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Motionsinriktad rehabilitering av 
patienter med demenssjukdomar
Minna Raivio

Den ökande förekomsten av demenssjukdomar har fört fram rehabilitering som ett viktigt 
arbetsredskap inom den heltäckande vården av patienter med dessa sjukdomar. De bör 
stödjas i att bo hemma så länge de själva vill, både med tanke på deras egen livskvalitet och 
på samhällets omkostnader. I denna artikel går vi kort igenom befintliga undersökningar och 
vi presenterar den färska finländska studien Finalex. Studien visar att rehabilitering i hemmet 
som är skräddarsydd för alzheimerpatienten och närståendevårdaren fördröjde nedgången i 
funktionsförmåga utan att det ökar kostnaderna för social- och hälsovården. Rehabiliteringen 
var riskfri, den minskade antalet fallolyckor och inverkade också positivt på kognitionen och i 
synnerhet på aktivitetsstyrningen. Finalex-studien skapade en ny, kostnadseffektiv modell för 
att stödja demenssjuka patienters familjer. 

Demenssjukdomarnas  
prevalens och fysiska förändringar
Demenssjukdomarna blir vanligare med sti-
gande ålder, och det har uppskattats att det 
år 2030 kommer att finnas minst 128 000 
medelsvårt demenssjuka patienter (1). Det är 
alltså fråga om en folksjukdom som speciellt 
berör ålderstigna, bräckliga och multisjuka 
människor. Demenssjukdomar är den vikti-
gaste faktorn hos äldre som orsakar nedsatt 
funktionsförmåga och hjälpbehov och som ofta 
slutligen leder till institutionsvård. Mer än 85 
procent av kostnaderna för sjukdomen hänför 
sig således till tjänster inom socialsektorn (2). 
Motionsinriktad rehabilitering av demenssjuka 
patienter är en av de största utmaningarna vid 
utvecklandet av rehabilitering för äldre.

Den vanligaste demenssjukdomen är Alz-
heimers sjukdom (65–75 procent) – andra 
vanliga är vaskulär demens, lewykroppsde-
mens, frontallobsdemenser och demenssjuk-
domar med multipel etiologi.

I och med demenssjukdomen blir patien-
tens rörelser stela och gången långsam, vilket 
leder till svårigheter att klä på och av sig 
och att förflytta sig. Processen påskyndas av 
den för sjukdomen typiska avmagringen och 
muskelförtviningen, vilket ger bräcklighet 
och svårigheter att styra kroppen (3). När 
sjukdomen framskrider konstateras problem 
med gång och lägeskontroll, och gånganalys 
har använts för tidig diagnostik av demens-

sjukdomar (4). Demenssjukdomar ökar också 
risken för fall (5).

Inverkan av motionsövningar  
på rörelse- och funktionsförmågan  
hos patienter med demenssjukdom 
Effekten av motionsinriktad rehabilitering hos 
äldre har undersökts i många randomiserade, 
kontrollerade studier (6, 7). Av 121 under-
sökningar inriktade på styrketräning visade 
33 (N = 2 172) effekt på funktionsförmågan, 
och en stor del av undersökningarna visade 
effekt på andra funktionsnedsättningar, som 
gånghastigheten (7). Motionsinriktad rehabi-
litering av bräckliga patienter på institution 
har visats vara effektiv. En Cochrane-översikt 
med patienter både med och utan demens-
sjukdom drar slutsatsen att rehabilitering 
lönar sig också för patienter på institution 
(8). Rehabiliteringen har konstaterats minska 
funktionsnedsättningen och den är riskfri. 
Cochrane-översikten omfattar också en stor 
undersökning från Frankrike om motionsin-
riktad rehabilitering för patienter med demens-
sjukdom, där man randomiserade 134 alzhei-
merpatienter från äldreboenden i två grupper 
(9). Resultatet var positivt: vid tolv månader 
minskade funktionsförmågan långsammare i 
interventionsgruppen än i kontrollgruppen. 
Rätt få av undersökningarna har inriktats på 
patienter med demenssjukdom, men ämnet har 
studerats allt mera de senaste åren. 
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Nyttan av motionsinriktad rehabilitering 
har kunnat påvisas också för patienter med 
demenssjukdom i några högklassiga studier 
(10). Om rehabiliteringen har varit intensiv 
och långvarig har den också visat sig förbättra 
funktionsförmågan (9, 10).

För att få så bra följsamhet och så stor nytta 
av interventionen som möjligt, bör man kunna 
skräddarsy den motionsinriktade rehabilite-
ringen så att den fyller den demenssjukas och 
familjens behov, med beaktande av demens-
sjukdomens svårighetsgrad och patientens 
övriga sjukdomar. 

Inverkar motionsövningar  
på kognitionen?
När demenssjukdomen redan har konstaterats 
kan man sällan längre påverka själva sjuk-
domen med enbart motion. Det har tidigare 
framkastats att motion sannolikt påverkar 
den kognitiva funktionsförmågan bara hos 
friska personer genom att den förebygger 
funktionsnedsättning, snarare än specifika 
sjukdomar (11, 12). 

Hos en frisk person kan motionsinriktad 
rehabilitering alltså också ha effekt på kog-
nitionen. Mekanismen bakom detta kan vara 
motionens fördelaktiga inverkan på blodom-
loppet och hjärnan. Motion har visats förbättra 
i synnerhet aktivitetsstyrningen. Man kan inte 
heller bortse från genetiska faktorer: männ-
iskor är olika redan från födseln och också 
motionsvanorna i yngre år har betydelse.

Hjärnans blodomlopp är viktigt för den kog-
nitiva funktionsförmågan, eftersom det förser 
hjärnan med syre och näringsämnen (12, 13). 
Faktorer som försämrar blodomloppet, som 
hjärt- och kärlsjukdomar och deras riskfak-
torer, bland annat diabetes och övervikt, kan 
också försämra den kognitiva funktionsför-
mågan. Motion minskar dessutom risken för 
hjärt- och hjärninfarkt genom att inverka 
positivt på riskfaktorerna, som diabetes, hy-
pertoni, övervikt och högt kolesterol (12–14). 
I en undersökning där man långtidsuppföljde 
1 449 personer i medelåldern i 21 år konsta-
terades det att motionsaktivitet i medelål-
dern har samband med minskad förekomst 
av demenssjukdom och särskilt Alzheimers 
sjukdom, när modellen hade standardiserats 
för riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar 
under medelåldern samt för den kardiovas-
kulära anamnesen. Denna studie tyder på att 
motionens positiva inverkan på kognitionen 
kan bero på något annat än bara på minskning 
av de kardiovaskulära riskfaktorerna (14).

Man har också tänkt sig att motion kan 
inverka direkt på olika neurobiologiska me-
kanismer i hjärnan så att kognitionen förbätt-
ras. I undersökningar av gångaktiviteten har 
man funnit att den gråa substansen bibehålls 
bättre hos personer som går mycket, och de 
har också bättre kognition än personer som 
går mindre (15). Hippocampus är ett viktigt 
centrum för behandling av minnesmaterial, 
och atrofi av hippocampus, som kan ses med 
magnetundersökning, är ett kännetecken för 
Alzheimers sjukdom. Djurexperiment har 
visat att motion stimulerar celltillväxten i 
hippocampus (16). Nu har detta visats också 
hos människor: i en nyligen publicerad ran-
domiserad och kontrollerad studie följde 
man tillståndet i hippocampus tillstånd med 
magnetundersökningar hos fysiskt aktiva och 
i en kontrollgrupp. Under två års uppföljning 
minskade hippocampus i storlek hos kontroll-
gruppen, medan volymen ökade med två pro-
cent i motionsgruppen, vilket är lika mycket 
som den skulle ha minskat med åldern. Man 
har antagit att detta fenomen beror på mo-
tionsbetingade neurotropa mekanismer (17).

Hos djur har fysisk aktivitet också konsta-
terats minska mängden skadligt betaamyloid i 
hjärnans frontallob. Detta ämne förekommer 
vid Alzheimers sjukdom eller hos patienter 
med lewykroppsdemens. Minskningen av be-
taamyloid kan också påverkas av regleringen 
av insulinproduktionen (13). Fysisk aktivitet 
minskar inflammationsaktiviteten (18) och 
den kan också förebygga stress genom att 
minska kortisolhalten, vilket i sin tur förbätt-
rar kognitionen (12).

Riskgenen Apo-E4 (apolipoproteinets E4-
allel) förekommer oftare hos personer med 
Alzheimers sjukdom än hos friska. Speciellt 
hos dem förefaller motionens inverkan på 
kognitionen vara tydligare än hos personer 
som saknar allelen i sitt genom (14). 

Allt som allt kan vi konstatera att motion 
kan ha effekt på kognitionen – mest sannolikt 
på aktivitetsstyrningen och speciellt hos friska. 
Nyligen har undersökningen Finalex om per-
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soner med demenssjukdom publicerats. Den 
gav positiva resultat under långvarig uppfölj-
ning utan att öka samhällets kostnader (19). 
Det behövs dock ytterligare forskning, särskilt 
om hur kommunerna kan bygga upp lämplig 
rehabilitering.

Inverkan av motion på beteendesymtom 
och affektiva faktorer hos personer med 
demenssjukdom
Den viktigaste riskfaktorn för att demenssjuka 
personer inte ska klara sig i hemmet utan behö-
va anstaltsvård är besvärliga beteendeproblem, 
där man inte vidtar åtgärder i tid och inte finner 
lösningar som framgångsrikt kan stödja vården 
i hemmet (20, 21). Dessa neuropsykiatriska 
symtom försämrar den demenssjuka patien-
tens livskvalitet och är det som mest belastar 
närståendevårdarna. Fysisk aktivitet har visats 
ha positiv inverkan på äldre, åtminstone med 
avseende på sinnesstämning, sömn, beteende, 
irrande, depression och ätstörningar. Det har 
dock inte gått att i randomiserade, kontrol-
lerade studier fastställa ett samband mellan 
motion och neuropsykiatriska symtom, och 
resultaten är härvidlag motstridiga (10).

Motionens inverkan på fallolyckor  
hos demenssjuka personer 
Det finns praktisk evidens för att allsidig 
motion, som omfattar styrke- och balansöv-
ningar, minskar risken för fall hos demens-
sjuka personer som bor hemma. Däremot har 
det inte före Finalex-studien funnits tillräcklig 
forskningsevidens om motionens inverkan på 

risken för fall och om eventuella risker med 
motionsinriktad rehabilitering. Demenssjuk-
domar ökar risken för fall, och för många är 
en höftfraktur den sista droppen som gör att 
vård i hemmet inte längre är möjlig. 

Betydelsen av gruppverksamhet  
för personer med demenssjukdom
Trots att man vet att verksamhet i grupp och 
grupprocessen inverkar positivt på effekten 
av motion finns det mycket litet forskning om 
detta. Dessutom rapporterar studierna sällan 
vad som händer inom gruppen.

En grupphandledare för personer med 
demenssjukdom måste vara speciellt upp-
märksam på att bemöta gruppmedlemmarna 
individuellt och respektfullt. Personer med 
demenssjukdom kan inte alltid koncentrera sig 
i grupp, de kan vara passiva eller apatiska, de 
kan ha svårt att följa instruktioner och de kan 
ha olika slags beteendestörningar. Den hetero-
gena kognitionsnivån hos gruppmedlemmarna 
är också en stor utmaning. Handledaren bör 
kunna erbjuda tillräckligt stöd också med icke-
verbala metoder och skapa en vi-anda, vilket 
rentav kan minska beteendestörningarna hos 
patienter med demenssjukdom (22). Kamrat-
stöd hjälper att förbinda sig till gruppen. Varje 
gruppmedlem bör få uppleva att han eller hon 
är till nytta för gruppen, oberoende av sina 
personliga funktionsnedsättningar. Gruppens 
mål bör på kort sikt vara att medlemmarna 
njuter av motionen och samvaron, medan 
förbättrad muskelkraft och balans är ett mer 
långsiktigt mål som kommer av sig själv när 
man har roligt tillsammans.

Tabell I. De sammanlagda kostnaderna för olika grupper av närståendevårdsfamiljer i FINALEX-studien under  
ett års uppföljning Tjänster som har anlitats av de familjer som har orsakat mest kostnader har beaktats.

Kostnader för service Grupprehabilitering  
(N = 70)

Hemrehabilitering  
(N = 70)

Jämförelsegrupp  
(N = 70)

Vård på hälsovårdscentralsjukhus 178 347 298 129 172 380

Vård på sjukhus inom den  
specialiserade sjukvården

753 228 798 504 1 254 351

Vård på dagcenter 8 673 40 710 9 381

Kortvarig institutionsvård 375 312 430 080 392 448

Långvarig institutionsvård 563 472 617 400 586 320

Hemservicebesök 68 208 71 040 189 072

Utgifter för all service 2 133 635 2 443 670 2 822 887

Interventionsutgifter 512 291 426 757 -

SAMMANLAGT 2 645 926 2 870 427 2 822 887
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Kostbehandling är en del av 
behandlingen och rehabiliteringen
Felaktig eller otillräcklig nutrition är över-
raskande vanlig, men i Finland är de underdi-
agnostiserade och underbehandlade. Särskilt 
hos dem som bor på institution är bristfällig 
nutrition vanlig. På senaste tiden har man i hö-
gre grad uppmärksammat detta i Finland, och 
på många sjukhus och servicehem är också 
kökspersonalen en del av behandlingsteamet. 
Nyttan av nutritionsbehandling har klart kun-
nat visas i undersökningar (23), och att inleda 
nutritionsbehandling i tid är till störst nytta för 
ålderstigna (24, 25). Framför allt har brister 
i proteintillförseln observerats, men också i 
tillförseln av vitamin D och C. Flera läkemedel 
binds till proteiner, och om det finns för litet 
proteiner i kosten kan läkemedelskoncentra-
tionen i blodet stiga okontrollerat.

Nutritionsrehabilitering omfattar bedöm-
ning av nutritionstillståndet och näringstill-
förseln till exempel med matdagbok eller med 
skalan Mini Nutritional Assessment (MNA) 
(26). Utgående från dessa resultat upprättas 
en plan för nutritionsbehandlingen (27). Ef-
tersom det finns många orsaker till felaktig 
nutrition, är det viktigt att bedöma nutritionen 
individuellt för att upprätthålla god nutrition 
för ålderstigna. I synnerhet bör man upptäcka 
de äldre som har ökad risk för felaktig nutri-
tion – det gäller särskilt institutionsboende 
och ensamstående män, eller par där man-
nen är närståendevårdare och ansvarar för 
matlagningen. Också depression ökar risken 
för att sköta sig dåligt.

Studien Finalex 
Syftet med den finländska studien Finalex 
(19) var att undersöka effekten av intensiv och 
långvarig fysisk träning på funktionsförmågan 
hos hemmaboende personer med Alzheimers 
sjukdom samt på social- och hälsovårdens 
kostnader. Metoden var randomiserad och 
kontrollerad, och också närståendevårdarnas 
livskvalitet och serviceanvändning inklusive 
kostnader utreddes under sammanlagt två 
års tid.

I undersökningen, som genomfördes åren 
2008–2011, jämfördes rehabilitering i grupp 
och i hemmet med en kontrollgrupp som fick 
sedvanlig service. Till undersökningen togs 
65 år fyllda personer som medicinering mot 
Alzheimers sjukdom och som hade en make 
eller maka på samma adress i Helsingfors, 
Esbo eller Vanda. Sammanlagt 210 par deltog 
i undersökningen, och den motionsinriktade 

rehabiliteringen pågick ett år för alla. Efter 
det följde man upp serviceanvändningen i 
ytterligare ett år. Den motionsinriktade re-
habiliteringen gavs två gångar i veckan, för 
gruppklienterna på ett dagcenter fyra timmar 
per gång, och för dem som fick rehabilitering 
i hemmet under en timme långa hembesök av 
en fysioterapeut. Gruppklienterna bjöds ock-
så på taxiresor och lunch. Rehabiliteringen 
bestod av uppvärmning, gym, balansövningar, 
funktionella övningar och avslappning eller 
övningar med hjärngymnastik och aktivi-
tetsstyrning. Rehabiliteringen i hemmet lade 
huvudvikten vid rörelseövningar i samarbete 
med paret, med beaktande av deras individu-
ella behov och boendeförhållanden.

Eftersom demenssjukdomen alltid är fram-
skridande försämrades funktionsförmågan 
i alla grupper under uppföljningen, men i 
hemrehabiliteringsgruppen signifikant lång-
sammare. Engagemanget i rehabiliteringen 
i hemmet var bättre än för grupprehabilite-
ringen, eftersom fysioterapeuten alltid kom 

Figur 1. MRI-bild av hippocampi enligt Scheltens 
atrofiklassificering I–IV/VI.

I
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hem till klienterna, oberoende av hurdan 
dag de hade. Vid rehabiliteringen i hemmet 
kunde man också fördröja försämringen av 
kognitionen och rentav något förbättra den, 
mätt med ett klocktest. Sammantaget såg 
man inga skillnader i de neuropsykiatriska 
symtomen (NPI) (28) mellan grupperna, men 
gruppklienterna hade signifikant mindre irri-
tabilitet och svängningar i sinnesstämningen. 
Dessa symtom tilltog i jämförelsegruppen. 
Ingen effekt på depression (Cornell) kunde 
ses. I kontrollgruppen skedde fler fallolyckor 
än i hem- eller grupprehabiliteringsgrup-
perna. Detta inverkade dock inte på antalet 
frakturer.

Inga skillnader sågs i närståendevårdarnas 
livskvalitet (RAND-36) (29), depression 
(GDS) (30) eller belastning (Zarit) (31). Mo-
tionen i grupp minskade dessa pars använd-
ning av social- och hälsovårdstjänster under 
två års uppföljning. Interventionerna kunde 
genomföras utan ökade kostnader. 

Sammandrag
Skräddarsydd rehabilitering i hemmet för 
alzheimerpatienten och närståendevårdaren 
fördröjde försämringen av funktionsförmågan 
utan att det ökade kostnaderna för social- och 
hälsovården. Rehabilitering i grupp var dock 
mest kostnadseffektiv efter två års uppföljning. 
Rehabiliteringen var riskfri, minskade antalet 
fallolyckor och inverkade positivt också på 
kognitionen, särskilt aktivitetsstyrningen. 
Familjernas följsamhet kunde stödjas så att 
de förband sig för långvarig rehabilitering.

Finalex-undersökningen skapade en ny, 
kostnadseffektiv modell för att stödja demens-
sjuka patienters familjer. 
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Summary
Physical exercise 
Physical exercise is a new possibility in the delay of deterioration of Alzheimer patients’ functioning. To 
achieve the best results, it should be home-delivered and family-tailored. Group-based rehabilitation, 
however, provided significant savings in the total costs of social and health services. In the FINALEX 
study, during home-based or group-based rehabilitation, physical functioning improved without any 
increase in total costs. Both interventions were safe and reduced falls. Physical exercise may also have 
positive effects on cognition, especially on executive functions among Alzheimer patients. The compli-
ance of older people can be supported in even long-term rehabilitation. The FINALEX study created 
a new cost-effective model to support families who are care-givers of an individual with Alzheimer’s 
disease.




