kommun fick i uppdrag att utse så kallande Tidiga
tecken-coacher utifrån vilka de ansåg vara bäst lämpliga i sin organisation. Det kunde vara
olika yrkeskategorier t.ex. stödpedagoger, personliga assistenter eller sjuksköterskor.
Meningen var att coacherna skulle vara drivande i implementeringen av Tidiga tecken i sin
kommun samt handleda personal i att använda Tidiga tecken134. Coacherna från respektive
kommun fick en heldagsutbildning i demens och åldrande, kartläggningsmaterialet Tidiga
tecken samt en genomgång av implementeringsprocessen PDSA-hjulet. Återkommande
uppföljningstillfällen genomfördes för att följa upp hur implementeringsprocessen fortskred i
respektive kommun samt för att utbyta erfarenheter.
Under hösten 2012 genomfördes två uppföljningstillfällen med Tidiga tecken-coacherna. En
rad utvecklingsområden identifierades som centrala att arbeta vidare med. Dessa kom att
utgöra delmål/aktiviteter i den länsgemensamma mål- och handlingsplanen för 2013.
Planerad uppföljningsträff för Tidiga tecken-coacher under våren 2013 ställdes in på grund av
pågående fackligt varsel. Vid ettårsuppföljningen utgick en enkät till Tidiga Teckencoacherna. Resultatet visade på att det fanns flera områden som var angelägna att fokusera på
i det fortsatta utvecklingsarbetet:


Hur en demensutredning går till i Halland för personer med intellektuell
funktionsnedsättning



Att information om Tidiga tecken behöver spridas till närsjukvården



Behov av kompetensutveckling kring demenssjukdom i kombination med
intellektuell funktionsnedsättning

Tidiga tecken-coacherna deltog i oktober 2013 tillsammans med BPSD-administratörer och
kommunernas demensteam på ett lärandeseminarium med föreläsare Gun Aremyr. På
eftermiddagen samma dag deltog Tidiga tecken-coacherna i workshop ”Att åldras med
utvecklingsstörning” för att få mer kunskap om åldrande och möjlighet till reflektion kring
skillnad mellan det naturliga åldrandet och misstänkt demenssjukdom.
Det framkom vid en gemensam uppföljning med Tidiga tecken-coacherna att uppdraget som
Tidiga tecken-coach såg olika ut i de olika kommunerna. Coacherna upplevde även att de
hade svårt att fullfölja sitt uppdrag. Tidsbrist och otydligt uppdrag uppgavs vara de största
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hindren för implementering av Tidiga tecken. Fler uppföljningsträffar och former för
samverkan coacherna emellan önskades. Teman för kommande uppföljningsträffar
identifierades:


Erfarenhetsutbyte med Tidiga tecken coacher och BPSD-administratörer



Utbildning till personal i kommunernas verksamheter



Önskemål om en Hallandsmodell för Tidiga tecken



Redovisning av arbetet i Kungsbacka, som är den kommun som kommit längst
med implementeringen

Ovanstående utvecklingsområden sammanfattades och beskrevs som delmål och aktiviteter i
handlingsplanen för 2014.
Vid en ny enkätundersökning under hösten 2014 visar resultatet att implementeringen av
Tidiga tecken helt avstannat på flera ställen i Halland. Det är dock svårt att dra några
slutsatser av enkäten då svarsdeltagandet var lågt, enbart 15 av 25 coacher deltog. Det finns
behov av att fortsätta arbetet med implementering av Tidiga Tecken och säkerställa en trygg
och säker demensvård på lika villkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning
oavsett var i Halland personerna bor. Redan i uppdragsrapporten – Ettårsuppföljning av
kommunernas arbete med Tidiga tecken135 beskrivs att det finns behov av en kontaktperson
eller projektledare, gärna med bakgrund som Tidiga tecken-coach. Uppdraget skulle vara att
fortsätta arbetet med implementering av Tidiga tecken i samverkan med Taktisk grupp Äldre,
Minnesmottagningen och demenssamordnare med flera, samt att driva arbetet i linje med
Hallands länsgemensamma modell för demensvård, Annas led.
Taktisk grupp programområde funktionshinder beslutade att rekrytera och uppdra åt
utvecklare att inom ramen för ett tidsbegränsat uppdrag arbeta med delmålen och genomföra
aktiviteterna i mål- och handlingsplanen för 2014 för att nå måluppfyllelse och uppfylla syftet
med uppdraget. Utvecklingsuppdraget kom att delas av två medarbetare från Kungsbacka
kommun som sedan tidigare har uppdrag som Tidiga tecken-coacher, vilka också författar den
här rapporten.
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