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Eftermiddag om demens 
Text: Madelene Bruce Danielsson & Julia Hamilton, kontaktombud Stockholm 

Den 3 december i ett vintervitt Stockholm arrangerades en eftermiddag om kognitiv 

sjukdom/demenssjukdom på Sabbatsbergsgeriatriken av sektionens kontaktombud i 

Stockholm.  

Trettiosex personer anmälde sig till utbildningstillfället. De flesta deltagarna kom från 

geriatriska kliniker eller vård- och omsorgsboenden i Stockholmstrakten, både fysio- 

och arbetsterapeuter deltog. Det var även två deltagare som kom från Uppsala. 

Under första delen av eftermiddagen föreläste dietisten 

Nicholas Levak som ersättare för Charlotta Thunborg. 

Deltagarna fick veta mer om ett forskningsprojekt som 

heter MIND-AD och har syfte att hitta preventionsstrategier 

för Alzheimer sjukdom och demens. Interventionen pågår i 

fem olika länder. Karolinska institutet bedriver den svenska 

delen av studien. Deltagare fick även ta del av upplevelser 

från studiedeltagarna och deras anhöriga där många lyfte 

fram den sociala komponenten av träningen. Sedan fick 

man en djupare inblick i medelhavsdieten och dess 

hälsoeffekter bland annat effekter angående eden 

kognitiva förmågan. Andra dieter som DASH och MIND 

togs också upp. 

Den andra delen av eftermiddagen bjöd på en föreläsning 

med titeln Rörelsetänk vid kognitiv 

sjukdom/demenssjukdom, med Silviafysioterapeut Madelene Bruce Danielsson. Först 

gavs en kort genomgång av de fem vanligaste kognitiva 

sjukdomarna/demenssjukdomarna: Alzheimers sjukdom, Vaskulär sjukdom, Lewy 

Bodys sjukdom, Parkinsons sjukdom och Frontotemporal sjukdom, och de sex 

domäner som kan påverkas av sjukdomarna: Minne, språk, rumsuppfattning, 

exekutiva funktioner, uppmärksamhet och social kognition. Vi konstaterade 

tillsammans att alla domänerna har en påverkan på rörelse- och 

förflyttningsförmågan. En god stund lades på att reflektera kring procedurminnet, och 

på vilka sätt vi kan stimulera det, underlätta för det och även ställa till hinder för att 

det ska kunna fungera för personerna vi vill hjälpa. Föreläsare och deltagare bjöd på 

praktiska exempel från sin vardag, och det blev en gott givande och tagande kollegor 

emellan. 
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