
LATHUND 
Utredning demens/kognitiv svikt

Anamnes
● Symtom, hallucinationer, sömnpåverkan, 

orientering, planering, nedsatta exekutiva 
funktioner

● Anhörigintervju 
● Neurokognitiv symtomenkät
● Förlopp
● Social situation (boende, yrke, närstående, 

utbildning, språk)
● Hereditet
● Tidigare sjukdom
● Aktuella läkemedel
● Vapen, Bilkörning
● Tandhälsa

Status 
● AT, hjärta, lungor bt inkl ortostatiskt bt, mun 

och svalg, syn hörsel, 
● Neurologstatus inkl parkinsonism, latens, 

förlångsamning, 
● Psykiskt status

Neuroradiologisk undersökning
DT hjärna enl demensprotokoll, 
om tidigare undersökning finns kan den granskas enl 
demensprotokoll men bör helst ej vara äldre än 6 mån.

Diagnostik
Diagnosticering, tolkningsstöd
Lindrig kognitiv svikt – ge råd och erbjud återbesök vid 
försämring
Demens – ge information muntligt och skriftligt
Erbjud symtomlindrande behandling vid Alzheimers sjukdom  
(kolinesterashämmare, memantine)
Överväg behandling vid blanddemens
Värdera övrig läkemedelsbehandling ex statiner, ASA.
Informera om kvalitetsregister SveDem 
Ta ställning till förmåga att inneha vapen samt körkort. Vid 
svårbedömd körförmåga kan remiss skickas till neuropsykolog 
kod lbmedger eller lbtrafik remissmall

Överväg remiss 
● Tandläkare (utfärda intyg N-tandvård) 
● Dietist (efter bedömning näringsstatus)

Säkerställ att kontakt med kommunen etablerats, behov av SIP?
Utse fast vårdkontakt (PAL eller demensansvarig ssk)

Uppföljning
Utvärdera läkemedelsbehandling efter 
4 veckor: med avs på tolerabilitet, dosöka om möjligt till måldos
3 månader: värdera effekt av behandling, Memantine
6 månader: värdera effekt av behandling, 
Acetylkolinesterashämmare
Använd gärna utvärdering av demenssymtom

Årliga uppföljning av demenssjukdomen ska innehålla:
Läkemedelsgenomgång
Somatiskt status inkl nutritionsstatus och MoS
MMSE + klocktest
BPSD-bedömning

Utsättning av läkemedel: 
Vid tveksam eller otillräcklig effekt. Görs stegvis enl anvisning i 
Fas UT anv.id: norrbotten Lösen bd-lan

Kognitiva test 
MMSE
Klocktest 
GDS vid depressionsmisstanke
RUDAS om annat modersmål än svenska
Vid behov kompletterande testning via arbetsterapeut 
ex MOCA, AQT

Remiss till specialiserad vård
Efter komplett basal demensutredning inom primärvården kan remiss i vissa fall skickas till 
geriatriska mottagningen Sunderby sjukhus kod lbmedger

Ex på behov av utvidgad utredning:
● Yngre än 65 år
● Snabbt progredierande symtom
● Vid misstanke om ovanlig demenssjukdom ex Lewy Body demens, frontallobsdemens
● Second opinion

Remissen ska innehålla:
Sammanfattning av basal utredning inkl. anamnes, lab, DT hjärna, kognitivt testresultat, ev 
arbetsterapeutbedömning samt preliminärdiagnos och frågeställning. 
Enl nationellt vårdförlopp kognitiv svikt ska utvidgad utredning vara genomförd inom 60 dagar.
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