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• Ett övergripande begrepp för ca 100 olika 

sjukdomar eller skador som påverkar 

hjärnans nervceller och synapser 

• Alzheimers sjukdom är vanligast (utgör 

2/3)  

• 160 000 demenssjuka idag – antalet ökar 

• 100 000 lever i eget boende 

• Ca 10 000 är under 65 år 

• Var 5:e person är drabbad vid 85 års ålder 

• Ännu finns inget botemedel 

• Samhällskostnad > 67 miljarder per år 

• I världen är 47 miljoner demenssjuka och 

ca 130 miljoner år 2050! 

 

Levy kropps demens 
Vaskulär demens 

Alzheimer 

Pannlobsdemens 
m.fl….. 

Demens 
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Demenssjukdom  

• Ca 100 olika sjukdomar, skador som orsak 

• Ingen botande behandling i dagsläget 

• Symtomlindrande läkemedel (två typer) 

• Hur skilja från andra sjukdomar? Till exempel 

skilja depression från demens? 

• I medelsvår demensfas förekommer ofta 

psykiatriska symtom, vad gör vi då? 

• Är bemötande viktigt?  

 

 

 



Utvecklingen av Alzheimers sjukdom 
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 Symtomgrupper vid 

demenssjukdom  

 
• Kognitiva symtom 

• Psykiatriska symtom 

• Beteendemässiga symtom 

• Kroppsliga symtom  
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Exempel på kognitiva symtom  

 

• Minne, inlärningsförmåga 

• Orienteringsförmåga 

• Exekutiv förmåga  ( nedsatt sådan ger inaktivitet) 

• Språk, räkneförmåga,  

• Tankeförmåga, uppmärksamhet  

• Insikt, omdöme  

• Apraxi  

• Agnosi 
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Psykiatriska symtom  

 
 

• Depression 

• Ångest  

• Oro 

• Agitation 

• Aggressivitet 

• Vanföreställningar  

• Hallucinationer 

• Förvirring 

 
 

 
  

 



Beteendemässiga symtom 

 

• Vandring 

• Plockighet 

• Upprepade beteenden 

• Nya beteenden  

• Rop eller skrik 



Kroppsliga symtom  
 

 

• Inkontinens  

• Stelhet 

• Parkinsonism  

• Kramper  

• Kontrakturer 



Demenssjukdom påverkar hela 

familjen 
 

Familjen behöver stöd och 

kunskap om olika  

symtom, strategier  

och metoder som  

kan underlätta i vardagen 
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Demens ABC plus 
Utbildningar till hela vårdkedjan 
på nätet med sex kompletterande 
handböcker 

 

 

 

• Webbutbildningar 

• Avgiftsfria 

• Tillgängliga 

• Riktlinjerna 

• Verktygslåda 

• Test och intyg 

http://www.demenscentrum.se/
http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Samtliga-plusutbildningar/-Primarvard1/Verktygslada/
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• Handbok 

• Broschyr till anhöriga 

• Inspirationsfilm till ledare 

• Webbaserad utbildning 

• Appar 
• En till professionen 

• En till anhöriga 

http://www.demenscentrum.se/


Silvialäkare 

 Masterutbildning i demensvård för högsta livskvalitet 

Silvialäkarutbildning i samarbete med Karolinska Institutet.  



SilviaBo  

I samarbete med BoKlok och IKEA 

               invigs den 18 maj! 

 



Ett demensvänligt samhälle 

angår oss alla och det innebär 

att vi måste hjälpas åt 
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