
 

Rapport från utbildningsdag 1 oktober 2018 

 
Dagen startade registrering och fika för de 106 deltagarna från olika delar av landet. De flesta 

arbetade inom kommunal hälso- och sjukvård, men det var även deltagare som arbetade inom 

slutenvård och primärvård, inklusive några arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Lokalen, den 

nya aulan i forskningshuset (R-huset) på Mölndals sjukhus, rymmer 150 deltagare och är ljus 

och fräsch, ett lyft för sjukhuset! 

 

Första föreläsaren var professor Hans Hobbelen (j.s.m.hobbelen@pl.hanze.nl ) från Hanze 

University of Applied Sciences i Groningen, Nederländerna. Hans arbetar i 

forskningsgruppen Healthy Lifestyle, Ageing and Healtcare och har forskningssamarbete med 

många olika länder, bl a Canada, som ligger långt framme i hälsopromotion för äldre 

personer. Han är också vice ordförande i IPTOP, International Association of Physical 

Therapists working with Older People, en undergrupp inom WCPT.  

 

Hans började med att presentera Nederländerna, Groningen som arbetar för att bli en ”City of 

Healthy Ageing”, samt sin forskningsgrupp, Research group Healthy Ageing, Allied Health 

Care and Nursing, som jobbar med healthy ageing genom hela livsspannet. I 

forskningsgruppen finns 60 forskare och 20 doktorander och fokus ligger på att studera 

underliggande mekanismer för inaktivitet, undernutrition och frailty samt att ta fram och pröva 

interventioner för att förbättra livsstilen för att på så sätt addera extra hälsoår. Hans beskrev 

utvecklingen internationellt när det gäller den äldre andelen av befokning, där bl a 

Nordamerika (speciellt Canada), Sydamerika, delar av Afrika och hela Asien står inför en 

explosion av andelen personer över 60 år inom 30 år. En stor del av denna ökning kommer att 

ske i låginkomstländer. I Sverige finns 180000 personer med demens (1,8% av befolkningen), 8% 

av personer över 65 år respektive 48% av personer över 90 år har en demenssjukdom. 

 

Hans beskrev scenariot kring rörelseförmåga vid olika demenssjukdomar. De fyra vanligaste 

demenssjukdomarna, Alzheimers sjukdom (AD), vaskulär demens, Levi Body-demens och 

frontallobsdemens, medför alla påverkan på rörelseförmågan på olika sätt och nedsatt rörelse- 

och gångförmåga är tidiga markörer för demenssjukdom. Alla demenssjukdomar påverkar 

komplex uppmärksamhet, exekutiv funktion, inlärning, minne, språk, perceptuell 

motorfunktion och social funktion. Mild kognitiv nedsättning (MCI, Mild Cognitive 

Impairment) kan bero på depression, läkemedelsbiverkningar, metaboliska störningar, B-

vitaminbrist, infektionssjukdom, hydrocefalus m m och kan därmed vara reversibel med 

behandling av bakomliggande orsak. Hans beskrev likheter och olikheter mellan de vanligaste 

demenssjukdomarna, t ex att AD (50-80 % av demenssjukdomarna) kännetecknas av gradvist 

insjuknande med progressiv nedsättning av ADL, minne, språk, rörelseförmåga etc. Vaskulär 

demens kännetecknas av akut insjuknande med stegvis nedsättning i samband med vaskulära 
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incidenter i hjärnan, frontallobssymtom såsom nedsatt initiativförmåga, nedsatt förmåga att 

planera aktiviteter m m. Levy Body-demens (15-25% av demenssjukdomarna) 

(”parkinsondemens”) kännetecknas av smygande insjuknande med sömnsvårigheter, 

hallucinationer, parkinsonliknande rörelsemönster, fluktuerande svårigheter att gå och röra sig, 

trötthet, visuospatiala problem men mindre inslag av minnesstörningar. Frontallobsdemens 

kännetecknas av hög grad av ärftlighet, svårigheter med exekutiva funktioner, nedsatt 

impulskontroll och omdöme, personlighetsförändring med vredesutbrott och nedsatt empatisk 

förmåga. Frontallobsdemens är svårdiagnosticerad i initialskedet och kan förväxlas med 

depression och utmattningssyndrom. 

 

Hans pratade om motor control, rörelseförmågan som styrs av hjärnan och har ett komplext 

system av kontrollstationer och ”feedback loops” där anpassning är en nyckelfaktor för att 

rörelserna ska fungera. Kvaliteten av rörelsen är beroende av hur komplex rörelsen är, hur van 

man är att utföra den, hur mycket man har tränat, förväntningar från omgivningen och 

personens kognitiva status (motivation, koncentration och känsla). Han visade en bild på tid till 

första fallolyckan för olika demenssjukdomar, där personer med Levy Body-demens har kortast 

tid till att falla och personer med AD längst tid till första fall (ref: Allan LM et al. Incidence and 

prediction of falls in dementia: a prospective study in older people. PLoS ONE 2009;4(5):e5521, 

länk: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0005521 ) 

 

Hans beskrev gångfunktion vid AD som kännetecknas av minskad gånghastighet (första 

tecknet), kortare steglängd, ökat inslag av dubbelstöd (båda fötterna i golvet längre tid) och 

större stegvariabilitet (tar olika långa och breda steg). Likaså domineras sjukdomen av 

svårigheter att utföra ”dual task” (två saker samtidigt) (ref: Manuel Montero-Olasso et al. Dual-

task complexity affects gait in people with mild cognitive impairment: the interplay between 

gait variability, dual tasking and risk of falls. Arch Phys Med Rehabil 2012;93(2):293-9). 

Motoriska problem vi AD kännetecknas av apraxia (“klumpighet”) i tidigt stadium, långsamma 

rörelser, apati eller rastlöshet (oavbrutet gående utan mål), gång på framfoten utan 

armsvängning och med stel bål, och i sent skede förlorad gångförmåga, svår paratoni och 

utvecklande av kontrakturer. Hans sa att en majoritet av personer med AD dör innan de når det 

senare skedet med förlorad gångförmåga. Han pratade också om hur sjukgymnaster tidigare 

arbetade med passiv kontrakturprofylax med dessa patienter, men att detta inte hade någon 

som helst positiv effekt och att man slutat med denna ”behandling”.  

 

Paratoni förekommer ca 10% i tidigt stadium av AD upp till 90-100% i sent stadium. 

Bakomliggande orsak till paratoni är inte känd. Hans har bland annat forskat inom området 

paratoni. Paratoni beskriver en oförmåga för patienten att följa med vid passiva rörelser. 

Patienten förstår rörelsen, men kan inte följa med i den och motståndet ökar ju snabbare den 

passiva rörelsen utförs. Han har vidareutvecklat ett bedömningsinstrument kring paratoni. 

Detta benämns Paratonia Assesment Instrument (PAI). Skalan för bedömning är: 
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0=normal tonus, inga problem med passiva rörelser 

1=mild paratoni, lite motstånd vid passiva rörelser 

2=moderat paratoni, ökat motstånd vid passiva rörelser 

4=svår paratoni, kraftigt motstånd vid passiva rörelser 

5=mycket svår paratoni, passiva rörelser i stort sett omöjliga att genomföra 

 

Behandling vid paratoni: medicin, kirurgi, ”passivity in Daily Live (PDL), fasta stabiliserande 

kuddar, ”snoezelen” = multi sensory stimulation. Det pågår forskning inom dessa områden, bl 

a ”relaxing/rocking movements” som givit lovande resultat i en studie. Viktigt att analysera 

problemet för patienten innan man provar någon behandling. Man har sett att diabetes hade 

ett kraftigt samband med utvecklande av paratoni (personer med diabetes 2 hade 11 ggr högre 

risk att utveckla paratoni om de hade AD än kontroller), men det är inte klart varför det är så. 

En möjlighet är att AGE (Advanced Glycation Endproducts, bildas genom interaktion mellan 

protein och socker) bildar tvärbroar av kollagen i muskulaturen. Dessa tvärbroar gör att 

vävnaden blir tjockare och ökar stelheten samt minskar elasticiteten i muskulaturen. Det 

uppstår även inflammatoriska aktiviteter och fria radikaler, som är negativt. Höga AGE-nivåer 

bidrar till försämrad motorisk funktion genom förlust av muskelmassa och styrka, 

gångsvårigheter, fysisk frailty, minskad fysisk aktivitet och ADL-förmåga. Att tidigt upptäcka 

och behandla diabetes mellitus är en väg att skjuta upp utvecklingen av paratoni, liksom att 

kraftigt minska intaget av kolhydrater. Ett viktigt forskningsområde är inverkan av fysisk 

aktivitet och träning samt kostens inverkan på AGE-nivåer. Forskning har visat att träning 

kombinerat med utbildning av omsorgspersonal i bemötande och tekniker ökade fysisk hälsa 

och minskade depression hos patienter med AD. Fysisk aktivitet påverkar hjärnan direkt. På 

äldreboenden är varje rörelse och aktivitet utöver de dagliga aktiviteterna en bonus, framför 

allt om den genomförs i en social kontext, men mer forskning behövs. 

 

Att ha något utvärderingsinstrument när man arbetar med äldre personer med 

demensutveckling är A och O. Hans rekommenderar att man använder gånghastighet (t ex 6 

eller 4 m gång) eller TUG, uppresning från stol på tid, handstyrka samt ADL-förmåga. 

VIKTIGT ATT MÄTA NÅGOT VID FLERA TILLFÄLLEN FÖR ATT KUNNA SE 

FÖRÄNDRINGAR! Hans beskrev hur stor skillnad i tid/poäng det behövs för att det klinisktn 

ska betraktas som en reell förändring, t ex MMSE poäng 20-28 behövs 4 sekunders skillnad i 

TUG, för MMSE poäng 10-19 behövs 8 sekunders skillnad i TUG. För 30 sek Chair Stand 

behövs en skillnad på 2,3 uppresningar vid MMSE poäng 10-19. För handstyrka behövs en 

skillnad på 7 kg vid MMSE 10-19 för att det ska betraktas som en reell skillnad.  

 

För en person med paratoni är passivt rörelseuttag, exempelvis i form av kontrakturprofylax, 

olämpligt. Att föredra är istället att försöka stimulera till aktivitet i vardagen för att på så vis 

bibehålla/förbättra rörlighet/funktion. Detta kan underlättas genom att försöka stimulera 

patientens procedurminne.  



 
Hans nämnde att man kan se motoriska förändringar 10-12 år innan en påverkan på 

kognitionen är märkbar via mätinstrument. 

 

På efter middagen talade Ylva Cedervall, leg sjukgymnast och Med Dr, från 

Minnesmottagningen vid Uppsala Akademiska sjukhus om ”Rörelsestörningar vid demens ur 

ett kliniskt fysioterapeutiskt perspektiv”. Ylva beskrev de nationella riktlinjerna vid vård och 

omsorg vid demenssjukdom (SoS) och att personer med demens är mindre fysiskt aktiva än 

kognitivt friska personer, vilket i särskilt hög grad gäller personer i särskilt boende. Ylva 

talade om sambandet mellan motorik och kognition och tester med dual task, t ex att gå rakt 

fram och samtidigt räkna upp djur. Personer som inte hade diagnosticerad demens men som 

kom för utredning presterade betydligt sämre vid dual task än vid vanligt gångtest. Gången 

blev långsammare, mer osäker och personen kunde stanna upp, samtidigt som det var svårt 

att komma på djur. Att kombinera gång med en verbal uppgift leder till en överbelastning i de 

delar i hjärnan som kontrollerar kognition och motorik hos personer med kognitiv 

nedsättning. Det är viktigt att göra dessa mätningar standardiserat och gärna börja i tidigt 

skede, med gångtest och att räkna stegen samt att lägga till en verbal uppgift som att räkna 

djur.  

Åtgärder som man kan sätta in när man upptäcker en tidig störning är t ex träningsråd, 

hjälpmedel. Rekommenderad fysisk träning är 150 minuter med måttlig intensitet per vecka 

(eller 75 min hög intensitet) samt styrketräning 2 ggr per vecka. HIFE-programmet fungerar 

bra även för personer med svårare kognitiva problem (www.hifeprogram.se). Vid 

demenssjukdom är personcentrerad träning nödvändig, att man anpassar efter personens 

intressen. En person som klarar gångtest och TUG med bra resultat kan visa problem om man 

genomför ett klocktest. Det kan alltså vara bra att lägga till det till de fysiska testen. När man 

lägger upp träning för personer med kognitiva problem ska det vara ”lätt att göra rätt”, d v s 

övningarna ska vara lätta att förstå och genomföra, alltså höga fysiska krav men låga kognitiva 

krav. Kvalitativa studier har visat att fysisk aktivitet och träning har stor betydelse för 

personens livskvalitet och att det kan vara ett medel för att upprätthålla sitt Jag. 

 

Ylvas sammanfattning: 

 Långsam gånghastighet och hypokinetisk-rigid gång kan vara tidiga tecken på kognitiv 

störning 

 Stor risk för ohälsa på grund av fysisk inaktivitet hos personer med demenssjukdom 

 Fysisk träning kan vara ett medel för att upprätthålla och stärka personens välbefinnande 

och Jag 

 Prioritera test av gånghastighet om man ”inte hinner med andra”.. 

 Var medveten om personens svårigheter, men fokusera på dennes resurser vid råd om 

fysisk träning 

 

Efter Ylva kom fyra korta presentationer av magister/masterarbeten: 

http://www.hifeprogram.se/


 
Fysioterapeutiska perspektiv kring tvång och begränsning inom demensvården + 

posterpresentation av Marie-Louise Carlström, Fysioterapeuters resonemang om utemiljö för 

träning för personer med demenssjukdom av Madelene Bruce Danielsson, Fysioterapeuters 

erfarenheter av BPSD-registret av Emma Karlsson och Utemiljö som vårdmiljö av Madeleine 

Liljegren. Alla fyra presentationerna var mycket intressanta och kan ingå i kommande 

utbildningsdagar med lite mer tidsutrymme. 

 

Vid pennan 

Lena Zidén 

 

 

 


