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Cirka 100 000 personer i Sverige har sjukdomen Alzheimer. Gun, Salvo och 

Kerstin är några av dem. Bengt Winblad och Miia Kivipelto forskar om den. 

Möt personerna som har en sak gemensamt: Alzheimers sjukdom. 
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Personporträtt: 

Varje stund – ett oskrivet blad 
 

För en del blir livet som en lönn om hösten. Minnen och egenskaper skiftar 

färg likt bladen, byter från grönt till sprakande gult och rött, för att till sist falla 

av. Ett efter ett dalar de sakta till marken.  

Så plötsligt dråsar ett helt fång ner och kvar blir bara några få färggranna 

löv. De viktigaste. 

 

Håret lyser vitt i fönstret. Jag vinkar glatt. Tveksamt höjs den högra handen och så 

småningom vinkar hon tillbaka. Mamma skyndar bort från fönstret för att öppna 

dörren. 

Något är annorlunda idag. En underligt stapplande gång som jag inte känner igen. 

Då ser jag. Hon har satt på sig två högerskor av olika sort. Medan vi byter till tofflor 

pratar vi om det här med kläderna. Mamma är inte glad åt att hemtjänsten kommer 

och hjälper henne. 

– De från färdtjänsten säger hela tiden: ”Så där ska du inte ha. Det är inte snyggt.” 

Men jag är ju en vuxen människa som vet hur jag ska göra. 

Hon flaxar häftigt med händerna och rycker tag i koftan. 

Hemtjänsten kommer normalt tre gånger om dagen, något som utökats successivt 

sedan min mamma Gun fick diagnosen Alzheimers sjukdom för knappt två år sedan. 

Gun tycker att de kommer ”i ett kör”. Och att de trugar med mat och medicin. Hon 

blir upprörd bara vi talar om det över en kopp te i köket. 

– Jag kan inte äta, jag skulle inte vilja ha någonting över huvud taget. Jag kan inte 

förstå att människor vill plåga mig med att äta. Mat är väl inte något… god. 

När jag påpekar att det är en nödvändighet för att överleva, tittar hon skeptiskt på 

mig. 

– Äta dör man… äta… 

Hon letar efter orden. Tumnageln skaver ihärdigt mot tekoppen. 

– Äta måste man annars dör man, säger de! 

Skavandet övergår i ett trummande med alla fingrarna, som i triumf. 

Det var för två och ett halvt år sedan som Gun en dag sa att tunnelbanan hade 

kört förbi hennes station. Strax efter det kom hon på middag i samma kläder som jag 

sett henne i för en vecka sedan. Ärmarna var solkiga. Gun hade alltid varit pedantiskt 
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renlig. Någonting var definitivt fel. Efter en fjorton dagars utredning på Huddinge 

sjukhus stod det klart vad. 

Sedan något halvår tillbaka skjutsas Gun flera dagar i veckan till dagcentret 

Eternellen. Där trivs hon. ”På jobbet” som hon säger. 

Gun arbetade som journalist hela sitt 45-åriga yrkesliv med några få veckopauser 

för barnafödande. Hennes man, Karl, var den som styrde i hushållet medan Gun 

drog hem till brödfödan. Vi pratar om hennes jobb som journalist. 

– Det var roligt, säger hon spontant. 

Hon minns att hon skrev men hon kan inte berätta om någon hon intervjuat eller 

om något reportage hon gjort. 

För Gun har det alltid varit viktigt att hänga med i tiden, att hålla sig à jour med 

utvecklingen. Även om hon aldrig arbetade vid en dator visste hon innan hon blev 

sjuk vad Internet och e-post var. För tre år sedan, då Gun var 78 år, satt hon 

barnvakt åt barnbarnen och drog sig aldrig för att åka kors och tvärs med tåg, 

tunnelbana och buss till släkt och bekanta. Hon var den som höll reda på allas 

födelsedagar, som var sambandscentral för familj och vänner. De få vänner som 

fortfarande hör av sig känner hon numera inte alltid igen. 

Gun har sedan ungefär ett år tillbaka ingen riktig uppfattning om tiden, varken 

årstider, veckodagar eller dygnets timmar. Dagsljuset eller klockan ger inga ledtrådar. 

– Nu har jag ju inte varit där på… på… 

Skaver med nageln igen. 

– … på Internet idag. 

– På Eternellen, menar du, inflikar jag. 

– Ja, just det. 

Trummar unisont med fingrarna. 

– Jag tycker nästan att det är lite konstigt. Jag kanske skulle ha gått dit egentligen, 

säger hon bekymrat. 

– Men det är lördag i dag, och de har stängt. 

– Ja, de sa att det var stängt. Men varför ska de stänga, jag var ju där igår. Skulle 

det vara värre då att jag kom idag, tillägger hon upprört. 

Det är uppenbart att hon tror att hon gjort något fel som inte får komma dit. 

Oron och känslan för att ”göra rätt för sig” har följt henne genom hela livet. Jag 

försöker förklara att det är för att det är stängt, att ingen annan är där och att det inte 
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är roligt att vara där då. Att säga att personalen är ledig fungerar inte eftersom Gun 

inte märker någon skillnad på personal och besökare. 

– Jo, det var nästan stängt i går, säger hon. 

– Men du var ju där igår, hävdar jag. 

– Ja, på sätt och vis alltså… 

Gun förstår inte alltid vad som händer runt om henne. Många gånger tolkar hon 

det som sker felaktigt och verkligheten blir liksom förvrängd. Men intuitionen är det 

inget fel på och Gun märker snabbt om någon inte är på humör, är trött, arg eller 

ledsen. Hon tycker mycket bra om Erik på Färdtjänsten som vanligtvis skjutsar 

henne till dagcentret. Han ser dessutom väldigt bra ut. Men det är inte alltid samma 

chaufför och då blir Gun lite besviken. 

– Det var en annan man som skjutsade mig i dag. Han såg inte alls lika bra ut. Han 

var … Gun pickar med fingret i luften mot ansiktet. 

– Han hade … 

– Hade han dålig hy? försöker jag. 

– Ja, men också …  

Gun söker efter orden och till slut klämmer hon fram: 

– Han såg ut som om hans pappa sagt åt honom att skjutsa mig. 

Lägenhetsnycklarna är viktiga, som om de vore ankare i tillvaron. Så snart hon 

kommit utanför dörren och lagt ner dem i väskan, dröjer det inte många sekunder 

förrän hon börjar rota febrilt efter dem. För ett halvår sedan var glasögonen det 

livsviktiga, det som Gun var mest rädd att förlägga. Något som gjorde att hon trodde 

att de glasögon som för tillfället låg framför henne också var hennes. Vid ett tillfälle 

när jag skulle hämta något i Guns handväska plockade jag upp par efter par av 

glasögon. Fem par hade hon plockat med sig, förutom sina egna. 

Glädjeämnena i Guns liv är barn, barnbarn och speciellt sonen Olle. Någon dag 

innan har han skjutsat henne till fotvården, men det förstår hon inte riktigt. 

Fotvårdsspecialisten kan lika gärna vara tandläkaren och tvärtom. 

– När jag satt där så var det lite märkligt förstår du. För hon tog bort en bit av tån. 

Jag föreslår att det kanske var naglarna hon klippte men det är Gun mycket 

tveksam till. 

– Jag tror inte att Olle såg det där, och hon var snäll och trevlig, det var inte det. 

Men jag vet inte om det var så bra. 
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Bland de första tecknen på Alzheimers sjukdom hos Gun var att hon fick svårt att 

orientera sig. Hon hittade inte längre i Stockholm där hon bott nästa hela sitt liv. 

Men i takt med att sjukdomen förvärrats har känslan av förvirring förbytts och hon 

tycks förtrogen med alla miljöer. Igenkännandet inger antagligen en trygghet som 

hon inte kände tidigare i sjukdomsskedet. För visserligen hittar Gun ingenstans men 

hon känner igen sig överallt. 

– Tänk, här har jag åkt så många gånger, utbrister hon när vi kör i Södra länkens 

tunneln någon månad efter att den öppnats för trafik. 

Då tänker jag att det stämmer det som många säger, att det blir bättre ju värre det 

blir. Åtminstone för henne. 

Gun börjar bli trött och då blir orden och minnena ännu svårare att fånga. Vi tittar 

på kort. Hon har flyttat runt ramarna och ställt dem framför sig där hon oftast är. 

Det står porträtt av sonen uppallade vid sängen, och ett nedstucket i kryddstället i 

köket. På soffbordet står ett fotografi av mig själv och ett av Guns make. 

– Han var min en gång. 

– Mm, det var min pappa, förtydligar jag. 

– Nej, men det kan ju inte vara din pappa, säger Gun förundrat. Jag var ju gift med 

honom. 

– Ja, just det, och jag är din dotter. 

Hon skrattar lite överseende och samtidigt besvärat. 

– Men… menar du att det var… att det var… jaha… och han dog så snart. 

Hon plockar förstrött med nopporna på koftan. 

När jag ska gå är hennes omfamning förunderligt kraftfull trots den späda 

gestalten. Jag försäkrar henne att jag ringer imorgon. 

– Ja, men… då… kanske… jag är nog på jobbet då, säger hon oroligt. 

Men imorgon är det söndag och Eternellen har förstås stängt och just nu orkar jag 

inte förklara en gång till. Om en stund, en timme eller nästa dag är allt ändå som ett 

oskrivet blad. 

 

 

Fotnot: Personerna heter egentligen något annat. 
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Faktaartikel: 

Alzheimers sjukdom – vad innebär den? 
 
Journalisten tappar orden och taxichauffören hittar inte längre i stan. Symp-

tomen kan bero på en demenssjukdom och Alzheimers är den vanligaste. 

 

Bengt Winblad är professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid geriatriska 

kliniken på Karolinska universitetssjukhuset. Han är en av världens främsta forskare 

på området. 

– För det första är Alzheimers en sjukdom, fastställer Bengt Winblad för att tydligt 

invända mot dem som tror att det är ett naturligt åldrande. 
– Man ser ett samband mellan den kliniska bilden, alltså besvären, och 

förändringar i hjärnan vilka leder till att nervcellerna dör för tidigt. 

Dessa förändringar som egentligen är en slags förtvining hittar man framför allt i 

tinning- och hjässloben och även i den struktur i hjärnan som kallas hippocampus 

och som är viktig för inlärningen. 

– Vi kan konstatera att nervcellernas utskott, kontaktpunkterna mellan cellerna, 

blir färre och att de substanser som leder signaler mellan hjärncellerna minskar, säger 

Bengt Winblad. 

Det som gör att utskotten minskar i antal är att så kallade senila plack bildas kring 

utskotten. Placken består av ett sorts protein, beta-amyloid. Utöver detta bildas så 

kallade neurofibriller inuti nervcellen, ett slags klumpiga trådnystan som ibland 

beskrivs som ett havererat rörpostsystem inom nervcellen. Huvudbeståndsdelen i 

dessa fibriller är ett annat protein som benämns tau. 

Placken och minskningen av signalsubstans gör att nervcellen sakta bryts ner för 

att till sist dö. Sammantaget bidrar vävnadsförlusten till en viktminskning av hjärnan 

på mellan 10 och 30 procent. 

– Det händer väldigt mycket i hjärnan när sjukdomen utvecklas men symptomen 

beror främst på att nervcellerna skadas, sammanfattar Bengt Winblad. 

Så yttrar sig sjukdomen 
Symptomen på Alzheimers sjukdom är minnessvårigheter, språkstörningar och 

problem med tids- och rumsuppfattning, men även försämrat omdöme och 

personlighetsförändringar är vanligt. 
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Det som särskiljer Alzheimers sjukdom från övriga demenssjukdomar är först och 

främst de senila placken som gör att nervcellsbortfallet blir större. 

Demenssjukdomarna drabbar också olika områden i hjärnan vilket ger olika 

sjukdomsbilder. 

– Till exempel en frontallobsdemens, en annan relativt vanlig demenssjukdom, ger 

inte samma grava demensbild. En person med den diagnosen behåller sin 

orienteringsförmåga och kan fungera bättre i samhället men tappar språket snabbare 

och blir då ofta aggressiv och distanslös, berättar Bengt Winblad. 

I dag säger vi Alzheimers sjukdom oavsett i vilken ålder insjuknandet sker. För lite 

sedan, och kanske mer korrekt, benämndes sjukdomen senil demens av Alzheimertyp 

om den drabbade var 65 år eller äldre, vilket också är det vanligaste. Då man 

insjuknade före 65 år kallades den presenil Alzheimers sjukdom. Denna grupp utgör 

2-3 procent av alla patienter. 

– Dessa båda varianter har olika förlopp trots samma förändringar i hjärnan, 

framhåller Bengt Winblad. 

Alzheimers sjukdom är dödlig. I takt med att hjärncellerna dör försvinner fler och 

fler funktioner och till sist vet inte kroppen hur den ska fungera. När den 

Alzheimerdrabbade blir sängliggande tillstöter ofta en sekundär sjukdom, som till 

exempel lunginflammation, som personen dör i. 

 

Komplicerat att ställa diagnos 
Att diagnostisera Alzheimers sjukdom är en lång och omfattande process. Den kan 

liknas vid en checklista där samtliga punkter måste bockas av för att utesluta andra 

sjukdomar och brister i kroppen. Diagnostiseringen innefattar kroppslig såväl som 

psykiatrisk undersökning, blod- och ryggmärgsprover samt minnestest. Därtill finns 

möjlighet att använda EEG, datortomografi och magnetkamera. 

– Flera olika faktorer måste ingå i sjukdomsbilden för att vi ska sätta diagnosen 

Alzheimers sjukdom, säger Bengt Winblad. Problem med minnet är en faktor, en 

intellektuell avtrubbning som språkstörningar en annan, eller att förmågan att hitta i 

stan är påverkad. Vi måste se tecken på att hjärnbarken verkligen är skadad och det 

måste ha skett en försämring över tid. 

Symptomen ger en indikation på demens men för att kunna fastställa diagnosen 

krävs att de har effekt på det dagliga livet. 
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– Exempel på det är när snickaren inte längre klarar sitt jobb eller att en hemmafru 

har svårt att komponera maten, förklarar Bengt Winblad. 

I dag söker sig fler och fler yngre personer, 50-55 år, till minnesenheterna för 

besvär med minnet. 

– Har man bara problem med minnet, och vi också kan konstatera det med 

neuropsykologiska test, men personen fortfarande klarar av sitt jobb så kallar vi det 

för mild cognitive impairment, MCI. 

Dessa personer är det dock viktigt att följa eftersom många, men långt ifrån alla, 

utvecklar Alzheimers sjukdom i ett senare skede. I dag kan man dessutom ställa 

diagnosen mycket tidigare. 

– Till de olika testerna lägger vi också mätning av markörer i blod och 

ryggmärgsvätska och hur förändringarna i hjärnan ser ut på magnetkamerabilden. Vi 

kan även använda positronkameran som visar blodflöde och energiomsättning i 

nervcellerna, säger Bengt Winblad. 

Genom att injicera radioaktiva markörer kan man påvisa beta-amyloiden och de 

senila placken, berättar han, men understryker samtidigt att det är en klinisk diagnos. 

– Diagnostiken bygger på att även en läkare i primärvården utan så mycket 

tekniska hjälpmedel ska kunna ställa diagnosen. 
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Nyhetsartikel: 

Nytt vaccin testas mot Alzheimers sjukdom 
 
Till skillnad från de andra demenssjukdomarna finns behandling för 

Alzheimers sjukdom. Däremot finns inget botemedel. Men just nu testas ett 

nytt vaccin som kan betyda ett genombrott.  

 

En intensiv forskning bedrivs för att få fram fler läkemedel och vaccin mot 

Alzheimers sjukdom. Under ledning av professor Bengt Winblad görs nu tester med 

ett aktivt vaccin, ett vaccin som kan aktivera kroppen att bilda antikroppar. 

Vaccineringen innebär egentligen en injicering med bakterier, virus eller andra 

mikrober. 

– Studien är ettårig och innebär att 60 personer med mild till måttlig sjukdom 

vaccineras och med jämna mellanrum under året följs upp, säger Bengt Winblad. 

En femtedel av personerna får ett overksamt vaccin, placebo, för att man ska 

kunna mäta effekterna. 

Det är inte första gången ett vaccin testas. Förra gången fick studien avbrytas på 

grund av att flera patienter utvecklade hjärninflammation. Vaccinet riktades mot 

proteinet beta-amyloid som bildar de senila placken men orsakade istället en 

inflammatorisk process. Denna gång undviks det genom att sikta på en mindre del av 

beta-amyloidens byggstenar. 

Hur snart vi kan ha ett verksamt vaccin på marknaden är svårt att säga i dagsläget. 

– I dag jobbar vi med att säkerställa att vaccinet är ofarligt. Nästa steg blir att hitta 

rätt dos och att mäta effekterna. Sen går vi ut till många forskningscentra i världen 

för testning, förklarar Bengt Winblad. 

Parallellt med försöken vid Karolinska Institutet pågår försök med att utveckla ett 

passivt vaccin vid Universitetssjukhuset i Uppsala. Det passiva vaccinet innehåller 

istället antikroppar som därför måste injiceras med jämna mellanrum. 

– Utan att ha vetenskapliga belägg för det tror jag att det kommer att vara lämpligt 

att ge det aktiva vaccinet i en tidig fas av Alzheimers sjukdom, medan det passiva kan 

användas då sjukdomen är mer avancerad, tror Bengt Winblad. 

En allt tidigare diagnos tillsammans med ett verksamt vaccin skulle kunna göra att 

vi i framtiden kan stävja sjukdomen innan den haft någon effekt på hjärnan. 
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FAKTARUTA 

 
Forskningen kring Alzheimers sjukdom 

• År 1906 beskrev den tyske läkaren Alois Alzheimer för första gången ett fall av 

Alzheimers sjukdom. Några år senare fick sjukdomen sitt namn efter honom. 

• Det dröjde ända fram till mitten av 1970-talet innan man upptäckte att 

signalsubstansen acetylkolin saknas hos den Alzheimerdrabbade. Upptäckten 

ligger till grund för de bromsmediciner som finns idag. 

• Tjugo år senare, i mitten av 1990-talet, fann forskare fel på vissa kromosomer 

vilket visar att en del av sjukdomen är genetisk. 

• Numera finns flera läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De botar 

inte men lindrar symptomen och kan i viss mån bromsa sjukdomsförloppet. Tre 

olika mediciner finns som gör att farten i nervsignaleringen ökar mellan 

nervcellerna. Därtill finns ett läkemedel som också påverkar signaleringen i 

hjärnan, men ett annat nervsystem. De tre första kan ges till patienter med mild till 

medelsvår demens och det sistnämnda till patienter med medelsvår till svår 

demens. De olika läkemedelstyperna kan kombineras. 

• I dag pågår forskning på bred front och Sverige ligger långt framme tack vare 

goda behandlingserfarenheter och möjligheten att följa människor över lång tid. 

Målet är att hitta nya läkemedel som hämmar plackbildningen. Vid sidan av 

testerna av vaccin provas även en metod att stimulera hjärncellerna genom att 

placera in en kapsel i hjärnan. Kapseln utsöndrar ett protein som kan stimulera 

nervcellerna att överleva och växa till. 
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Faktaartikel: 

Folksjukdomen med låg status 
 

Varje år insjuknar 20 000 personer i en demenssjukdom. Större delen av dem 

har Alzheimers sjukdom. Men långt ifrån alla får en diagnos och en studie 

visar att bara var fjärde demenssjuk har fått en ordentlig utredning. 

 

Demenssjukdomarna kostar samhället 40 miljarder varje år, mer än kostnaden för 

hjärt-kärlsjukdomar, cancer och stroke sammantaget. Ändå finns en gräns för hur 

många patienter landstingen får utreda och därmed behandla. 

– Alla har rätt till en vettig utredning, slår professor Bengt Winblad fast. Men 

tyvärr fångas inte alla upp och landstingen säger sig bara få utreda ett visst antal, sen 

är det stopp. 

I Stockholms läns landsting görs 2 500 utredningar per år enligt Hälso- och 

sjukvårdsnämndens Handlingsprogram för demensutredningar, men tittar man på 

hur många som statistiskt drabbas borde antalet vara minst 4 500. 

En annan anledning till bristen på utredningar, förutom den ekonomiska aspekten, 

kan vara okunskap inom primärvården. Men det tror inte Bengt Winblad. 

– Kunskaperna inom primärvården har ökat mycket. Det har skett stora 

förändringar på det här området. Jag tror att man måste titta bakåt för att se hur 

mycket som faktiskt har hänt. 

 

Föråldrad bild av demens 
Sjukdomen Alzheimer upptäcktes redan 1906 av läkaren och psykiatrikern Alois 

Alzheimer men ända fram till 1970-talet ansågs sjukdomen sällsynt och kopplades 

inte samman med de symptom som drabbade personer över 65 år. De ansågs istället 

ha ”åderförkalkning” och i folkmun talades om att personerna ”gått i barndom”. 

Den allmänna uppfattningen var att det var en naturlig del av åldrandet. På många 

sätt lever den bilden kvar. 

– Dessa individer har alltid blivit åsidosatta, säger Bengt Winblad och refererar till 

berättelser från hedendomen om ”oeldad stuga” och ”ättestupa”. När de gamla inte 

kunde vara kunskapsförmedlare längre var de ingenting värda. 
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Än idag drar sig många undan den som fått diagnosen Alzheimers sjukdom, vilket 

förmodligen inte leder till ökad kunskap om sjukdomen. Att man kan dö av den är 

det få som vet. 

 När vi talar om demenssjukdomarna som landets fjärde vanligaste dödsorsak 

säger Bengt Winblad spontant: 

– Jag tror att det är ännu vanligare. De som dör till följd av exempelvis Alzheimers 

sjukdom får inte alltid detta utskrivet i sin dödsattest, utan där står kanske 

lunginflammation. Så skulle man aldrig göra med en cancerpatient. 

Det leder lätt tankarna till att sjukdomar kan ha olika status. 

– Jag tycker definitivt att det finns olika statusnivåer inom folksjukdomarna, säger 

Krister Westerlund, ordförande i Alzheimerföreningen. 

Enligt honom står hjärt- och kärlsjukdomarna och cancer högt på statusskalan. 

– Demenssjukdomarna däremot har låg status, anser Krister Westerlund och 

framhåller att även inom kategorin demenssjukdomar finns graderingar bland de 

drabbade. 

– Jag har hört människor säga att de är glada att de åtminstone fått diagnosen 

Alzheimers sjukdom och inte någon av de andra demenssjukdomarna med demens i 

namnet. 
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Faktaartikel: 

Så undviker du Alzheimers sjukdom 
 

I mediernas larmrapporter kan vi med jämna mellanrum läsa att vi kan få 

Alzheimers sjukdom av allt ifrån amalgam i tänderna till magnetfält. Men vad 

kan jag själv göra för att skydda mig? Miia Kivipelto, läkare och forskare vid 

Karolinska Institutet har svaret. 

 

– Våra studier under de senaste 5-6 åren visar att det som är bra för hjärtat är bra 

för hjärnan, vilket egentligen är ganska logiskt, säger Miia Kivipelto. Men det är först 

de senaste åren som vi har studier som sträcker sig under tillräckligt lång tid för att 

påvisa det. 

De riskfaktorer man hittills sett spelar roll i fråga om Alzheimers sjukdom är hög 

ålder, låg utbildning, att ha en förstagradssläkting med demens eller en särskild 

sårbarhetsgen, ApoE ε4, och att ha Downs syndrom. Faktorer som visat sig 

skyddande är hög utbildning, rikt socialt nätverk, att man är nöjd med sina relationer 

och har ett aktivt liv. Att stressa för mycket är däremot farligt för hjärnan. 

Eftersom man vet att de förändringar i hjärnan som orsakar Alzheimers sjukdom 

börjar redan 20-30 år innan symptomen visar sig, är det viktigt med långsiktiga 

undersökningar. Miia Kivipelto har arbetat med en studie som sträcker sig från 1972 

och fortfarande pågår. De 1 449 slumpmässigt utvalda personer som ingått i studien 

följdes senast upp 1998. 

– Vi fann att de som varit fysiskt aktiva minst två gånger i veckan löpte 50-60 

procent lägre risk att drabbas av Alzheimers sjukdom, berättar Miia Kivipelto. 

Särskilt viktigt tycks det vara för den grupp som har sårbarhetsgenen. 

Därtill har man funnit att högt kolesterolvärde, högt blodtryck och fetma dubblar 

risken för Alzheimers sjukdom. Om en person har alla dessa tre riskfaktorer löper 

hon sex gånger större risk att få Alzheimers sjukdom än den som inte har någon av 

dem. 

På frågan om det är viktigt att vara aktiv redan tidigt i livet svarar Miia Kivipelto: 

– Vi har inga studier på personer yngre än 50 år, men jag skulle säga att det aldrig 

är för tidigt att börja träna men heller inte för sent. En generellt aktiv livsstil både 

fysiskt och mentalt har visat sig skydda mot demens. Däremot oroar det mig när det 
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kommer rapporter om fetma i unga år. Ingen vet vad det kommer att betyda senare i 

livet. 

Finns det några generella kostråd? 

– Undvik mättade fetter, föreslår Miia Kivipelto. 

Råd om att måttliga mängder av alkohol kan vara gynnsamt vågar sig Miia 

Kivipelto inte på. 

– Det är inte riktigt så enkelt. Dels är det relativt vad som är måttligt och dels har 

det i våra finska studier framkommit att de som hade sårbarhetsgenen för Alzheimers 

sjukdom påverkades negativt av alkohol, medan alkoholen inte hade betydelse för de 

andra. 

Under 2006 kommer resultaten från ytterligare en uppföljning av studien. 
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Reportage: 

En plats att mötas vid minnets slut 
 

– Buon giorno, amore mia, min älskling, utropar Salvo och kramar om Sirkka. 

Gästerna anländer i tre färdtjänstbilar och sluter upp i hallen. Det hälsas 

och kramas och den tysta morgonstunden förbyts i ett glatt sorl. 

 

Frukosten är klar. I köket står vällingen varm och redo på spisen, och Gunnel som 

har kökstjänsten i dag slår upp kaffe i termosar. Doften sprider sig i lokalen. 

Sirkka, Gunnel och Anna-Karin jobbar på Penséen, ett dagcenter för demenssjuka 

i Stockholmstrakten. De välkomnar dagens gäster och slussar dem en efter en in till 

tre dukade bord. Gästerna bänkar sig. 

Det är en av de första riktiga vinterdagarna och Kerstin, en av gästerna, sörjer sina 

skidor som gick åt när hennes hus brann för lite sedan. 

– Ja, det är bara motgångar, säger hon samtidigt som hon skrattar hjärtligt. Kerstin 

har aldrig långt till skrattet och hon får ofta med sig Gertrud. 

– Vi har haft mycket roligt tillsammans, du och jag, säger Kerstin med eftertryck 

och klappar Gertrud på armen. Tänk när vi åkte båt, vad roligt vi hade. 

Gertrud och Kerstin tror sig ha känt varandra länge men träffades i själva verket 

på minnesenheten då bägge genomgick en demensutredning. De har bara umgåtts 

här på Penséen. 

Inte mycket skvallrar om att det är något större fel på denna glada församling. Men 

alla som kommer till dagcentret har fått en diagnos; de flesta har Alzheimers sjukdom. 

Den tar sig dock olika uttryck för olika personer och var och en måste ses som en 

individ. 

– Det är viktigt att vi aldrig sätter oss över eller tillrättavisar gästerna, framhåller 

Anna-Karin. Att vi har ”händerna bakom ryggen” så att säga. 

Efter frukost väntar högläsning ur dagens tidning. Sirkka tar med sig halva skaran 

in i rummet intill medan Anna-Karin slår sig ner med resten av gänget i stora salen. 

På bordet brinner levande ljus och mitt på långväggen står en flygel. Från en 

anläggning längst in i rummet strömmar tonerna av ”Stilla natt”. Anna-Karin slår upp 

dagens Metro. 

Salvo har tagit plats i den ena tresitssoffan med Ellen och Linnéa på var sida om 

sig. 
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– Då känner han sig trygg, berättar Gunnel. Salvo tycker att det är hans plats, hans 

revir, och blir väldigt irriterad om någon annan sätter sig där. 

Till en början sitter alla koncentrerat lyssnande med blicken i fjärran. Alla utom 

Börje som tagit en egen tidning och sitter lite vid sidan av och Ellen som har slumrat 

till i sitt soffhörn. Efter fem minuter tröttnar Kerstin på att lyssna och puttar på 

Gertrud för att tala om att hon faktiskt satte på broddarna idag. Ett irriterat 

hyssjande tystar henne. 

Anna-Karin fortsätter läsa, nu om barnmisshandel. 

– Åh, så hemskt, utbrister Gertrud och vänder sig till Kerstin. Men Kerstin har 

inte hört eller inte förstått för hon skrattar bara och lutar huvudet mot Gertruds och 

trycker hennes arm. 

När frukosten sjunkit undan och läsningen är överstökad är det dags för ett glas 

saft och en bit banan innan långa promenaden. Alla som vill och orkar får gå med, 

men det är halt i dag så Sirkka måste begränsa sällskapet till sju stycken. Anna-Karin 

förbereder dagens Fortuna-turnering. Fortuna är en enklare form av Flipper där det 

gäller att få kulorna på rätt plats för att få höga poäng. Andra dagar spelas Fia med 

knuff. 

– Inte spelar det någon roll om man går åt fel håll, huvudsaken man har roligt 

tillsammans, påpekar Anna-Karin. 

Gunnel har påbörjat lunchen och det slamrar hemtrevligt från köket. Ur 

högtalarna hörs Håkan Hagegårds tenorstämma: ”Oh, helga natt…” 

Fyra av gästerna tar plats vid spelbordet, däribland Ellen som oväntat kvickt tar sig 

fram till bordet med hjälp av rullatorn, drar till sig spelet och skjuter iväg kulor över 

spelplanen. 

Salvo tycker om alla damerna men allra mest Gertrud. Mitt under spelets gång får 

Salvo plötsligt syn på henne tvärs över bordet. 

– Lilla flicka, amore mia, jag älskar henne! utropar han och slår ut med armarna. 

Gertrud ler lite generat. I samma stund får Linnéa 475 poäng, dagens ”high score”, 

och alla applåderar. 

Att Salvo är från Italien går inte att ta fel på. Han blandar svenska och italienska 

friskt men är noga med att översätta de italienska orden. Var man än är i lokalerna 

hörs hans höga lite hesa stämma när han tilltalar damerna, slänger käft med Mehmet 

från Turkiet eller brister ut i sång. 
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Friskusarna kommer tillbaka efter sin promenad och de som suttit kring 

spelbordet hinner gå en kortare tur före lunch. Linnéa får trugas lite för att följa med. 

– Du brukar ju tycka att det är skönt när du väl kommer ut, säger Anna-Karin och 

klappar om henne. 

Lunchen lagas oftast helt och hållet på dagcentret som även säljer matlådor till 

pensionärer i närområdet.  I dag serveras raggmunk med bacon och lingon. 

Salvo och Mehmet munhuggs vid bordet. Mehmet fyller år idag. 

– Hur mycket fyller du? frågar Salvo. 

– 37, svarar Mehmet rappt. 

– Du kan inte vara 37, du är ju flintskalle. Det syns inte ens att du är turk, retas 

Salvo. 

Om man med några få ord ska beskriva verksamheten på dagcentret Penséen så är 

det skämt, skratt och gemenskap. 

– Det här är det absolut roligaste jobb jag har haft, säger Anna-Karin. Det ger så 

mycket och här finns tid till sådant som man inte hinner på exempelvis ett 

demensboende. 

Egentligen hade Anna-Karin velat börja inom äldreomsorgen redan i unga år men 

då tog man inte in outbildad personal. Efter ett antal år och flera vårdutbildningar 

jobbade hon 18 år på demensboende. Även om det var betydligt mer krävande tycker 

hon att det gav mycket. 

– Man får så fin kontakt, så mycket tillbaka. Även om inte alla kan uttrycka sig i 

ord kan man få en klapp på kinden eller att någon trycker ens hand och det betyder 

så väldigt mycket. 

Hon erkänner att det finns situationer som är svåra och inte alltid så lätta att 

hantera. 

– Men när man får en kram av någon som nästan är död, då känns det positivt 

mitt i allt. Då vet jag att jag har gjort något bra för den personen. 

På eftermiddagen dukas långbord när födelsedagsbarnet ska firas. Mehmets fru har 

skickat med en gigantisk frukttårta från konditoriet. Salvo underhåller vid bordet, 

sjunger italiensk schlager och luciasången på italienska. Han berättar om när han kom 

till Sverige från Syditalien för 47 år sedan. För vilken gång i ordningen vet jag inte 

men Börje upplyser mig: 

– Det är 48:e gången vi hör det där, han berättar det stup i kvarten, muttrar han 

irriterat. 
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Börje tillhör den skara som gärna drar sig undan lite, sitter i ett hörn och slumrar. 

Hans temperament är helt olikt Salvos; han tar inte lika mycket plats. Och när dagen 

drar sig mot sitt slut börjar också tålamodet att tryta. 

Nu anländer färdtjänstbilarna en efter en. Ove, som kör en av bilarna kommer in 

och tar en kopp kaffe och en tårtbit, slår sig ner en stund i sällskapet. Gertrud skiner 

upp, hon är väldigt förtjust i ”sin” chaufför. 

Det blir lite stökigt när alla ska bege sig hemåt, men jag hinner få en kram av 

Kerstin innan hon pilar ut till sin färdtjänstbil. 

Sirkka blåser ut ljusen på bordet, stänger av musiken och tar fram svabben. 

Gunnel plockar undan det sista i köket. Imorgon är det Salvos sista dag på centret. 

Han har fått plats på ett gruppboende där han ska vara i fortsättningen, berättar 

Gunnel. 

– Ja, det är inte utan att man kommer att sakna honom. 

 

 

Fotnot: Alla namn, även dagcentrets, är fingerade. 
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Arbetsrapport 
 
Ämnesval 
Min mamma fick diagnosen Alzheimers sjukdom strax före jul 2003. Då visste jag 

bara att det vara en demenssjukdom som inte gick att bota. Under den tid som gått 

sedan dess har jag tillskansat mig fragmentarisk kunskap och inte förrän nyligen gick 

jag med i Alzheimerföreningen. Därför valde jag detta ämne till C-projektet, för att 

själv få reda på mer och för att försöka beskriva det på ett lättbegripligt sätt.  

När jag talat med människor omkring mig, även mammas närmaste vänner, om 

hennes sjukdom har det slagit mig hur de flesta reagerar: Med ett stort beklagande för 

att sedan snabbt lämna ämnet. Något som också är anmärkningsvärt är att människor 

som jobbar inom primärvård och hemtjänst har så pass liten kunskap om sjukdomen.  

Jag ville svara på frågorna: Vad är det egentligen som händer i hjärnan? Och vad 

gör man inom forskningen på detta område? Orsakerna bakom sjukdomen är höljda i 

dunkel men vet man om det finns något man kan göra själv för att undvika 

sjukdomen, och i så fall vad? Hur ser vardagen ut för den Alzheimerdrabbade? 

 

Syfte och tänkt publicering 
Jag tänker mig att artikelserien ska publiceras i en av våra dagstidningar, Dagens 

Nyheter eller Svenska Dagbladet, kanske i ett speciellt temanummer om 

demenssjukdomar eller Alzheimers sjukdom. Med tanke på att dessa tidningar har 

etablerade skribenter som Karin Bojs och Anna-Lena Haverdahl, är det kanske inte 

möjligt men det är i alla fall vad jag haft för ögonen när jag skrivit.  

Mitt syfte har varit att lyfta fram sjukdomen Alzheimer och vad den innebär. I det 

ligger också att visa på det som jag upplevt att många inte vet: Att den är dödlig och 

att den, tillsammans med andra demenssjukdomar, är den fjärde vanligaste 

dödsorsaken i Sverige. 

Det har skrivits en hel del personporträtt och reportage om personer som 

drabbats av sjukdomen. Men koncentrationen har ofta legat på yngre personer. 

Kanske för att det känns mer uppseendeväckande och tragiskt. Men majoriteten som 

drabbas är trots allt 65 år och äldre och det är här vi kommer att få ett stort 

samhällsproblem i framtiden. Därför ville jag skildra den stora gruppen: Människor 

som är drabbade men som ofta förbises, just för att de ”ändå är gamla”. Här lever en 

förlegad bild kvar om att Alzheimers sjukdom är en del av det naturliga åldrandet.  
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Research 
Min research har bestått i att läsa ett antal faktaböcker och artiklar om Alzheimers 

sjukdom. Mycket av det jag vet är också självupplevt i och med att jag har en tät 

kontakt med min mamma. Men för att få en bredare bild av sjukdomen har jag läst 

flera biografiska skildringar. Det har givit en insikt om hur olika sjukdomen ter sig 

för olika personer. 

Researchen har också handlat om att intervjua forskare som är verksamma inom 

just detta område. Jag har fått stor hjälp och insikt genom Bengt Winblad, professor 

vid Karolinska Institutet (KI), och Miia Kivipelto, läkare och forskare vid KI. 

Jag har även haft flera givande samtal med Krister Westerlund, ordförande i 

Alzheimerföreningen, som hjälpt mig ta reda på verksamheter med mycket aktiviteter. 

Nu blev det till sist så att jag valde en helt vanlig dagverksamhet i Stockholms-

området, eftersom jag kände att inriktningen på arbetet var sådan att det var just en 

vanlig verksamhet jag ville skildra. 

Eftersom jag tidigt hade en tanke att även skildra vården i dag och framöver åkte 

jag till Västerås för en konferens om äldreomsorg och läste in mig på de aktuella 

förslag som Äldreomsorgsminister Ylva Johansson lagt fram. 

 

Vinkel, form och gestaltning 
Tidigt hade jag en idé om att jag ville lyfta fram vårdperspektivet, något som ligger 

mig varmt om hjärtat. Men jag märkte snart att det inte fanns plats för både en 

beskrivande och teoretisk del och en mer nyhetsbetonad och samhällelig vinkel. Jag 

valde därför att koncentrera mig på en faktadel och ett gestaltande av hur sjukdom 

ter sig och hur vardagen kan se ut för den drabbade. Jag försöker vara så 

mycket ”flugan på väggen” som möjligt och inte blanda in mig själv alltför mycket. 

Självklart måste jag finnas med mera i personporträttet men även där har jag försökt 

hålla mig i bakgrunden. 

Jag hade i början föresatsen att jag skulle göra en layoutversion på arbetet men 

eftersom de anhöriga på dagcentret inte ville att någon skulle kännas igen blev 

fotografering omöjlig. Däremot kan jag tänka mig att faktaartiklarna kompletteras, 

vid publicering, av grafik. 
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Etiska problem 
Jag tycker inte att jag har stött på så många etiska problem. Den svåraste delen av 

projektet var att få till stånd ett besök på dagcentret för reportaget. Många samtal 

krävdes för att få besked. Men till sist fick jag komma dit, under förutsättning att inga 

namn eller platser nämndes i reportaget. Reportaget var också det som jag oroade 

mig mest för i förväg. Skulle det bli jobbigt rent psykiskt? Skulle jag få se saker som 

jag ville skriva om men som kanske skulle tyckas komprometterande för dagcentrets 

personal? Men alla dessa farhågor kom på skam. Jag hade en trevlig dag på centret. 

Och den harmoni och värme jag kände där hoppas jag lyser igenom i reportaget. 

 

Citat- och faktakontroll  
Samtidigt som jag lämnade mitt råmanus skickade jag ut mina fakta/nyhetsartiklar till 

samtliga berörda personer. Texterna skickade jag även till Bengt Winblads sekreterare, 

Ulla Fahlgren, eftersom jag vet att han ofta är på resande fot och svår att nå. Samma 

vecka åkte jag till dagcentret med en utskrift av reportaget, eftersom de inte har 

någon dator. 

Av naturliga skäl visste jag att citatkontrollen med min mamma inte skulle kunna 

gå till på sedvanligt sätt. Därför lät jag tidigt min bror läsa de första utkasten och 

senare även den färdiga versionen. Min syster har också läst och godkänt 

personporträttet. De saker min mamma säger i personporträttet är sådant hon 

upprepar ofta och hennes bakgrund är ju känd för min syster och bror. 

En vecka senare tog jag ny kontakt med alla jag skickat texter till. Dagarna före jul 

fick jag svar och godkännande från Miia Kivipelto via e-post och via telefon av 

Krister Westerlund. I mellandagarna träffade jag Bengt Winblad som gick igenom 

texterna och godkände efter smärre ändringar/tillägg. Personalen på dagcentret hade 

inget att invända emot och talade även för de anhöriga. 
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