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HÖK Demens 

 

Överenskommelse mellan primärvården och geriatriken 

 i Norrbotten 
 

Grundprincip 
Primärvården ansvarar för den basala demensutredningen och förväntas 

kunna utreda och behandla de vanligaste demenssjukdomarna.  

 

Utredning 
Utredningen syftar till att utesluta behandlingsbara tillstånd samt ta reda på 

vilka svårigheter patienten har för att kunna ge en adekvat behandling och 

stöd.  

Utredningen är ett teamarbete och sker utifrån ett helhetsperspektiv. 

Ansvarig för utredningen är patientens distriktsläkare som i samarbete med 

vårdcentralens sjuksköterska och arbetsterapeut genomför utredningen.  

Det finns tillfällen då inte alla delar av utredningen kan genomföras. Ett 

sådant tillfälle är om personen är svårt sjuk och resultatet av utredningen inte 

tillför personen ytterligare livskvalitet. Ansvarig läkare avgör 

utredningsinsatserna utifrån personens helhetssituation och behov.  

 

Utredningens innehåll  
En fullständig utredning av demenssjukdom innehåller följande: 
 

Strukturerad anamnes  

 Symtom, förlopp och duration, problem i vardagen. 

 Social situation, boende, yrke, utbildning, närstående.      

 Hjälpinsatser, rökning, alkohol, körkort, vapen.                     

 Hereditet. Förekomsten av demens- eller psykisk sjukdom i släkten. 

 Tidigare och aktuella sjukdomar. 

 Aktuella läkemedel. 
 

Intervju med anhörig/närstående 

Intervju formulär: 

 Anhörigintervju för identifiering av demens och demensliknande tillstånd  

 Neurokognitiv/psykogeriatrisk symtomenkät 

  

  

http://www.demenscentrum.se/Documents/Arbeta_med_demens_PDF/Skalor_instrument/anhorigintervjun.pdf
http://www.demenscentrum.se/Documents/Arbeta_med_demens_PDF/Skalor_instrument/NPSymptomenkat_RagnarAstrand.pdf
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Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd  

 Somatiskt status: Blodtryck, neurologiskt status, syn, hörsel, psykiskt 

status. 

 Kem-lab: Hb, sänka, blodsocker, natrium, kalium, kreatinin, calcium, 

albumin, TSH, homocystein, urinsticka, längd, vikt, EKG 

 Hjärnavbildning Datortomografi (DT) 

 OBS! Vid klinisk misstanke ska primärvården ta prover för 

neuroborrelios, HIV eller neurosyfilis. 

 

Kognitiva test  

 MMSE-SR 

 Klocktest  

 Alzheimer Quick Test (AQT) vid behov 

 

Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga 

 Sker av arbetsterapeut helst i hemmet.  

 Bedömningen av patientens funktions- och aktivitetsförmåga genomförs 

via observation av aktivitet och/eller med hjälp av papper/penna test.  

 Bedömningsinstrument: 

1. DBF  

2. ADL-taxonomi 

3. RBMT ( Rivermead Behaviour Memory Test) 

 

Bedömning av bilkörning 

Viktigt är att bedöma om patienten har tillgång till vapen eller är aktiv 

bilförare. 

Grundregeln är att personer med demenssjukdom inte ska köra bil. Vid 

måttlig till svår demenssjukdom behövs ingen fördjupad bedömning. Vid 

lindrig demenssjukdom kan bilkörning medges under en period. Vid sådana 

gränsfall rekommenderas neuropsykologisk bedömning. 

 Remiss skickas till neuropsykolog vid Geriatrik- och 

rehabmottagningen vid Sunderby sjukhus, remisskod lbmedger. 

Läkaren anger på remissen att personen är informerad om att 

prövning av körkortslämplighet ska ske. 

 Om det enbart behövs en bedömning avseende förmåga att köra bil 

kan man istället skicka remissen till lbtrafik som är trafikmedi-

cinska enheten i Kalix. Där finns dock ingen möjlighet att göra 

någon diagnostik eller utredning i övrigt av demenssjukdomen. 

Följande remissmall kan skickas separat, alternativt att man 

försäkrar sig om att dessa uppgifter finns med i VAS-remissen för 

att remissen ska kunna bedömas. 

  

http://www.demenscentrum.se/Documents/Arbeta_med_demens_PDF/Skalor_instrument/MMSE-SR_protokoll_svartvitt.pdf
http://www.demenscentrum.se/Documents/Arbeta_med_demens_PDF/Skalor_instrument/Klocktestet.pdf
http://insidan.nll.se/documents/Publika/ns/kcre/Rehabiliteringsmedicin%20mott/Diverse/RemissTrME.doc
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Bedömning av vapen 

Bedöms man olämplig att köra bil är man sannolikt olämplig att inneha 

vapen. I socialstyrelsens vägledning ”Läkarens anmälningsskyldighet enligt 

vapenlagen” står att den som har en demenssjukdom av medicinska skäl kan 

vara olämplig att inneha skjutvapen. Om patienten bedöms kunna fortsätta 

inneha vapen genomförs individuella uppföljningar var 6-12 månad. 

Anhöriga bör informeras om olämpligheten att inneha vapen. 

Se Körkort och vapenrutin i vårdprogram demens 

 

Diagnostik 
Efter avslutad utredning är det viktigt att ansvarig distriktsläkare 

sammanställer resultatet av bedömningarna till en slutlig diagnos. Följande 

frågor bör kunna besvaras: 

 Föreligger ett demenstillstånd? 

 Vilken typ av demenssjukdom är rimligast? 

 Finns det, utöver demenssjukdomen, något tillstånd som kan påverkas för 

att därigenom förbättra patientens funktionsnivå globalt (somatisk eller 

psykisk sjukdom, social situation mm)?  

 Föreligger det andra förhållanden som bör beaktas vid en kognitiv svikt? 
 

I de fall demensdiagnos inte kan styrkas är det viktigt att följa upp patientens 

kognitiva status över tid. 

Diagnoskriterier för olika demenstyper i vårdprogram demens 

 

Sjukskrivning 
Sjukskrivning sker av geriatrik- och rehabmottagningen vid Sunderby 

sjukhus under deras pågående behandlingsansvar. När vårdansvaret övergår 

till primärvården, ansvarar primärvården för fortsatt sjukskrivning. 

 

Remiss till specialiserad vård 
Remiss till Geriatrik och Rehabmottagningen, Sunderby sjukhus sker efter 

att hälsocentralerna genomfört basal demensutredningen inklusive röntgen 

hjärna samt eventuellt kompletterat med lumbalpunktion. Röntgen hjärna 

och lumbalpunktion genomförs på närmaste länsdelssjukhus.  

De personer som i första hand är i behov av utvidgad utredning är: 

 Yngre personer med demenssjukdom (<65 år) 

 Personer med snabbt progredierande demenssymtom. 

 Atypiska varianter av demenssjukdomar tex. Lewy Body demens och 

frontallobsdemens. 

 Önskemål om second opinion  

 Personer med svåra beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 

(BPSD) 
 

https://vis.nll.se/process/vard/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/process/vard/Dokument/vard/V%C3%A5rdrutiner/Diagnos/ICD10/L%C3%A4ns%C3%B6vergripande%20v%C3%A5rdprogram%20Demens.pdf&action=default
https://vis.nll.se/process/vard/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/process/vard/Dokument/vard/V%C3%A5rdrutiner/Diagnos/ICD10/L%C3%A4ns%C3%B6vergripande%20v%C3%A5rdprogram%20Demens.pdf&action=default
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Remissen för utvidgad utredning ska innehålla resultat av den basala 

utredningen samt eventuella kompletterande utredningar. Remissen skickas i 

VAS med remisskod lbmedger 
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Läkemedelsbehandling  
Omhändertagandet av personer med demenssjukdom innefattar 

diagnostisering, behandling (inklusive farmakologisk behandling), 

uppföljning och omvårdnad. 

Enl. Nationella Riktlinjer för vård och omsorg av personer med 

demenssjukdom (2010) finns två typer av läkemedel som är godkända för 

behandling av kognitiva symtom vid Alzheimers sjukdom. Det är 

kolinesterashämmare, NO6DA, och memantin, NO6DX01. 

 

I Norrbotten ska läkemedelsbehandlingen utgå från läkemedelskommitténs 

rekommendationer för demensläkemedel. 

 

Uppföljning av läkemedelsbehandling  

Regelbunden uppföljning sker efter insättande av läkemedel. 
 

2 månader Uppföljning med fokus på biverkningar. 

6 månader 
Utvärdering av effekt och ställningstagande till fortsatt 

behandling 

12 månader 
Utvärdering av effekt och ställningstagande till fortsatt 

behandling 
 

Vid utvärdering av läkemedeleffekten är följande instrument användbart. 

Utvärdering av demenssymtom  

 

Utsättning av läkemedel 
Vid tveksam eller utebliven effekt kan utsättningsförsök göras, utsättningen 

sker stegvis enligt anvisningar i Fas UT, upplaga 3.  

Ny utvärdering genomförs efter 4-6 veckor tillsammans med närstående. 

Man ska överväga återinsättande av läkemedlet om patienten försämras i sin 

demenssjukdom. 

Vid utvärderingen kan följande instrument användas. 

Utvärdering av demenssymtom 

  

Medicinsk uppföljning 
Primärvården ansvarar för att regelbundna och strukturerade medicinska 

uppföljningar sker årligen. För hemsjukvårdspatienter sker uppföljningen i 

samarbete med kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. Den medicinska 

uppföljningen syftar till att bedöma sjukdomen och dess konsekvenser samt 

bedöma patientens behov av åtgärder och tillgodose dessa.  

 

  

https://vis.nll.se/process/vard/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/process/vard/Dokument/vard/V%C3%A5rdrutiner/%C3%85tg%C3%A4rd/ATC/Nervsystemet%20Rekommenderade%20l%C3%A4kemedel%20L%C3%A4kemedelskommitt%C3%A9n.pdf&action=default
https://vis.nll.se/process/vard/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/process/vard/Dokument/vard/V%C3%A5rdrutiner/%C3%85tg%C3%A4rd/ATC/Nervsystemet%20Rekommenderade%20l%C3%A4kemedel%20L%C3%A4kemedelskommitt%C3%A9n.pdf&action=default
http://www.demenscentrum.se/Documents/Arbeta_med_demens_PDF/Skalor_instrument/Utvardering_demens.pdf
http://www.fasut.nu/
http://www.demenscentrum.se/Documents/Arbeta_med_demens_PDF/Skalor_instrument/Utvardering_demens.pdf
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Uppföljningens innehåll 

Allmäntillstånd 

Bedömning av patientens allmäntillstånd kan ske genom följande 

utredningar och skattningsskalor. 

 längd 

 vikt 

 Riskbedömning av fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. 

Denna bedömning kan ske via bedömningsinstrumenten modifierad 

Norton skala, SKL-fall, SKL- nutrition samt ROAG. 

 

Uppföljning av läkemedelsbehandling 

 Intervju med anhörig/närstående som bedömer förmågan utifrån 

skattningsskalan, utvärdering av demenssymtom  

 MMSE-SR 

 Klocktest  

 ev. AQT om den används vid utredning. 

 

Funktions- och aktivitetsförmåga 

Uppföljning av funktions och aktivitetsförmågan genomförs med samma 

bedömningsinstrument och tester som vid utredningstillfället.  

 

Bedömning av beteendeförändringar 

Vid behov kan bedömning av beteendeförändringar och psykiska symtom 

ske via bedömningsinstrumentet NPI  (Neuropsychiatric Inventory). 

Skattningsskalan identifierar beteendestörningar vid demenssjukdom. Den 

genomförs som en intervju med anhöriga/närstående som skattar upplevelsen 

av personens beteendemässiga och psykiska symtom.  

 

 

http://www.vardhandboken.se/Dokument/ROAG%20rev%202012.pdf
http://www.demenscentrum.se/Documents/Arbeta_med_demens_PDF/Skalor_instrument/Utvardering_demens.pdf
http://www.demenscentrum.se/globalassets/arbeta_med_demens_pdf/skalor_instrument/mmse-sr_protokoll_svartvitt.pdf
http://www.demenscentrum.se/globalassets/arbeta_med_demens_pdf/skalor_instrument/mmse-sr_protokoll_svartvitt.pdf
http://www.demenscentrum.se/globalassets/arbeta_med_demens_pdf/skalor_instrument/klocktestet.pdf
http://www.demenscentrum.se/globalassets/arbeta_med_demens_pdf/skalor_instrument/klocktestet.pdf
http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Skattningsskalor-instrument/AQT---A-Quick-Test-/
http://www.demenscentrum.se/Documents/Arbeta_med_demens_PDF/Skalor_instrument/NPI-NH_svenska.pdf

