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Yttrande 2017-03-10    
 
Socialstyrelsen  
 
 
 
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom  
Fysioterapeuterna vill tacka för möjligheten att lämna synpunkter på Nationella 
riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.  

Sammanfattande synpunkter: 

• Fysioterapeuterna anser att nationella riktlinjer bör utformas på ett för 
professionerna mer användarvänligt sätt  

•  Det behövs ett förtydligande i hur vetenskap bedöms i förhållande till 
konsensus 

• Fallprevention bör inkluderas i riktlinjerna  
• Begreppen fysisk aktivitet och fysisk träning bör särskiljas  
• Åtgärden Individanpassad Fysisk aktivitet bör få högre evidens  
• En ny vetenskaplig granskning måste utföras för åtgärden fysisk träning så att 

relevanta utfallsmått används och aktuell litteratur inkluderas 
• Indikatorer relevanta för fysisk aktivitet och fysisk träning bör inkluderas  

 

Vi ger här först övergripande synpunkter på Socialstyrelsens utformning av Nationella 
riktlinjer. Vi ger sedan specifika synpunkter på områden vi anser är bristfälligt eller 
felaktigt behandlade i de aktuella riktlinjerna. 

Övergripande synpunkter på utformning av nationella riktlinjer  

Fysioterapeut är benämning på professionen sedan 2014. I detta dokument används 
sjukgymnast som benämning på yrket. Sjukgymnast bör därför konsekvent bytas ut mot 
fysioterapeut i dokumentet. Enda undantaget till detta är då personer som ingått i 



riktlinjearbetet själva valt att titulera sig som sjukgymnast. De ska då även i den 
slutgiltiga versionen behålla den titeln.  

Riktlinjerna riktar sig i första hand till politiker och beslutsfattare  
Riktlinjernas primära mottagare är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Detta 
gäller för dessa riktlinjer men även för övriga riktlinjer som utarbetas av 
Socialstyrelsen. Vi anser att beslutet att i första hand vända sig till politiker och 
beslutsfattare är olyckligt.  

Vi vill exemplifiera detta med de aktuella riktlinjerna för vård och omsorg vid 
demenssjukdom. Riktlinjerna som publicerades 2010 har varit mycket uppskattade och 
fått stort genomslag. Detta konstateras också i den utvärdering av vård och omsorg vid 
demenssjukdom som genomfördes av Socialstyrelsen 20141. En trolig anledning till att 
riktlinjerna från 2010 fått så stort genomslag är att de är användbara för såväl 
professionerna som politiker och beslutsfattare. Vi beklagar att man nu istället har 
begränsat sig till ett styr- och ledningsperspektiv. Ett mycket stort arbete läggs ned på 
riktlinjearbetet av professionerna i såväl expertgrupper som prioriteringsgrupper. Trots 
detta stannar resultaten vid en hybrid mellan ett dokument riktat till beslutsfattare och 
till professionen. Vi vill här jämföra med de riktlinjer som tas fram av The National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE) som är utformade på ett 
användarvänligt sätt och utgör ett viktigt, nationellt kunskapsstöd för professionerna. 
Nationella riktlinjer, framtagna av en myndighet med Socialstyrelsens anseende, riktade 
till professionerna skulle utgöra ett viktigt verktyg i strävan mot en jämlik hälsa. 

 

Oklart hur vetenskap bedöms i förhållande till konsensus 

Det vetenskapliga underlaget, kunskapsunderlaget, är centralt när prioriteringsarbetet 
vidtar. För vissa åtgärder finns ett omfattande vetenskapligt underlag. Detta gäller 
framförallt läkemedelsbehandling. För andra åtgärder/ tillstånd finns ett begränsat och 
kanske bristfälligt vetenskapligt underlag. Dessutom finns åtgärder/ tillstånd där ingen 
relevant forskning finns.  

När det inte finns ett tillräckligt vetenskapligt underlag som stödjer en viss åtgärd så kan 
ett konsensusförfarande ligga till grund för prioritering. Vi kan notera att ett flertal av de 
åtgärder som får prioritet 1 eller prioritet 2 är just såna åtgärder där det inte finns något 
vetenskapligt underlag.  

                                                      

1 Nationell utvärdering – Vård och omsorg vid  demenssjukdom 2014 Rekommendationer, bedömningar 
och  sammanfattning, Socialstyrelsen.  



För vissa åtgärder där det finns ett visst, men otillräckligt, vetenskapligt underlag har 
detta kompletterats med ett konsensusförfarande. I många fall har då dessa åtgärder fått 
en hög prioritet.  

För återigen, andra åtgärder där det på samma sätt finns ett vetenskapligt underlag men 
där man bedömt att det är otillräckligt har inget konsensusförfarande genomförts. Ett 
exempel på detta är åtgärden Individanpassad fysisk aktivitet. Åtgärden har bedömts 
enbart på basis av det vetenskapliga underlaget och fått en lägre prioritet. 

Vi är positiva till att Socialstyrelsen utvecklat sitt arbetssätt när det gäller att även ta 
hänsyn till beprövad erfarenhet genom att använda konsensusförfarande. Vi anser dock 
att metoden för detta måste utvecklas och göras mer transparant. Bilagan med 
metodbeskrivningen är otydlig när det gäller hur beslutet fattas att ett 
konsensusförfarande ska genomföras. Vi kan inte heller i metodbeskrivningen utläsa hur 
vetenskaplig evidens vägs samman med ett konsensusresultat när prioriteringar sker. 
Med nuvarande utformning ter det sig som att det är mer sannolikt att en åtgärd som 
helt saknar vetenskaplig evidens får högsta prioritet än att en åtgärd med viss 
vetenskaplig evidens prioriteras högt.  

Specifika synpunkter  

Fallprevention saknas i riktlinjerna 
I denna remissversion av riktlinjerna saknas fallprevention helt. Detta trots att 
demenssjukdom är en oberoende riskfaktor för fall och fallolyckor. Risken att falla 
fördubblas vid demens och i takt med att sjukdomen progredierar ökar också fallrisken. 
Personer med en demens har en starkt ökad risk för höftfraktur och drabbas dessutom av 
svårare negativa konsekvenser vid en fraktur. Cirka 30 procent av äldre personer som 
drabbas av höftfraktur har en demenssjukdom2. Att fallpreventiva åtgärder fortfarande 
är ett försummat område i svensk hälso- och sjukvård och kommunal vård lyfts fram i 
en DN debatt artikel av Olivia Wigzell och Mona Heurgren, publicerad den 23 januari 
2017. Under rubriken ”Svensk hälsa och vård är fortfarande ojämlik” konstaterar 
artikelförfattarna att fallskador bland äldre är ett viktigt förbättringsområde. 
Fallskadorna har ökat sedan 2009 och i dag ligger siffran på 10 fallskador per 100 
invånare som är 65 år och äldre. Vidare konstaterar artikelförfattarna att fallskadorna 
orsakar förutom ett stort lidande även samhället höga kostnader. 2014 kostade de enligt 
Socialstyrelsens beräkningar 7,4 miljarder för landstingen när det gäller den 
specialiserade vården och 3,7 miljarder för kommunerna.  
                                                      

2 Scandol JP, Toson B, Close JC. Fall-related hip fracture hospitalisations and the prevalence of dementia within 
older people in New South Wales, Australia: An analysis of linked data. Injury. 2013;44:776-783. 



 
Fysioterapeuterna anser att de aktuella riktlinjerna bör vidgas till att även inkludera 
fallprevention. Att helt förbise fallprevention i riktlinjer för vård och omsorg vid 
demens är obegripligt med tanke på Socialstyrelsens uttalande om att fallprevention är 
ett viktigt förbättringsområde i svensk hälso- och sjukvård.   
 
Fysisk aktivitet och träning 
Vi är kritiska till att det inte varit någon fysioterapeut med i arbetet med att ta fram 
kunskapsunderlaget. Att denna kompetens saknas är en trolig förklaring till att 
begreppet fysisk aktivitet och träning blandats ihop i de aktuella riktlinjerna. I de 
centrala rekommendationerna nämns fysisk aktivitet men kunskapsunderlaget baseras 
på studier av fysisk träning. Fysisk aktivitet är ett vitt begrepp som inbegriper 
vardagsaktiviteter, transport till fots eller med cykel, friluftsliv, lek, fysisk belastning i 
arbetet, motion och fysisk träning. Fysisk träning innebär en klar målsättning att öka 
prestationsförmågan.  Det önskade resultatet av den fysiska träningen är att bibehålla 
eller öka en specifik förmåga.  

Vi anser därför att Rad 40 i Åtgärds- och tillståndslistan Individanpassad fysisk aktivitet 
måste omarbetas. Begreppen fysisk aktivitet och träning måste särskiljas och 
förtydligas. Detta är en förutsättning för att kunna dra slutsatser från det vetenskapliga 
underlaget och för att kunna ge rekommendationer om insatser.  

Fysisk aktivitet  
WHO:s medlemsländer i Europaregionen antog 2015 en strategi för ökad fysisk 
aktivitet. (Physical activity strategy for the WHO European Region 
2016–2025). Strategin uppmärksammar att fysisk aktivitet är en av de viktigaste 
faktorerna för hälsa och välbefinnande i befolkningen och att fysisk inaktivitet och 
stillasittande ökar risken för många icke smittsamma sjukdomar som exempelvis hjärt-
kärlsjukdomar. Strategin syftar till att täcka in alla former av fysisk aktivitet under hela 
livet från ung till gammal.  
 
Fysisk inaktivitet är en vanligt förekommande konsekvens av demens. Att med olika 
åtgärder stödja att personer med demens kan uppnå en så hög fysisk aktivitetsnivå som 
möjligt borde få högsta prioritet i dessa riktlinjer. Många andra åtgärder i dessa 
riktlinjer har fått högsta prioritet trots att det inte finns något vetenskapligt underlag. 
Det finns i dag överväldigande evidens för att främjande av fysisk aktivitet har positiva 
effekter för vår hälsa. I remissversionens centrala rekommendationer kan man läsa att 
Individanpassad fysisk aktivitet är något som kan erbjudas, prioritet 4. Vi anser att det 
bör omformuleras så att det ska erbjudas och ges prioritet 1.  
 



Fysisk träning  

Den vetenskapliga granskningen när det gäller effekter av fysisk träning vid demens är 
bristfälligt utförd. Bland annat saknas redovisning av effekt på viktiga fysiska förmågor 
som balans och gångförmåga. Granskningen av litteraturen är inte heller fullständig och 
ny relevant litteratur saknas. Vi anser att en ny granskning måste utföras där relevanta 
utfallsmått används och aktuell litteratur inkluderas. Detta är ett forskningsfält i 
utveckling och det är därför viktigt att nyligen publicerad litteratur inkluderas. För en 
utförlig diskussion om avsaknad av relevant litteratur hänvisar vi till det remissvar som 
fysioterapiforskarna Erik Rosendahl, Lillemor Lundin- Olsson, Håkan Littbrand, Anna 
Christina Åberg samt Ylva Cedervall bidrar med.  

 

Indikatorer 

Vi anser att det behöver utvecklas indikatorer som gör det möjligt att följa upp aspekter 
på fysisk aktivitet och träning. När det gäller fysisk träning bör det finnas en indikator 
som speglar i vilken omfattning dementa personer får tillgång till individanpassad 
styrke- och balansträng. Det bör även utvecklas en indikator som speglar i vilken mån 
dementa personer stimuleras till fysisk aktivitet. Vi har inget färdigt förslag på hur dessa 
indikatorer bör formuleras men deltar gärna i ett utvecklingsarbete kring detta.  

 

 

Med vänlig hälsning  

 

Stefan Jutterdal  
Förbundsordförande  
Förbundsordförande  
Fysioterapeuterna  
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