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Vi sänder live på webben

 Inspelningen kommer finnas 

på webben i efterhand

Vi använder mikrofon i 

rummet



Ni som följer på webben

Skriv gärna i chatten vilka ni är och var ni 

arbetar

Era frågor om äldre och psykisk hälsa



09.30 – 09.45 Inledning

Henrik Tunér, SKL

09.45 – 10.45 Depression, demens och mötet i primärvården

Madelene Johanzon, Primärvårdsläkare, Silvialäkare från Karlstad

10.45 – 11.00 Gemensam reflektion och diskussion

11.00 – 11.45 När kriget är allt du minns – om äldre flyktingar med traumatiska minnen

Frida Johansson Metso, leg psykolog

11.45 – 12.45 Lunch

12.45 – 13.30 Äldre personer och alkohol

Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet

13.30 – 14.00 Omvårdnadens roll och sjuksköterskans ansvar

Susanne Rolfner Suvanto

14.00 – 14.30 Fikapaus

14.30 – 15.00 Omvårdnadens roll och sjuksköterskans ansvar (fortsättning)

Susanne Rolfner Suvanto

15.00 – 15.30 SIP för äldre i behov av samordnade insatser

Karin Lindström, Sveriges Kommuner och Landsting





Vilka är behoven?

Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKL har genomfört en 

förstudie i dialog med representanter för primärvården

 Fem utvecklingsområden identifierades:

 Triagering

 Självskattning

 Arbetssätt för psykisk ohälsa

 E-hälsa

 Samarbete med specialistpsykiatrin



Kompetensutveckling under 2018

 Förstudien ligger som grund för SKLs arbete med att 

stödja kompetensutveckling inom primärvård och psykisk 

hälsa

Kompetensutveckling genom elva olika utbildningar

Stöd för vidare spridning av kunskaper till den egna 

organisationen



Kunskapslyft

Steg 1

Steg 2



Verktyg och hjälpmedel

 Inspelning och talarstöd från denna dag

 Inspelad utbildningsdag 31 maj 2018 inkl

talarstöd

 Nätverket och oss



Allt material finns på webben

Allt material är fritt att använda

Utvecklas löpande

 Tips, nyhetsbrev, verktygsbank 

mm

www.uppdragpsykiskhalsa.se/primarvard/



Äldre, depression och 
kognitiv svikt

Madelene Johanzon



Specialist i allmänmedicin 
Silvialäkare 

Fd chef Västerstrands vårdcentral 
Ordf NPO Äldres hälsa

Ordf i den värmländska samverkansgruppen demens
Ordf i arbetsgruppen Äldres hälsa, Region Värmland





Hälsan tiger still



OHälsan tiger still

också





Hur mår du? 



Hur mår du? Egentligen…



Hur mår du? 

Att våga fråga kräver att man vet vad man ska 
göra med svaret

Att våga svara kräver att man litar på den som 
frågar



Hur mår du?

• Somatisk sjukdom – kroniska sjukdomar => depression

• Psykisk sjukdom – depression, ångestsyndrom

• Kognitiv sjukdom – demenssjukdom

• Våldet - går inte i pension



Vem ska fråga?

Sjuksköterska
Undersköterska
Läkare
Kurator
Arbetsterapeut
Labpersonal
Receptionist
Personal på ICA/COOP?



Vem ska fråga?

Sjuksköterskan
Undersköterskan
Läkaren
Kuratorn
Arbetsterapeuten
Labpersonalen
Receptionisten
Personalen på ICA/COOP?



Stora förändringar

Slutat arbeta
Partner blir sjuk - anhörigvårdare
Kronisk sjukdom
Många läkemedel
Trauma – partner dör, fall, PTSD



Jämlik hälsa?



Jämlik hälsa?



60 60 58 57 57 56 54 54 53 50 48 48 47 47 47 45 45

0

20

40

60

80

100

P
ro

ce
n

t
Självskattad bra hälsa i åldersgruppen 70 år och äldre 

per kommun, år 2017



Andelen män och kvinnor med gott psykiskt 
välbefinnande, per åldersgrupp, år 2017
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Psykisk sjukdom

• Tidigare psykisk sjukdom

• Depression

• Ångestsyndrom 

– Generaliserad ångest

– Tvångstillstånd

– PTSD



Andelen män och kvinnor med självrapporterad 
diagnosticerad depression, år 2017
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Självrapporterad diagnostiserad depression 
åldersgruppen 70 år och äldre, år 2017
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Symtomen kan vara mer diffusa – fråga!

• Nedsatt tempo

• Tillbakadragande

• Nedsatt initiativförmåga

• Nedstämdhet

• Tystare

• Ångest, oro

• Reaktion på stress



• Hospital Anxiety and Depression Scale
(HADS-D) 

• Geriatric Depression Scale (GDS) 
• Montgomery Åsberg Depression Rating 

Scale (MADRS)

Använd gärna bedömningsskalor



Andel med riskbruk av alkohol och daglig rökning 
år 2000-2017
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Andel i åldersgruppen 70år och äldre som besväras av 
ensamhet dagligen eller flera ggr i veckan, år 2017
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Ensamhetskänslor och ohälsa i gruppen 70 år och 
äldre, år 2017
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Andelen män och kvinnor som saknar praktiskt stöd 
och saknar emotionellt stöd, per åldersgrupp, år 2017  
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Andelen män och kvinnor som saknar 
kontantmarginal, per åldersgrupp, år 2017
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Vem ska fråga?

Sjuksköterskan
Undersköterskan
Läkaren
Kuratorn
Arbetsterapeuten
Labpersonalen
Receptionisten
Personalen på ICA/COOP?



Vem ska fråga?

Sjuksköterskan
Undersköterskan
Läkaren
Kuratorn
Arbetsterapeuten
Labpersonalen
Receptionisten
Personalen på ICA/COOP?

Du och jag



Teamet

Sjuksköterska – ev med psykiatriutbildning
Kurator

Psykolog

Läkare
m fl





Varför ska vi utreda?

• Rätt diagnos ger möjlighet att ge rätt behandling 

och stöd till patient och anhöriga



Utredning =>Diagnos => Behandling



Utredning =>Diagnos => Behandling



Några Sverige-siffror

• Prevalens 130 000 – 150 000 personer

• Incidens 20 000 - 25 000

• Prognos för antalet personer med demenssjukdom,
År 2020: 175 000

År 2030: 230 000

Källor: Nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom Diarienummer: S2018/03241/FST, 

Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012, Socialstyrelsen

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-3


Världen

Prevalens 47 miljoner, incidens 10 miljoner
(en person var tredje sekund)

Prognos för antalet personer med demenssjukdom,
År 2030: 75 miljoner
År 2050: 131 miljoner

Källa: World Alzheimer Report 2015, Alzheimer´s Disease International

http://www.alz.co.uk/research/world-report-2015


Kostnad?

Närmare 63 miljarder kr

Kommunerna: 49,2 miljarder kr
Anhöriga: 10,6 miljarder kr
Landsting: 2,9 miljarder kr
Produktionsbortfall: 0,1 miljarder kr

Källa: Demenssjukdomarnas samhällskostnader
i Sverige 2012, Socialstyrelsen

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-3
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-3


Kostnad?

Närmare 63 miljarder kr

Kommunerna: 49,2 miljarder kr
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Definition demens
• Nedsättning av flera kognitiva funktioner

• Nedsatt minnesfunktion 

• Minst en typ av följande störningar: 

– afasi (språkstörning)

– apraxi (oförmåga att utföra ändamålsenliga rörelser trots intakta motoriska funktioner)

– agnosi (bristande förmåga att känna igen eller identifiera föremål trots intakt sensorisk 
funktion)

– störning av exekutiva funktioner (d v s planera, organisera, rangordna, tänka abstrakt)

• Förorsakar en betydande försämring av sociala eller yrkesmässiga funktioner och 
representerar en betydande sänkning från en tidigare funktionsnivå. Förekommer inte 
enbart i samband med konfusionstillstånd.



Vad är demens ?

• I DSM-V finns ej demens med. Ersatt av ”kognitiv sjukdom” 
och ”lindrig kognitiv funktionsnedsättning”

• I ICD-11 finns demensbegreppet kvar



Var sitter våra kognitiva förmågor? 

Källa: Demenscentrum.se



• Primärdegenerativa sjukdomar

– Alzheimers sjukdom - hjäss- och tinninglober

– Frontotemporal demens - pann- och tinninglober

– Lewy Body demens och Parkinsons sjukdom med demens – skadan 

finns i hjärnans vita substans

• Vaskulära sjukdomar

• Sekundära sjukdomar

– Ett 80-tal sjukdomar och skador t ex trauma, alkoholmissbruk, syfilis, HIV,   

långvarig exponering för lösningsmedel

• Blanddemens

Vad orsakar kognitiv svikt?



Basal demensutredning enligt 
Socialstyrelsens riktlinjer

• Anamnes

• Anhörig intervju

• Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd

• Bedömning av funktions- och aktivitets förmåga

• Kognitiva test

• Blodprovstagning

• Datortomografi



Basal demensutredning enligt 
Socialstyrelsens riktlinjer

• Anamnes

• Anhörig intervju

• Kognitiva test

• Bedömning av funktions- och aktivitets förmåga

• Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd

• Blodprovstagning

• Datortomografi

Teamet



Strukturerad anamnes

• Ärftlighet

• Familjeförhållanden

• Utbildning och yrkesutövning

• Intressen, fritidsaktiviteter och livsstil

• Tidigare kognitiv funktionsnivå och personlighet

• Bruk av tobak och alkohol

• Körkort och vapenlicens

• Tidigare kroppsliga och psykiska hälsoproblem

• Läkemedelsanvändning och läkemedelsreaktioner

• Aktuella kognitiva symtom

• Aktuella beteendemässiga och psykiska symtom

• Symtomdebut, förlopp och eventuella utlösande faktorer

• Konsekvenser i vardagen för patienten och anhöriga



Anhörigintervju



Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät





Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd

Status: Hjärta, lungor och blodtryck. Neurologi. Psykiatri. 



Bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga



MMSE-SR         +            Klocktest

Kognitiva tester



Minnestest 5 x 3



Blodprovstagning 

• Prover enligt ”rutin” och individuellt behov

• Kalcium (albuminkorrigerat eller joniserat) 

• Sköldkörtelfunktionsprover (TSH + f-T4)

• Homocystein/HCY                                                          

(markör för vitamin B12- och folsyrebrist)

• Borrelia- HIV- eller Syfilisserologi                                                       

vid klinisk misstanke



Datortomografi 



Diagnos

Depression ?

Kognitiv svikt ?

Kognitiv sjukdom ?

Se till symtomen –

det ena utesluter inte det andra



Utredning =>Diagnos => Behandling



Behov av stödinsatser?

• Biståndsbedömare 

• LSS-handläggare 

• God man

• Kommunal distriktssköterska

• Demenssjuksköterska

• Arbetsterapeut

• Kurator

• Sjukgymnast

• Anhörigstödjare

• Demensförening



Läkemedelsbehandling vid kognitiv svikt
vid Alzheimers sjukdom

Hälso- och sjukvården bör

• Erbjuda behandling med kolinesterashämmare till 
personer med mild-måttlig Alzheimers sjukdom (prio 1)

• Erbjuda behandling med memantin till personer med 
måttlig-svår Alzheimers sjukdom (prio 2)

• Följa upp behandlingen i samband med inställning av 
dosen och därefter regelbundet, minst en gång per år 
samt i samband med eventuell utsättning (prio 1)



Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall

• Erbjuda kolinesterashämmare till personer med lindrig 
Alzheimers sjukdom (prio 10)

Läkemedelsbehandling vid kognitiv svikt
vid Alzheimers sjukdom



Cave!
• Kolinesterashämmare kan ha en vagoton effekt på 

hjärtfrekvensen. Kontrollera QT-tid, kombinera ej med 
citalopram. 

• Memantin, beakta njurfunktionen och tidigare kramper.  

• Vid Lewybodydemens ses en ökad känslighet for 

neuroleptika och sådan behandling bör därför undvikas.



Utvärdering

• Minst en gång per år – anpassad uppföljning

• MMSE-SR, klocktest - utan läkemedel minskning 4p/år

Samma resultat är alltså ett gott resultat !!!



Bra länk

• www.demenscentrum.se



https://www.youtube.com/watch?v=_DCKF9cm
Ze4

https://www.youtube.com/watch?v=_DCKF9cmZe4


Hur tänker ni?



Källa: OFREDAD, 2013, Gotland



Hur frågar man?
Öppna frågor

–”Jag ser att du har ett blåmärke, vill du berätta vad som hänt?”

–”Vad kan jag hjälpa dig med?”

–”Är du rädd?”

Indirekt fråga

–Jag har märkt bland mina omsorgstagare att det är vanligt med våld i familjen. 

Därför har jag börjat fråga alla om de blivit utsatta för våld av någon de känner….

–Alla par bråkar ibland. Vad händer när du och din man är oense? Händer det att det 

ibland går till handgripligheter?

Direkt fråga

–Händer någon gång att du är rädd för din man?

Fråga om våld till personer med nedsatt kognitiv förmåga

–Är han snäll? Hur är han när han inte är snäll?

–Försök genom bilder och föremål komma fram till vad som hänt

Källa: Kerstin Kristensen



Hur mår du? 

Att våga fråga kräver att man vet vad man ska 
göra med svaret

Att våga svara kräver att man litar på den som 
frågar



Samverkan 
Tillit
Tillsammans



Madelene Johanzon
madelene.johanzon@liv.se

Frågor eller funderingar?



Madelene Johanzon
madelene.johanzon@liv.se

Tack för er tid



Madelene Johanzon
madelene.johanzon@liv.se

Tack för er tid



“What makes old age hard to bear 
is not a failing of one’s faculties

- mental or physical -
but the burden of one’s memories”

Somerset Maugham

När kriget är
allt du minns

– om äldre flyktingar med 
traumatiska minnen

Frida Johansson Metso,
leg psykolog



Posttraumatisk 
stress (PTSD)

Posttraumatisk stress

• Återupplevande
• Ökad anspänning
• Undvikande
• Negativa tankar och känslotillstånd



Supermormor eller super mormor?
Susanne Rolfner Suvanto

Omvårdnadsinstitutet 



 Vi arbetar utifrån ett evidensbaserat arbetssätt – vi bemöter alla utifrån 
vars och ens unika personlighet och erfarenhet

Den rationella människan



 Ökning av alkoholrelaterad dödlighet, sjukdom till följd av 
alkoholkonsumtion ökar i gruppen kvinnor 65+

 2004-2011 ökade vinkonsumtionen med 50 procent bland äldre kvinnor

 Riskbruk ökar bland äldre personer – minskar bland yngre

 Allt fler äldre vårdas på grund av alkoholmissbruk

Supermormor



 Äldre personer är generellt sätt känsligare för alkoholens negativa 
effekter och påverkar då kognition, ökar fallrisk, risk för sociala problem

 Suicidrisken ökar tiofalt hos äldre med alkoholproblematik; även 
självmordsförsök

(Waern/Skoog – Läkartidningen 2018)

Supermormor



Varför ökar det? Och när?

- Ändrade alkoholvanor

- Bättre ekonomi

- Personer med missbruk sedan tidigare blir äldre

- Ensamhet

- I samband med pensionering

Supermormor



 Vad och hur?

- AUDIT

- Korta psykoedukativa primärvårdsinterventioner

- Stödterapi – inriktning öka självkänsla och socialt stöd

- KBT 

- Case management

(Waern, Skoog, Läkartidningen 2018)

Supermormor



 Viktigt att bryta stigma

 Ifrågasätt dina egna värderingar och föreställningar

 Etiska överväganden

 Rutiner och förhållningssätt – anpassa när det är nödvändigt = 
åldersfärgning

 Rekommendationer för gränsen till riskbruk etc är troligen för hög för 
äldre personer

Supermormor



En läxa jag aldrig glömmer …

Supermormor



Riv 65-årsgränsen och rädda liv 
om äldre och psykisk ohälsa

Susanne Rolfner Suvanto 

Verksamhetsansvarig Omvårdnadsinstitutet 



Mellan äldreomsorg och psykiatri

Äldres psykisk (o)hälsa omfattar en heterogen grupp människor med den 
gemensamma nämnaren att de fyllt 65 år!

Det innebär att vi talar om ett område som sträcker sig från det normala 
åldrandet med dess olika skeenden, livskriser, psykiskt illabefinnande, 
psykisk sjukdom till psykisk funktionsnedsättning. 

Och så tror jag att det måste vara!



Mellan äldreomsorg och psykiatri

 Det betyder också att vi omfattar när det gäller insatser allt från

Förebyggande                  Behandlande                Stödjande

 Det betyder insatser från

Primärvård – socialtjänst (äldreomsorg, socialpsykiatri, funktionsnedsättning, 
beroendeenhet …), geriatrik, psykiatri och äldrepsykiatri



Mellan äldreomsorg och psykiatri

Den stora utmaningen är emellertid våra egna föreställningar; individuellt 
och organisatoriskt, om ”äldre” och om ”psykisk ohälsa”

Ålderism                        Stigma



Mellan äldreomsorg och psykiatri

 Hur vi tänker, hur vi talar och vilka föreställningar vi har om äldre och om 
psykisk sjukdom har större betydelse för vårt handlande än vad vi tror!

Elsa 74 år med schizofreni    Elsa 74 år med schizofreni



Mellan äldreomsorg och psykiatri

 Det går också att se på målgruppen/området så här: 

Att drabbas i samband med åldrandet

Att drabbas i unga år och åldras med psykisk funktionsnedsättning

Att drabbas av demenssjukdom och annan psykisk ohälsa

Att ha upplevt trauma i livet och åldras



Psykiatri/Äldrepsykiatri/Geriatrik

Primärvård/Äldreomsorg

Promotion/Prevention

Mellan äldreomsorg och psykiatri



Mellan äldreomsorg och psykiatri 

Det går att förebygga och främja hälsan med psykosociala interventioner:

- Fysisk träning

- Reminiscens                                                     Öppen verksamhet                                           

- Övningar i färdighet och bemästring       Folkhälsa

- Sociala aktiviteter                                           Civilsamhället

- Stödgrupper

- Aktiviteter med blandat innehåll



 ”Brandlarm” strategiskt utplacerade. 

- Upptäcka

- Hantera

- Föra vidare                                  Primärvård

- Basala insatser                            Hemsjukvård

- Stödja                                            Psykiatri

- Utreda

- Behandla

Mellan äldreomsorg och psykiatri



 Komplexa behov

- Samsjuklighet                                                     Äldrepsyk

• Demenssjukdom                                                Psykiatri

• Svåra somatiska tillstånd, polyfarmaci        Geriatrik

• Hög suicidrisk

Mellan äldreomsorg och psykiatri



•Öppen verksamhet

•HTJ

•ÄO

Första hjälpare

•Äldreboenden

•HTJ

•Primärvård

•Myndighet

Webbutbilding

• Primärvård

•MAS/MAR/SAS

•Psykiatri

•Geriatrik

Universitet/högskola

Mellan äldreomsorg och psykiatri

IV UU

SÖK/SIP



Personcentrerad vård

Personcentrerad vård kan inte utesluta den psykiska hälsan och ohälsan 
eller baseras på ålder

Sjuksköterskans kärnkompetens



Säker vård

Hur säker är vården i relation till äldre och psykisk ohälsa idag?

- Brist på kunskap

- Osäkerhet om ansvar

- Suicid

Sjuksköterskans kärnkompetens



 Samverkan i team

- Samverkansöverenskommelser

- Multiprofessionell kompetens

- Stöd/handledning/teambaserat arbete

Sjuksköterskans kärnkompetens



 Evidensbaserad vård

1. Det ska inte vara en slump var personen befinner sig

2. Använd de kvalitetsregister som finns

3. Saknas tillgängliga/adekvata studier måste den kliniska blicken råda

Sjuksköterskans kärnkompetens



Förbättringskunskap

• I det här området kanske det viktigaste området

Sjuksköterskans kärnkompetens

Attityder

Handleda/undervisaSynliggöra



Läs mig! En nationell kvalitetsplan



Mellan äldreomsorg och psykiatri

 Länkar

 http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/Psykiskohalsa/Sidor/default.
aspx

 http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/behandling-av-
depression-hos-aldre-/

 http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/aldrepsykiskhalsa.1167.html

 www.fh.se

http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/Psykiskohalsa/Sidor/default.aspx
http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/behandling-av-depression-hos-aldre-/
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/aldrepsykiskhalsa.1167.html
http://www.fh.se/


Mellan äldreomsorg och psykiatri

Kontaktuppgifter: omvardnadsinstitutet@gmail.com
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Samordnad individuell plan 

1 januari 2010

Socialtjänstlagen och Hälso- och 

sjukvårdslagen har en 

likalydande text om individuell 

plan enligt SoL och HSL = SIP

SIP blir ett verktyg för 

samverkan.

2018-09-26

1 januari 2018

Lag om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård. 

SIP blir ett också verktyg för 

samverkan vid utskrivning från 

slutenvård.

Utbildning i SIP



Trots lag sedan 2010 används inte SIP så
att det motsvarar behoven hos äldre

• Kunskap om lagstiftningen är låg 

• Arbetet med SIP har kommit 

olika långt i olika delar av landet

• För gruppen äldre är SIP 

fortfarande relativt okänd i 

verksamheterna

Riksdagens uppföljning av lagen mars 2018

SIFO-undersökning 

november 2018

Preliminära resultat i 

aktuell satsning:

• Av de tillfrågade äldre 

över 70 är det endast 1% 

som känner till SIP

• Planerar ny sifo-

undersökning våren 2019 
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Under hösten 2018 genomför SKL en

satsning på SIP för äldre

Regeringen har beviljat SKL statliga medel för att stödja användningen av SIP men särskilt 

fokus på äldre med komplexa vårdbehov. 

Satsningen består av tre delar som genomförs parallellt:

Produktion av material Spridning av kunskap 

och material 

Information om SIP
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Material har tagits fram för olika målgrupper

Exempel på material:

Metodstöd Broschyrer

FilmerSkrifter

Utbildningsmaterial

Målgrupper:

• Förtroendevalda

• Chefer och ledare

• Medarbetare inom vård och omsorg

• Patienter och brukare

• Patient/brukar- och anhörigföreningar

Utbildningar har genomförts med omkring 500
personer. 

Under 3 av 4 utbildningar fyllde deltagare i individuella 

spridningsplaner över hur de skulle sprida SIP. 

104 personer svarade och totalt planerade de att 

utbilda 7000 personer!
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Viktiga faktorer för goda möten

Olika möten – tid – form – innehåll

• Tydlig struktur skapar trygghet

• Förplanering

• Tydligt syfte med mötet

• Tydligt ledarskap – Mötesledare

• Individens möte – i centrum

• Anpassa språk - Klargöra

2018-12-18

Inledning -Trygga

Orientering - nuläge

Behov

Mål och insatser

Klargöra -sammanfatta

Avslut



Mötescirkeln-ett verktyg för möten
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Exempel: Hur kan Kerstin bli hjälpt av en 
SIP?
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Exempel: Hur kan Kerstin bli hjälpt av en 
SIP?

2018-12-18

Framföra vad som 

är viktigast för 

henne

Få veta  

vilken hjälp 

hon kan få

Få berätta 

om sin oro

Få tydliggjort 

vem som 

ansvarar för vad

Kan få hjälp med att 

hitta social samvaro 

och aktiviteter 

utanför vård och 

omsorg

Dotter Eva kan 

få avlastning 

och stöd
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karin.lindstrom@skl.se

Mer information:

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-for-aldre/
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