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                          Rutin vid demenssjukdom 
 
Demens är ett samlingsnamn för en rad olika symtom som orsakas av skador eller 
sjukdomar i hjärnan. Symtomen kan vara kognitiva, beteendemässiga, psykiska och 
kroppsliga. Demens är en folksjukdom. Det totala antalet demenssjuka i Sverige 
beräknas till 160 000 personer, en siffra som kommer att stiga i takt med att den äldre 
befolkningen ökar. Det finns flera olika demensdiagnoser där Alzheimers sjukdom och 
vaskulär demens är vanligast. Demens är en palliativ sjukdom, vilket innebär att det 
inte finns något bot. Med ett individuellt anpassat bemötande och med 
personcentrerade vårdåtgärder kan dock personen känna välbefinnande och 
livskvalitet trots sjukdom  
 
Vid misstanke om demenssjukdom är det viktigt med en medicinsk utredning för att 
kunna utesluta andra tillstånd som kan ge demensliknande symtom.  
Basal demensutredning och uppföljning görs av ansvarig läkare i primärvården i 
samverkan med kommunal legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på äldreboende, 
servicehus och inom hemsjukvården. Vid behov av utvidgad utredning remitteras 
patienten till Geriatriska mottagningen.  
 
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens 
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) drabbar ca 90 % av alla 
personer med demenssjukdom, någon gång under sjukdomsförloppet. Exempel på 
symtom är agitation, apati, hallucinationer, motorisk rastlöshet och sömnstörningar. 
Dessa symtom skapar ett stort lidande för personen och påverkar omgivningen. BPSD-
registret är ett kvalitetsregister som ger det multiprofessionella teamet en struktur för 
att bedöma symtom, analysera orsak samt planera åtgärder med fokus på bemötande 
och omvårdnad. Arbetssättet är förankrat i de nationella riktlinjerna för vård och 
omsorg vid demenssjukdom. 
 
Register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) 
BPSD- registret syftar till att kvalitetssäkra vården för personer med demenssjukdom. 
(Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, www.bpsd.se) 
 
Svenska Demensregistret (SveDem, SÄBO modul) 
Det svenska registret för kognitiva sjukdomar / demenssjukdomar syftar till att samla 
in data om personer med demenssjukdom för att kunna förbättra och utveckla vården. 
Ett stöd i utredningsprocessen efter diagnossättning. (www.ucr.uu.se/svedem).  
 
Stjärnmärkt  
För att bli en stjärnmärkt arbetsplats en kvalitetssäkring för god demensvård och 
utbildningsmodellen tillhandahålls av Svenskt Demenscentrum för verksamheter inom 
äldreomsorgen,(www.stjärnmärkt.se) 
 
Ansvar 
Vid misstanke om demensdiagnos ska demensutredning initieras till ansvarig läkare. 
Demensutredning och uppföljning ska ske i samverkan med ansvarig läkare. Detta 
innebär att vissa delar av demensutredning eller uppföljning, så som exempelvis 
provtagning, klocktest och MMSE, ska utföras av ansvarig legitimerad hälso- och 

http://www.bpsd.se/
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sjukvårdspersonal på äldreboende, servicehus och inom hemsjukvården.  
 

Ansvarig sjuksköterska och/eller arbetsterapeut ska vara behjälplig i vissa 
utredningsdelar som ansvarig utredande läkare anger. 
 
Tillvägagångsätt 
• Vårdgivaren ska arbeta utifrån ”Vård- och omsorgsprogram för personer med 

demenssjukdom i Västmanlands län”. 
 

• All vård- och omsorgspersonal som möter personer med demenssjukdom ska ha 
genomgått webbutbildningen Demens ABC 
 

• Personregistrering i BPSD-registret ska göras på alla personer med 
demenssjukdom som bor på äldreboende, servicehus och för dem med 
hemsjukvård i ordinärt boende. Personregistreringar ska göras utifrån varje 
persons behov, samtycke och minst en gång per år.  
 

• Vid bedömning av behov av tillsyn för personer med nedsatt beslutsförmåga ska 
riktlinjen ”Trygghetsskapande teknik - Rättsliga förutsättningar för införande 
inom vård och omsorg” användas.  
 

• Demensteamet tillser stöd, handledning och kompetensförsörjning. 
 
 
 
Relaterade dokument 
Nationella riktlinjer; Vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och 
ledning 
Svenskt Demenscentrum - 
http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/demensabc/ 
Vård- och omsorgsprogram för personer med demenssjukdom i Västmanlands län 
 
https://regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-och-
samarbetspartners/vardsamverkan/demensprogram_160530.pdf 
Västeråsmodellen: 
https://www.vasteras.se/download/18.122cc9de15ea54272481849/1507645324160/
Trygghetsskapande%20teknik.%20R%C3%A4ttsliga%20f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar%
20f%C3%B6r%20inf%C3%B6rande%20inom%20v%C3%A5rd%20och%20omsorg.pdf 
https://www.vasteras.se/download/18.48621de3169a161688d58b8/1555396860505/
Riktlinje%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20trygghetsskapande%20teknik%20inom
%20s%C3%A4rskilda%20boenden%20f%C3%B6r%20%C3%A4ldre%20feb%202019.pdf 
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