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Hur fysiskt aktiva är personer med demens?

• Personer med demens är mindre fysiskt 
aktiva än kognitivt friska

• Personer med demens på boende är 
mindre fysiskt aktiva än de med demens 
som bor i eget boende

Allan et al. 2006, van Alphen et al. 2016, Burns et al. 2008
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www.thesun.co.uk

På äldre dar behövs reservkapacitet

En veckas sängläge kan 
minska muskelstyrkan 
med 20 procent

Aerob fysisk träning – positivt för hjärnan

Stärker hjärnans funktioner

Ökad aktivitet i parasympatikus

Minskar skadliga effekter av stressorer

Stimulerar nybildning av nervceller 

Fördröjer neurodegenerativa processer

Förbättrar kognitiva funktioner

¹¹¹ Ten Brinke L.F et al. 2014 Bherer L et al. 2013; Forbes D et al. 2013
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Positiva effekter av fysisk träning för 
personer med demenssjukdom

Förbättrar fysisk kapacitet

Främjar självständighet

Minskar risken för att falla

Främjar förmågan att utföra personlig vård

Blankevoort CG et al. 2010, Burton E et al. 2015, Littbrand H et al. 2011, Forbes D et al. 2013. 

Vad är fysisk träning?

Fysisk aktivitet som är…

� planerad

� strukturerad

� återkommande

…med syfte att förbättra 

eller bibehålla en viss funktion
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”Det betyder jättemycket [att promenera]. 
Det är då som jag känner mig fri, 
när jag får komma ut […]. 
Alltså att bara få gå iväg. 
Det tycker jag är underbart.”

Kvinna med Alzheimers sjukdom, 61 år

Fysisk aktivitet – ett medel för att känna välbefinnande

”Promenaderna är bra för 

hans välbefinnande och 

psykiska hälsa. Det finns så

mycket annat som han

inte kan göra längre.

Om han mår bra, 
då mår jag bra.”

Partner till man med Alzheimers sjukdom

Fysisk aktivitet – ett medel för att känna välbefinnande
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Varför är det ofta svårt att fortsätta 
med fysisk träning om kognitionen försämras?

Det är vanligt att personer med begynnande demens ...

� har svårt att ta initiativ och planera 

� har brist på energi

� har svårt att hitta geografiskt

� har svårt att tolka intryck 

� känner oro och ängslan

Varken hög ålder eller låg global kognition
tycks påverka hur mycket en person med 
demens deltar i fysiska aktiviteter

Fysisk aktivitetsnivå – personer med demens

i eget boende

www.active.com

www.lughertexture.com www.cranfoldphysio.co.uk

Stubbs B et al. 2014
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Delad uppmärksamhet (dual- och multitasking)  

att göra två saker samtidigt

Hur klarar personer att gå samtidigt 
som de utför en kognitiv uppgift?

(100-1) (djur) (100-7)

Single-tasking
Ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna 

Dual-tasking
Signifikant skillnad när
Friska kontroller 
jämfördes med
Lindrig kognitiv störning (MCI)
+ Alzheimers sjukdom (AD)

Muir SW, et al. 2011
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Timed Up-and-Go test (TUG)
(Podsiadlo et al 1991)

Mild AD Friska kontroller

Timed Up-and-Go dual-task cost
Muntliga ledtrådar

n=25, ålder: 73 (55-79)

MMSE: 25 (21-30)

n=25, ålder: 70 (56-79)

MMSE: 30 (28-30)
Cedervall Y et al. 2012
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Hur kan man förklara sambandet mellan 
gång och kognition?

Problem att gå och samtidigt 
utföra en kognitiv uppgift 
reflekterar troligen en belastning 
i de gemensamma nätverk som 
reglerar både kognition och 
motorik 

Nätverkens kapacitet kan 
påverkas negativt av flera 
faktorer: ålder, 
neurodegenerativa processer 
och mikrovaskulära 
sjukdomsprocesser

Annweiler C, et al., 2013, Montero-Odesso M, et al., 2012, 2014; 
Sheridan PL, et al., 2007    

Höga kognitiva krav

t.ex. krävande miljöer och uppgifter 

Låga kognitiva krav

”Det ska vara lätt för 

en person med demens 

att göra rätt”         

Hög fysisk      aktivitetsnivå / intensitet

Låg fysisk      aktivitetsnivå / intensitet

Modell för planering av fysisk träning 

för personer med demenssjukdom
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Tack för uppmärksamheten!


