
Rapport från Fysioterapi 2019 
 

Fysioterapi hölls i Waterfront konferenscentrum i Stockholm, liksom förra gången. 

Konferensen inleddes av Stefan Jutterdal och inbjuden talare var minister Lena 

Hallengren, som dock hade fått förhinder och i stället skickat sin statssekreterare 

Maja Fjaestad som talade om kommande satsningar inom fysisk aktivitet och hälsa. 

Via länk talade WHO:s Fiona Bull (ansvarig för fysisk aktivitet inom WHO) om 

vikten av fysioterapeuter och fysisk aktivitet för global hälsa. Därefter kom Emma 

Spak från SKL och Louise Andersson som är ansvarig för utredningen om god och 

nära vård. Det slås fast att primärvården ska få ökade resurser (och slutenvården 

minskade…) för att verkligen kunna fungera som första instans och avlasta 

sjukhusen. Ett stort dilemma är då rekrytering av kompetent och utbildad personal, 

och att klara att behålla personal.  

 

Charlotte Häger, som blev utnämnd till Årets Fysioterapeut 2019, hade en keynote‐

föreläsning om sin forskning inom sensomotorisk kontroll och betydelsen av fysisk 

aktivitet för hälsa vid olika rörelseproblem.  

 

Efter att ha bemannat vår monter i stora utställningshallen lyssnade vi på korta 

föredrag inom Äldres Hälsa. Där talade bl a Maja Cronert och Karin Strand från SUS 

Malmö/Lund om betydelsen av arbetsterapeut och fysioterapeut på 

akutmottagningen för att fånga upp sköra äldre. Arbetssättet infördes 2016 i Lund. 

Arb och fys bedömer funktions‐ och aktivitetsförmåga, hjälpmedelsbehov m m som 

ett beslutsstöd till läkaren på akuten. En utvärdering via intervjuer av arb, fys, ssk 

och läk på akuten har gjorts och den visade bl a att patienterna fick snabbare och mer 

heltäckande bedömning, att patienter och anhöriga fick bättre information, läkarna 

avlastades och att patienterna fick ett bättre omhändertagande och både snabbare 

och tryggare hemgångar. Nu kvarstår frågan om verksamheten får vara kvar efter 

projektet är slut. 

 

Marianne Degerman från Skellefteå kommun talade om Träning, tilltro till 

egenförmåga och ekonomi i fallförebyggandestudie. Hon berättade Skellefteå hade 

en hög andel fallskador 2017 jämfört med övriga landet och att man ville minska 

dessa. Man erbjöd en träningsperiod på 12 veckor till äldre personer (medelålder 73 

år) som klarade sig utan hemtjänst. Balanstest och funktionella test samt 

självskattning av tilltro gjordes före och efter träningen som bestod av 2 pass/vecka 

med styrke‐ och balansträning samt 30 min promenad 2 ggr/v. Deltagarna skrev 

träningsdagbok. Mätningarna efter träningsperioden visade en signifikant 

förbättring där de med störst fallrisk förbättrades mest. När man gjorde en 

kostnadsberäkning visade den att gruppträningen för 15 personer 2 ggr/v kostade 

600 kr/vecka jämfört med 1 hemtjänstbesök per dag för en person som kostar mellan 

1400 och 2100 kr/vecka. En motsvarande hemtjänstkostnad räcker till mellan 35 och 



50 personer i gruppträning varje vecka, vilket visar på en besparing om man kan 

minska behovet av hemtjänst. 

 

Madelen Bruce Danielsson, Silviafysioterapeut från Bromma, talade om Träning 

utomhus för personer med demenssjukdom – fysioterapeuters erfarenheter. Arbetet 

är Madelens magisterarbete från Silviautbildningen och bygger på intervjuer med 

fysioterapeuter. Intervjuerna visade att fysioterapeuter ofta inte tänker på 

utomhusvistelse som träning och att man därför inte mäter eller utvärderar effekten. 

Det finns en utvecklingspotential för utomhusträning, som även påverkar den äldre 

personens välbefinnande och minskar oro. 

 

Sanna Vikberg från Umeå talade om Effekter av styrketräning på funktionell styrka 

och muskelmassa hos 70‐åriga personer med ”pre‐sarkopeni” (oklart hur man 

bedömde att personerna hade pre‐sarkopeni). Projektet byggde på ett 10‐veckors 

styrketräningsprogram inklusive nutritionstillägg jämfört med kontrollgrupp. 

Personerna mättes med SPPB, TUG, Chair stand test samt mätning av muskel‐ och 

fettmassa. Resultatet visade ingen effekt i funktionsmätningarna, men 

träningsgruppen förbättrade sin muskelmassa mer än kontrollgruppen. 

 

Ahmed El Shafey från Stockholm talade om Faktorer som påverkar äldre arabiska 

invandrare att fortsätta träna efter en period av fysioterapeutisk behandling. Tio 

personer över 65 år med arabisk bakgrund intervjuades och resultatet visade att det 

fanns många faktorer som påverkar motivationen att fortsätta träningen, såsom 

smärta, humör, begränsad inkomst, kyla och brist på disciplin (känner vi igen 

oss…??). Stödet från en fysioterapeut var viktigt som motiverande faktor för fortsatt 

träning. 

 

På onsdagseftermiddagen deltog vi i ett seminarium om Osteoporos – frakturer och 

träning som inleddes av Ingrid Bergström, läkare på Osteoporoscentrum i 

Stockholm. Ingrid gav en översiktlig bild av osteoporos, hur benet byggs upp och 

bryts ner och pratade lite om kot‐ höft och bäckenfrakturer och träning. Hon sa att 

forskning pågår om vikten av fysisk träning och att man sett en liten men signifikant 

effekt av träning, f f a på benmassan i höft vid progressiv styrketräning, på 

ländryggen med kombinerad träning, men att det fortfarande inte är helt klart hur 

träningsprogrammet ska vara upplagt och att det i första hand ska vara individuellt 

anpassat. Hon berättade om försök på råttor där återkommande belastning på 

underarmen ökat benmassan betydligt. När det gäller kotfrakturer redogjorde Ingrid 

för konsekvenserna av flera kotfrakturer: kyfos som kan leda till längdförlust, 

smärta, lungfunktionsnedsättning, sväljningsproblem, magsymtom, inkontinens, 

balansproblem och funktionsnedsättning i dagliga livet. Vid träning vid 

kotkompressioner (efter ca 3 mån) bör man först ha en uppvärmning, därefter kan 

med fördel träna i grupp med stations‐cirkelträning 1‐2 min/övning med f f a styrke‐ 



och uthållighetsträning för ryggextensorerna, rörlighet, balans och 

bålkontroll/hållning. 

 

Alexandra Halvarsson berättade om projektet hållbalansen som utvärderat 

evidensbaserad balanssträning för äldre personer inom primärvården i Stockholm. 

Utvärdering av träningen visade att det inte räcker med skriftlig information om 

övningarna och att man hade önskemål om utbildningsmaterial med filmer bilder 

och tydliga instruktioner. Det har därför tagits fram ett webbaserat 

utbildningsprogram för fysioterapeuter som heter finns beskrivet på 

www.hallbalansen.se. Materialet innehåller olika delar med Sittande övningar på 

balansboll, Stående övningar, Gående övningar, Motoriska uppgifter samt Kognitiva 

uppgifter. De som vill använda materialet får köpa en inloggning som betalas med 

en avgift per år. Alexandra har e‐postadress: alexandra.halvarsson@ki.se . 

  

 

På torsdagen deltog vi i ett par praktiska workshops, varav ett var Åsa Elowsons 

Prova på dans för personer med Parkinsons sjukdom. Åsa konstaterade att dans var 

verksamt som träning för personer med parkinsons sjukdom inte bara när det gäller 

fysisk funktionsförmåga utan även för psykiskt välbefinnande. Patienter beskriver 

att de känner sig mindre nedstämda hade ökat självförtroende, kände sig glada och 

mjukare i kroppen efter att ha deltagit i dansgrupp. 

 

Jag (Lena Z) deltog i seminarium om handledarens roll i specialistutbildningen. 

 

En annat praktisk workshop var Tai Chi – lågintensiv träning som koordinerar 

kroppen och sinnet med Amanda Lundvik Gyllensten och Kent Skoglund. Båda 

dessa kollegor är även lärare inom Basal Kroppskännedom (BK). Deltagarna fick en 

bakgrund om Thai Chi som behandlingsmetod inom hälso‐ och sjukvård. Thai Chi 

har visat sig minska fallrisk, rörelserädsla och balansera muskelspänningar. Vi som 

deltog fick prova på några sekvenser i Tai Chi, vilket gav mersmak. 

 

Fredagens utbildningsdag 

 
Fredagen upptogs av sektionernas utbildningsdagar och sektionen Äldres Hälsa 

hade en dag med titeln ”Mer än bara minne – rörelseförmåga vid demenssjukdom”. 

 

Första föreläsare var professor Hans Hobbelen från Groningen i Nederländerna. 

Han har forskat på paratoni vid demenssjukdom och gav deltagarna en överblick av 

de olika demenssjukdomarna. Han beskrev att i Sverige har 1,82% av befolkningen 

(180000 personer), eller 8% av personer över 65 år respektive 48% av personer över 

90 år, Alzheimers sjukdom och 24000 personer får diagnosen varje år. Han 

redogjorde för forskning kring kognition och gångförmåga och konstaterade att 



kognitiv nedsättning är associerat med nedsatt gångkvalitet, balans, frailgy och 

skelettmuskelmassa (ref: Ann‐Marie De Cock m fl, Aging Clinical and Experimental 

Research 2018 ”The impact of cognitive impairment on the physical ageing process”). 

Kognitionen består av olika domäner, såsom komplex uppmärksamhet, exekutiv 

funktion, inlärning och minne, språk, ”perceptual motor function” (Perceptual‐

motor development combines sensory skills, such as visual, auditory, tactile, and 

kinesthetic discrimination, with motor skills, including fine motor skills and 

gross motor skills, to help a person coordinate body movements.) samt social 

kognition. När det gäller de olika typerna av demenssjukdom skiljer de sig åt på 

olika sätt: 

Alzheimers sjukdom (AD) (50‐80%): gradvis start, progressiv nedsättning, nedsatt 

ADL‐förmåga, minnesnedsättning, afasi, apraxi, agnosi och nedsatt exekutiv 

funktion 

Vaskulär demenssjukdom (VsD): Snabb start, ”trappstegsvis” nedsättning, vaskulära 

riskfaktorer, frontal påverkan, neurologiska symtom 

Levy Body demens (parkinsondemens) (15‐25%): Hallucinationer, parkinsonism, 

fluktuerande förmåga, nedsatt exekutiv förmåga, visospatial nedsättning men med 

mindre påverkan på minnesfunktionen 

Frontallobsdemens: Tidig debut, ärftlighet, exekutiv nedsättning, nedsatt 

initiativförmåga, känslomässig avtrubbning, nedsatt omdöme, 

personlighetsförändring 

 

Vid AD syns tidiga tecken på ”klumpighet” och förlångsammat rörelsemönster, 

senare kommer apati och rastlöshet (t ex ändlösa vandringar), gång på framfoten 

utan armrörelser och med stel bål, i slutskedet förlorar personen gångförmågan och 

svår paratoni med utveckling av kontrakturer. 

 

I tidigt stadium av AD syns förlångsammad reaktionstid och svårigheter med 

selektiv uppmärksamhet (dual/tripple task). Gånghastigheten minskar, personen tar 

kortare steg och ökar dubbelstödsfasen vid gång samt har större variabilitet i gngen. 

OBS! Detta syns lång tid, ofta flera år, innan diagnosen ställs! Kognitiva 

nedsättningar syns i genomsnitt 5 år före diagnos och gångstörningar 3,5 år före 

diagnos! Man har i studier kunnat visa att fysisk aktivitetsnivå minskar 6‐8 år före 

diagnos av AD. Fysisk aktivitet är effektivt för att upprätthålla fysisk 

funktionsförmåga men även för att upprätthålla kognitiv funktion! (Ref: F Sofi m fl 

”Physical activity and risk of cognitive decline: a meta‐analysis of prospective 

studies”, Journal of Internal Medicine 2010, Rui‐zia Jia m fl ”Effects of physical 

activity and exercise on the cognitive function of patients with Alzheimer disease: a 

meta analysis. BMC Geriatrics 2019;19, article number 181). Personer med 

begynnande AD bör träna ganska intensivt, i senare stadier t ex på äldreboenden bör 

varje fysisk aktivitet premieras och uppmuntras, speciellt styrka, balans och 

uthållighet med progressiv ökad träningsdos, helst 3 ggr/v, gärna i social kontext och 



integrerat i dagliga aktiviteter. Underbehandling är en stor risk – mer forskning 

behövs! 

 

Vid VsD syns motoriska problem tidigt, det kan komma spasticitet eller hemipares, 

nedsatt gånghastighet, bred gångbas, paratoni/rigiditet, nedsatt balanskontroll. 

 

Vid Levy Body demens syns bradykini, parkinsonistisk rigiditet, långsammare 

rörelser, små steg vid gång, problem med stabiliet och frusen gång (stannar mitt i 

steget).  

 

Vid frontallobsdemens syns svårigheter att sätta igång rörelser, nedsatt bålstabilitet 

och balans. 

 

Hans talade om motorkontroll, som startar i hjärnan och är ett komplext system av 

banor och kontrollstationer. En korrekt utförd rörelser beror på många 

feedbackbanor som måste vara intakta samt förmåga att anpassa sig efter 

omgivningen. 

 

Hans talade om paratoni och forskning kring detta fenomen, som innebär progressiv 

försämring av rörelseförmågan. Paratoni kan visa sig som stelhet, motstånd i 

muskulaturen med varierande motstand i passiva rörelser och ändrar sig under 

utvecklingen av demenssjukdomen. Motståndet i muskulaturen ändras beroende på 

rörelsens hastighet. Det finns instrument att bedöma graden av paratoni och paratoni 

bör särskiljas från spastisk hemipares och parkinsonrigiditet. Paratoni i senare 

stadier kan behandlas med medicin, kirurgi (skära av muskelsenor), PDA (Passivitiy 

in Daily Live) och fasta kuddar. Man har även provat sensorisk stimulering. Passiva 

rörelser har ingen effekt, snarare tvärtom, kuddar finns inget belägg för, 

botoxinjektion har haft viss positiv effekt. Det är 10 gånger högre risk att utveckla 

paratoni vid diabetessjukdom och mycket forskning pågår inom detta område. Det 

tycks som om fysisk aktivitet, f f a i tidigt stadium, kan skjuta upp 

paratoniutveckling (och påverkar även diabetessjukdomen). 

 

Cristina Wångblad talade om Rörelseförmåga vid demens ur ett kliniskt perspektiv 

 Cristina är metodutvecklare inom demensområdet i en av stadsdelarna i 

Göteborg. Hon tog upp aspekter på  

 Samband mellan motorik och kognition 

 Gångfunktion 

 Andra orsaker till nedsatt rörelseförmåga vid kognitiv sjukdom 

 Sjukdom i förflyttningssituationer beroende på demensdiagnos 

 Träningsupplägg 

 

Cristina pratade bl a om procedurminnet som är ett slags ”automatiskt” 

rörelseminne där rörelsesekvenser (som att resa sig, att gå) ligger samlat. Detta 



minne är ofta relativt intakt vid demenssjukdom och kan stimuleras genom t ex att 

man bjuder armen, sätter sig bredvid personen och själv reser sig och visar med 

handen att det går bra att ställa sig etc. Procedurminnet kan däremot ”blockeras” 

genom att man ger instruktioner (sätt fötterna lite bakåt, ta tag i armstöden, luta dig 

framåt etc), vilket är vanligt hos oss fysioterapeuter när vi vill vara pedagogiska och 

ge instruktioner. I dessa fall är det dock ofta bättre att INTE prata utan visa med 

kroppen. 

 

När det gäller gångsvårigheter vid demens finns det många orsaker till detta. I 

hjärnan finns fem neurala nätverk som förbinder olika regioner i hjärnan med 

varandra, alla har betydelse för högre gångfunktioner. Hur gångsvårigheterna ser ut 

ser olika ut hos olika individer beroende på vilka delar av hjärnan som påverkas av 

demensutvecklingen. De neurala förbindelserna har till uppgift att bl a: 

 Förmedla uppfattning av bål‐ och benställning i förhållande till medellinjen och 

en skada på denna medför försämrad postural stabilitet (tidigt i 

demensutvecklingen) 

 Förmedlar rumslig information till prefrontala cortex – skador kan ge påverkan 

på arbetsminne samt förmågan att föreställa sig hur man tar ett steg, spatial 

navigation och bålstabilitet, vilket medför kortare steglängd och lägre 

gånghastighet 

 Koordinerar extremiteters rörelser – störning kan medvera postural instabilitet 

(tidigt tecken i vaskulär demens) 

 Initiera motorisk aktivitet – vid AD är delar relativt intakta vilket medför att 

automatiken fungerar, vilket kan användas vid träning. 

 Initiera och upprätthålla fotrörelser – störning kan ge postural instabilitet, vanligt 

vid vaskulär demens och frontotemporal demens. 

 

När det gäller gångförmågan tog Cristina upp några punkter: 

 Gånghastigheten minskar progressivt vid demenssjukdom 

 Personer med vaskulär demens har lägre gånghastighet än personer med AD 

 Dual task minskar gånghastigheten markant, även i tidigt skede av demens eller 

MCI (Minimal Cognitive Impairment), vilket kan hjälpa till för att identifiera 

personer med begynnande kognitiv nedsättning 

 Kognitiv förmåga och motorisk förmåga har ett linjärt samband, försämrad 

kognition ger försämrad motorisk förmåga 

(Ref: Van Iersel m fl. Systematic review of quantitative clinical gait analysis with 

dementia. Z Gerontol Geriatr 2004; 37(1):27‐32. Valkanova V m fl. What can gait tell 

us about dementia? Review of epidemilogical and neuropsychological evidence. Gait 

& Posture 2017;53:223. Svendrup m fl. Mobility and cognition at adminssion to the 

nursing home – a cross‐sectional study. BMC Geriatrics 2018;18:30). 

 

Cristina tog även upp smärta och konfusion. 



Smärta är ofta underdiagnosticerat hos personer med demenssjukdom samt att 

smärta påverkar procedurminnet, d v s att smärta gör att man får svårare att koppla 

på automatiska rörelsemönster, t ex att gå. 

Konfusion – förvirrings‐ och stressymtom – har alltid en bakomliggande orsak. 

Konfusion medför stora risker för medicinska komplikationer och ökad dödlighet om 

den inte behandlas. Vanliga symtom vid konfusion är oro, rastlöshet, snabbt 

skiftande mentalt status (ibland klar ibland förvirrad), svårt att hålla reda på tid, 

plats, person, osammanhängande tal, hallucinationer, motorisk oro/minskad 

motorik, försämrad fysisk funktionsförmåga (ofta varierande), avvikande 

rörelsemönster. Konfusion behandlas genom att behandla bakomliggande faktorer (t 

ex medicinering, UVI) samt att minska stress och oro hos personen (t ex avskärma i 

miljön så att det inte är många personer som vistas i samma lokal och vistas i så lugn 

miljö som möjligt, att minska ljud) för att minska intrycken och därmed stressen.  

 

Vid AD påverkas förflyttningssituationen t ex genom: 

 Personen kan tappa tråden mitt under aktiviteten 

 Svårt förstå muntliga instruktioner (tala minimalt och en person i taget!) 

 Svårt placera egna kroppen i förhållande till t ex stol/toalettstol  när man ska sätta 

sig 

 Motstånd vid behov av fysiskt stöd (t ex lutar sig bakåt när man ger stöd i ryggen 

 Rädsla för att man inte förstår vad som händer 

 Träning som bygger på automatik är den träningsform som är mest adekvat vid 

Alzheimers sjukdom. 

 

Vid vaskulär demens påverkas förflyttningssituationen t ex genom: 

 Lång reaktionstid 

 Lång tid för ”igångsättningstillstånd” (nedsatt intiativförmåga) 

 Lättstressad 

 Motstånd vid behov av fysiskt stöd (paratoni) 

 Rädsla 

 Vid vaskulär demens föreslås dans som ett sätt att underlätta vardagssituationer 

 

Vid Levy Body‐demens (parkinsondemens) påverkas förflyttningssituationen 

genom: 

Tidigt förflyttningssvårigheter 

Som hjälpare: anpassa kraven efter situation och dagsform! 

Hög fallrisk! 

Uppmärksamhet på konfusionstecken som ger ytterligare nedsatt funktion 

 

Träning för personer med demenssjukdom har visat på positiva effekter, minskat 

hjälpbehov i ADL. Träningen bör utföras kontinuerligt för att bibehålla effekten och 

vara utmanande för personens fysiska kapacitet.  



(Ref: Littbrant H m fl: Effect of a high‐intensity functional exercise program on 

functional balance: preplanned subgroup analyses of a randomized controlled trial in 

residential care facilities. J Am Geriatr Soc 2011;59(7):1274‐82. Zhang m fl. 

Interventions to improve gait in older adults with cognitive iimpairment, a 

systematic review. JAGS 2019;67:381‐91) 

 

Att tänka på vid fysioterapeutiska åtgärder är  

att fokusera på att personen ska känna sig sedd och förstådd 

att anpassa miljön och göra den så lugn som möjligt 

att alltid avsluta med något som personen klarar av 

att anpassa instruktionerna 

att använda automatiken i rörelser 

att inte kräva för mycket och många saker samtidigt 

 

Cristina nämnde att rörelser, att känna att kroppen kan röra sig, stärker jagkänslan. 

När det gäller personer på äldreboende är det viktigt med: 

Möjlighet till meningsfulla aktiviteter (kan vara små, vardagliga aktiviteter) 

Tillfällen att känna att man är till nytta 

Behöver uppmuntran och inbjudan till rörelser eftersom initiativförmågan är sänkt 

Personer med demenssjukdom som bor på äldreboenden är i genomsnitt inaktiva 

mer än 70% av dagen och har betydligt lägre fysisk aktivitetsnivå än hemmaboende 

personer med demenssjukdom 

Den fysiska miljön har betydelse för att stödja aktiviteter, självständighet och socialt 

samspel på äldreboende 

(Ref: Milte m fl. Quality of residential care from the perspective of people living with 

dementia: the importance of personhood. Arch Gerontol Geriatr 2016;64:9‐17. Van 

Alphen HJM f ml. Older adults with dementia are sedentary for most of the day. 

PLOSONE March 31, 2016. Myndigheten för delaktighet 2015. Checklista – 

Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet, www.mfd.se ). 

 

Cristina pratade också om vikten av fysisk aktivitet och att vissa studier har visat på 

positiva effekter på kognitiv funktion efter fysisk aktivitet kombinerat med styrke‐ 

och konditionsträning alternativt enbart konditionsträning, oavsett diagnos eller 

träningsfrekvens. Andra studier har visat att personer med vaskulär demens har 

större nytta av fysisk träning jämfört med personer med AD. För personer med mild 

kognitiv nedsättning (MCI) har styrketräning och utomhuspromenader större effekt 

än balans‐ och rörlighetsträning (och är mer kostnadseffektiva). 

 

Anna Sondell, doktorand från Umeå, pratade om ”Motivation att delta i träning hos 

personer vid demens”. Anna berättade bl a om en studie där man jämfört motivation 

att delta i högintensiv träning med att delta i sociala aktiviteter för personer med 

demens på äldreboende (Umeå Dementia and Exercise Study, UMDEX). I studien 

ingick 186 personer med en medelålder på 85 år som alla hade demensdiagnos och 



bodde i äldreboende. De lottades till att antingen träna enligt HIFE eller att delta i 

sociala aktiviteter under 4 månader. Deltagarnas motivation att delta i aktiviteterna 

skattades av ledarna och personal. Resultaten visade att en stor del av deltagarna 

(drygt 60%) hade hög motivation att delta i både träningsgrupp och social grupp, 

ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna, men motivationen ökade under 

tiden i träningsgruppen medan den minskade i den sociala gruppen. Det tyder på att 

personer med demens uppskattar träning som är relativt intensiv och att denna 

grupp ofta kanske ”undertränar”. 

 

Ref: Sondell m fl. Motivation to praticipate in high‐intensity functional exercise 

compared with a social activity in older people with dementia in nursing homes. 

PLoS One 2018 Nov 14;13(11):e0206899 

Sondell m fl. The applicability of a high‐intensity functional exercise program among 

older people with dementia living in nursing homes. J Geriatr Phys Ther 

2019;42(4):E16‐E24. 

 

 

Sist på utbildningsdagen pratade Emma Karlsson och Madelene Bruce Danielsson, 

båda Silviafysioterapeuter. Emma berättade från en intervjustudie med 

fysioterapeuter om deras erfarenheter av BPSD(Beteendemässiga och Psykologiska 

Symtom vid Demenssjukdom)‐registret och Madelene om en intervjustudie om hur 

fysioterapeuter resonerar om utemiljö i träning för personer med demenssjukdom i 

särskilt boende (se tidigare i denna rapport). Emma konstaterade att 

fysioterapeuterna ansåg att BPSD‐registret gav en struktur till teamarbetet och är ett 

värdefullt verktyg i vården av personer med demenssjukdom samt att 

fysioterapeuten bör delta i registreringar i BPSD‐registret och bidra med kunskaper 

som kan leda till minskning av BPSD. 

 

Vid pennan: Lena Zidén, lena.ziden@vgregion.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


