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Forskning

Allt fler äldre med demenssymtom kommer att 
bli en del av tandvården. I Danmark beräknas an-
talet dementa att öka med 50 procent under de 
kommande 15 åren. En optimal kommunikation 
till den här patientgruppen kräver individuell om-
sorg och tid. En behandlingsplan kan ofta vara för-
knippad med omfattande etiska överväganden. 

Att bli gammal kallas för att åldras och processen 
kallas åldrande. Åldrande är en med tiden inre, 
irreversibel, gradvis förändring av strukturer och 
funktioner/processer i en organism. Förändring-
arna resulterar ofta i en funktionsnedsättning, och 
för människan är åldrandet även ett samspel med 
individens personlighet och omgivningens påver-
kan. Åldrandet är en riskfaktor för många av män-
niskans sjukdomar. Dagligen dör cirka 150 000 
människor, och två tredjedelar dör av åldersrela-
terade orsaker. Orsaken till åldrande är okänd [1].

Ålder kopplas samman med en linjär tidräk-
ning baserad på astronomiska beräkningar, som 
delar in tiden i lika stora enheter (till exempel dag, 
månad, år – ganska likt personnumret). I den en-
skilda människans liv är tid dock mer relaterad till 
dygns- och årscykler, som en spiral eller cirkel i icke 
ekvidistanta enheter. Tiden är således en paradox 
genom att den registreras absolut och objektivt, 
men upplevs relativt och subjektivt. 

I takt med den ökade medellivslängden, och så-
ledes med det ökade antalet individer i gruppen 
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I artikeln presenterar 
den förste författaren en 
litteraturgenomgång, och 
den andra författaren ett 
patientfall.

äldre, har man under de senaste årtiondena både 
hälsomässigt och samhällsekonomiskt fokuse-
rat på äldregruppen. Eftersom det finns ett ökat 
antal individer som lever med kronisk sjukdom 
eller kroniska besvär, vilket resulterar i somatisk 
och psykisk funktionsnedsättning, är utmaningen 
stor vad gäller behandlingar. På forskningsom-
rådet har man upprättat center för sunt åldrande 
som har beviljats stora anslag för att klara av och 
hantera utmaningarna [2, 3]. Syftet med den här 
översiktsartikeln är
● att ge en introduktion till åldrandets psykologis-

ka begrepp och problem
● att presentera och peka på kommunikativa for-

mer och iakttagelser för att främja förståelse för 
och kooperation med äldre patienter

● att diskutera etiska aspekter vid behandling av 
äldre patienter. 

METOD
Den citerade litteraturen har hittats vid sökning i 
aktuella, internationella hälsopsykologiska upp-
slagsverk, hos nationella hälsoorganisationer och 
i Medline genom användning av artikelns sökord.

ÅLDERSGRUPPERING
Under det senaste århundradet har befolkningsta-
let i de skandinaviska länderna fördubblats och 
befolkningens sammansättning ändrats markant 
från att grafiskt vara en befolkningspyramid till att 
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vara en befolkningspelare. Åldersgruppen 70+ har 
blivit cirka fem gånger så stor, medan antalet ny-
födda i det närmaste är oförändrat (fi gur I). Figu-
ren visar också att betydligt fl er kvinnor än män 
är över 70 år.

Äldregruppen defi nieras ofta utifrån anknyt-
ningen till arbetsmarknaden, eller rättare sagt 
den ålder när man lämnar arbetsmarknaden och 
går i pension – den så kallade tredje åldern (60, 65 
eller 67 år). Gruppen kan också defi nieras utifrån 
demografi ska egenskaper som den ålder då hälf-
ten av en födelseårgång är död, eller den ålder då 
den kvarvarande gruppen har en förväntad kvar-
stående livslängd på 10 år.

En senare typ av åldersgruppering bygger på en 
statistisk indelning av befolkningen i relation till de 
krav som måste ställas på samhället, det vill säga 
från vilken ålder det ställs krav på vård och omsorg 
av äldregruppen. Valet har fallit på en gruppering 
av yngre äldre (60–79 år) och äldre äldre (80+) [5].

BIOLOGISKT ÅLDRANDE
Det biologiska åldrandet sker på många plan, 
från celldelning till vävnad, organ och organsys-
tem med hjälp av fysiologiska processer, funktio-
ner och styrningsmekanismer. På den överordna-
de nivån styrs åldringsprocesser av arvsmassan i 
DNA-molekylen. Teorierna eller förklaringsmo-
dellerna bakom åldrandet är många, men ingen 
är tillfredsställande. På molekyl- och cellnivå är 

bildandet av mutationer, det vill säga en cell med 
en ny genetisk variation och med en sämre/lång-
sammare funktion än den ursprungliga, ett viktigt 
bidrag till åldrandet. De homeostatiska mekanis-
merna, som säkerställer att temperatur, surhets-
grad, syrehalt och saltkoncentration vidmakthålls, 
blir med åldern mindre exakta, långsammare och 
upprätthålls sämre över tid. Det resulterar i att or-
ganismens anpassning till yttre påverkan – som 
värme, kyla, uttorkning eller infektion – minskar, 
och detta är orsaken till att sjukdom och dödlig-
het ökar med åldern. Det tar också längre tid för 
sår att läka och att bli frisk [6]. 

FUNKTIONSFÖRMÅGA 
OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Funktionsförmåga tillsammans med läkardia-
gnostiserad och självrapporterad hälsa utgör de 
tre viktigaste dimensionerna i hälso- och sjuk-
domsbegreppen. Det är en viktig parameter för 
livskvalitet och en tydlig prediktor för dödlighet, 
sjukdom, användning av hälso- och sjukvården 
och läkemedelsanvändning.

Med den ökade uppfattningen att sjukdom är en 
dynamisk interaktiv process mellan den enskilda 
människans biologiska, psykiska och sociala funk-
tioner (den biopsykosociala sjukdomsmodellen) 
och det ökade antalet individer som fungerar med 
eller utan avslutad behandling (kroniskt sjuka, hög 
lyckad behandlingsfrekvens och längre livslängd) 

Figur I. En ny demografisk 
verklighet: Danmark 1910 
(cirka 2,5 miljoner männi-
skor) och 2010 (cirka 5,5 
miljoner människor). 
Äldre befolkningen 70+ är 
markerad över röd vågrät 
linje [4].

Figur I. Befolkningspyramiden 1910 och befolkningspelaren 2010

Kvinnor

1910 2010

85+ år

80–84 år

75–79 år

70–74 år

65–69 år

60–64 år

55–59 år

50–54 år

45–49 år

40–44 år

35–39 år

30–34 år

25–29 år

20–24 år

15–19 år

10–14 år

5–9 år

0–4 år

Män Kvinnor

85+ år

80–84 år

75–79 år

70–74 år

65–69 år

60–64 år

55–59 år

50–54 år

45–49 år

40–44 år

35–39 år

30–34 år

25–29 år

20–24 år

15–19 år

10–14 år

5–9 år

0–4 år

Män

” Under det 
senaste år-
hundradet har 
befolknings-
talet i de 
skandinaviska 
länderna för-
dubblats …”



Tandläkartidningen 1 • 201774

TEMA: GERODONTI

Forskning

har begreppen funktionsförmåga och funktions-
begränsning fått en central placering. Till detta 
kommer att behandling och rehabilitering har 
blivit ett tvärvetenskapligt område som kräver 
en gemensam referensram och en gemensam 
begreppsapparat för kommunikation, dokumen-
tation och kvalitetsutveckling av behandling och 
rehabilitering [7].

I detta syfte har WHO utvecklat en internationell 
modell (figur II) och klassificering: ICF (Interna-
tional Classification of Functioning, Disability and 
Health) [8]. Figuren visar hur en individs hälsotill-
stånd är en interaktion mellan kroppens funktioner 
(1–2), bland annat de psykiska funktionerna (ofta 

angett som en somatisk/psykisk diagnos), indivi-
dens aktivitetsnivå och aktivitetsbegränsningar 
(3) samt individens inblandning eller uteslutning 
i socialt liv och familjeliv (4). Till detta kommer 
interaktionen (fysisk, social och förhållningsmäs-
sig) med omgivningen (5) och individens egen 
livsbakgrund, kön, ålder, bemästringsstrategier, 
livsstil, karaktärstyp och så vidare (6). Det vill säga 
att en enskild somatisk/psykisk diagnos (1–2) inte 
kan stå ensam vid bedömningen av individens häl-
sotillstånd, utan att psykosociala registreringar 
(3– 5) och personliga data (6) ska läggas till. Flera 
frågeformulär har utvecklats för bedömning av 
äldres livskvalitet: Sickness Impact Profile (SIP) 
registrerar både somatiska och psykosociala funk-
tioner [9], medan Activities of Daily Living (ADL) 
fokuserar på vardagslivets uppgifter [10, 11].

Psykiska funktionsbeskrivningar 
De psykiska funktionsbeskrivningarna i ICF ger 
en bild av vilka områden man ska observera hos 
den äldre patienten för att få ett helhetsintryck av 
psykisk status (figur III). De nämnda funktionsbe-
skrivningarna följer inte alltid de akademiska psy-
kologiska klassificeringarna och nomenklaturer-
na, utan är anpassade till de omedelbara dagliga 
observationerna och språkbruket. 

På den specifika nivån beskrivs exempelvis sinne-
lag och personlighet som utåtvändhet, behaglighet, 
samvetsgrannhet, psykisk stabilitet, öppenhet för 
upplevelser, optimism, självförtroende och tro-
värdighet. I en psykisk funktionsbeskrivning ska 
dessa egenskaper således observeras och bedömas.  

PSYKISKT ÅLDRANDE
De psykiska förändringar som sker som en följd 
av den biologiska åldrandeprocessen, i form av 

Figur II. Modell för hälso-
tillstånd och funktions-
förmåga. International 
Classification of Functioning, 
Disability and Health, ICF 
2001 [8].

Figur II. Modell för hälsa och funktion
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Figur III. Psykiska funktioner

De sju allmänna psykiska funktionerna (b110–b139)
● Medvetandefunktioner (b110)
● Orienteringsfunktioner (b114)
● Intellektuella funktioner (b117)
● Övergripande psykosociala funktioner (b122) 
● Temperaments och personlighetsfunktioner (b126)
● Energi och driftfunktioner (b130) 
● Sömnfunktioner (b134)

De tolv specifika psykiska funktionerna (b140–b189)
● Uppmärksamhetsfunktioner (b140)
● Minnesfunktioner (b144)
● Psykomotoriska funktioner (b147)
● Emotionella funktioner (b152)
● Perceptuella funktioner (b156)
● Tankefunktioner (b180)
● Högre kognitiva funktioner (b164)
● Psykiska språkfunktioner (b167)
● Kalkyleringsfunktioner (b172)
● Psykisk funktion att ordna sammansatta rörelser i följd (b176) 
● Funktioner för erfarenhet av jaget och tiden (b180)

Figur III. Klassificering av 
psykiska funktioner. ICF med 
angivande av klassificerings-
kod [8].
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långsamhet och snabbare uttröttning av menta-
la processer, anses vara minimala och inte sär-
skilt tydliga i vardagen. Det finns inte heller några 
hållpunkter för en generell större psykisk sårbar-
het i ålderdomen, och det är framför allt vid ova-
na och stressande situationer som man kommer 
att märka nedsatt intellektuell kapacitet hos äldre. 

Med åldern går det långsammare att tillägna 
sig ny information, men förmågan att minnas och 
rekapitulera kunskap visar ingen åldersrelaterad 
minskning. Äldre har i gengäld bättre självinsikt än 
unga vid bedömning av det egna minnet. Det sker 
ingen minskning av språklig förmåga och allmänna 
inlärda färdigheter, medan uppgifter som kräver 
psykomotorisk snabbhet däremot blir svårare att 
klara med åldern. Reaktionshastigheten minskar 
dock mycket individuellt. Dåligt ljus, buller, för 
många och plötsliga distraherande händelser eller 
information kan minska äldre människors funktion 
och möjligheter till kompensation. Med åldern sker 
också en psykologisk tillväxt oberoende av biolo-
giska åldersförändringar. Det gäller erfarenhetsba-
serad kunskap, som ökar under hela livet. Mogna 
människor utvecklar större insikt i komplicerade 
sammanhang. Förmågan att förstå essenser sna-
rare än detaljer, förmågan till strategiskt tänkande 
och att tänka i långsiktiga perspektiv ökar. Med 
åldern ökar den psykosomatiska dissonansen, 
som är en divergerande uppfattning av kroppens 
förmåga och den kognitiva tolkningen av detta. 
Inlärd hjälplöshet är ett uttryck för detta [12, 13].

Personlighet
Ser man på den mest använda personlighetsbe-
skrivningen inom hälso- och sjukdomsforskning-
en, ”The Big Five” (som beskriver neuroticism, in-
troversion/extroversion, öppenhet, fientlighet/
vänlighet och samvetsgrannhet), finns det en viss 
stabilitet av dessa drag genom hela livet, om inte 
sjukdom föreligger. Markanta psykiska föränd-
ringar i ålderdomen är mer relaterade till fysisk 
eller psykisk sjukdom, kriser eller social isolering 
än till den kronologiska åldern [14, 15].

Demens 
Demens är ett syndrom som beror på sjukdom i 
hjärnan, vanligtvis av kronisk eller progressiv ka-
raktär, med nedsättning av en rad högre kortikala 
funktioner, bland annat minne, orientering, kog-
nition, inlärningskapacitet, språk, räkneförmåga 
och omdöme. Demens påverkar också personlig-
het och känsloliv. Nedsättningarna är ir re ver sibla. 
Det är inte nedsatt medvetandenivå, hallucinatio-

ner och vanföreställningar. Den kognitiva ned-
sättningen åtföljs ofta, och har ibland föregåtts, 
av nedsatt emotionell kontroll, social förmåga 
eller motivation (figur IV) [16]. Mer än 200 sjuk-
domar och tillstånd kan ge demenssymtom. Den 
vanligaste orsaken till demenssymtom är Alzhei-
mers sjukdom (47 procent) följd av cerebrovasku-
lära sjukdomar (19 procent) [17].

Förekomsten hos den äldre befolkningen (65+) 
av demenssymtom uppskattas till cirka 6 procent 
(lite högre för kvinnor än män) och ökar med ål-
dern från cirka 1–2 procent i åldersgruppen 60–64 
år till 24–45 procent i åldersgruppen 90+. Det sker 
ungefär en fördubbling av antalet för vart femte 
levnadsår och i Danmark kommer antalet dementa 
att öka med 50 procent under de kommande 15 
åren. Demens är den femte vanligaste dödsorsa-
ken i Danmark [18].

Eftersom sjukdomen kan utvecklas snabbt är det 
avgörande att den odontologiska vården är enkel 
och långsiktig. Kalla patienten med korta intervall 
och ha tät kontakt med familj och vårdpersonal.

SENSORISKT ÅLDRANDE
Med åldern sker en generell nedsättning av samt-
liga sinnen (smak, lukt, hörsel, syn och känsla), 
men i den kliniska situationen och i kontakten 
med hälso- och sjukvårdspersonalen är det fram-
för allt hörsel- och synnedsättning som ska beak-
tas. Smärtupplevelsen ökar med åldern eftersom 
förekomsten av smärtgivande degenerativa för-
ändringar, sjukdomar och skador ökar. Psykisk 
labilitet, depression och ångestfyllda reaktioner 
ger också en ökad tolkning av smärta.

Figur IV. Demens

I. (1) Minnesnedsättning, framför allt av nyinlärning
 (2) Reducering av andra kognitiva funktioner (abstraktioner,  

 bedömning, tankar, planering)
  Lätt: Påverkar normala vardagsaktiviteter
  Måttlig: Kan inte klara sig utan hjälp av andra
  Svår: Kontinuerlig vård och övervakning nödvändig
II. Medvetande bevarat i tillräcklig omfattning för att bedöma I
III. Nedsättning av emotionell kontroll, motivation eller social 

förmåga med minst en av följande:
 (1) Emotionell labilitet
 (2) Irritabilitet
 (3) Apati
 (4) Förändrat socialt beteende
IV. Varaktighet över 6 månader

Beskrivning av demens (F00) ad modum WHO [16].

” Det sker ingen minskning av språklig förmåga och allmänna inlärda 
färdigheter, medan uppgifter som kräver psykomotorisk snabbhet 
däremot blir svårare att klara med åldern.”
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Hörselnedsättning
Hörseln försämras normalt med åldern, men sällan 
i sådan grad att det blir problem före 60 års ålder. 
Ungefär vid 65-årsåldern har cirka 30 procent en 
hörselnedsättning som försvårar en optimal kom-
munikation och för åldersgruppen 70–80 år är pre-
valensen för hörselnedsättning 40–60 procent.

Tillståndet kännetecknas av hörselnedsättning 
vid de högsta frekvenserna (presbyakusi), nedsatt 
förmåga att uppfatta tal och skilja på ljud i bullriga 
miljöer, problem att lokalisera ljudkällor och en 
långsammare hantering av akustisk information. 
Vid samtal med äldre patienter ska man därför vara 
uppmärksam på att en stor andel har problem med 
att uppfatta allt. 

● Börja med att få den äldres 
uppmärksamhet, berätta 
vem du är med för och 
efternamn.

● Fråga hur synen och 
hörseln är på höger och 
vänster sida.

● Om hen har hörapparat, 
fråga om ljud och 
vibrationer från roterande 
instrument är besvärande.

● Se till att omgivningen 
är lugn med tillräcklig 
belysning som inte bländar, 
och var uppmärksam på en 
eventuell synfältsdefekt.

● Tala tydligt med en lämplig 
lugn hastighet och med 
ansiktet vänt mot den 
äldre, eventuellt mot det 
öra som har bäst hörsel. 
Använd inte munskydd och 
dölj inte munnen på annat 
sätt.

● Använd ett enkelt (inte 
fackligt) och sobert språk 
och tilltala med ”ni” om det 
är mest lämpligt.

● Visa respekt och vänlighet 
och var inte nedlåtande 
mot den äldre. Det främjar 
den äldres självrespekt och 
självkänsla och därmed 
handlingskraft.

● Var uppmärksam på den 

äldres ansiktsuttryck. Det 
signalerar om budskapet 
har gått fram.

● Om något måste upprepas, 
säg det på ett lite 
annorlunda sätt och med 
andra ord.

● Kontrollera att den äldre 
har förstått budskapet och 
ställ kontrollfrågor.

● Var uppmärksam på icke
verbal kommunikation och 
använd den. Ofta är det 
små medel som krävs, till 
exempel en lätt beröring, 
en mötande blick, ett 
leende eller en paus.

● Undvik att vara alltför 
inställsam eller att 
behandla den äldre som ett 
barn.

● Försök att skapa en trygg 
stämning. Det främjar den 
äldres inlärning.

● Använd empatisk 
kommunikation och 
eventuella tekniker vid det 
ångestdämpande samtalet.

● Användning av papper och 
penna kan vara till hjälp, 
eventuellt en tavla. Skriv 
stort.

● Använd modeller när 
behandling ska förklaras 
och instruktioner ska ges.

Figur V. Riktlinjer för kommunikation med äldre

Modifierad efter [13].

Information som ges i ovana miljöer med bak-
grundsbuller, till exempel större väntrum eller kon-
ferensrum, kan vara svår att uppfatta för personer 
med hörselnedsättning. Därför är det viktigt att 
man talar tydligt och långsamt och anstränger sig 
för att undvika höga tonlägen (en särskild utmaning 
för kvinnor med ljusa röster). Det är viktigt att få 
ögonkontakt och att prata utan att dölja munnen 
med eventuellt munskydd, eftersom en person 
med hörselnedsättning ofta mer eller mindre med-
vetet använder sig av läppläsning. Man ska vara 
uppmärksam på att patienter inte nödvändigtvis 
berättar att de hör dåligt eller kanske inte vet att de 
inte har uppfattat informationen korrekt. Många 
personer med nedsatt hörsel har svårt att acceptera 
hörselnedsättningen. Vid en inledande konsulta-
tion och behandling ska du således alltid fråga om 
hörselproblem och anteckna eventuell skillnad på 
hörselnedsättning mellan höger och vänster öra 
i journalen, eftersom samtalen i tandläkarstolen 
bara sker från patientens ena sida. Ljud från bor-
rande instrument kan ge obehagliga interferenser 
med hörapparater, varför det kan vara nödvändigt 
för patienten att ta bort eller slå av hörapparaten.

Nedsatt hörsel kan ge upphov till social isole-
ring och därmed nedsatt livskvalitet. En person 
med hörselnedsättning kan till och med felaktigt 
uppfattas som dement [19]. 

Synnedsättning
Synnedsättning i form av långsynthet, det vill säga 
minskad förmåga att fokusera på saker på nära av-
stånd, förekommer från 40 års ålder och medför 
ofta behov av läsglasögon. Över 90 procent av de 
som är 67+ använder dagligen glasögon eller kon-
taktlinser. Åldersbetingade förändringar i ögat le-
der dessutom till nedsatt förmåga att skilja mellan 
olika kontraster och att se under dåliga ljusförhål-
landen. Men också mer invalidiserande former av 
synnedsättning, som makuladegeneration (ögon-
förkalkning), katarakt (grå starr), glaukom (grön 
starr) eller näthinneavlossning, är utbredda hos 
den äldre befolkningen. 

Personer med dålig syn förlorar en del av den 
icke-verbala kommunikationen och skriftlig in-
formation och instruktion ska alltid åtföljas av en 
muntlig förklaring [19].

KOMMUNIKATION
Förutsättningen för optimal prevention, behand-
ling och rehabilitering av den äldre patienten är en 
bra kommunikation, men då det kan förekomma 
både generell svaghet och hörsel- och synnedsätt-
ning kräver kommunikationen särskild uppmärk-
samhet. Vid demenssjukdomar är även språkupp-
fatting och inlärning långsammare. I figur V finns 
en rad punkter som bör respekteras och uppfyllas 
vid kommunikation med äldre.

I tandläkarsituationen är samtalet/dialogen ofta 

” Vid en inledande konsultation och behandling ska 
du alltid fråga om hörselproblem och anteckna 
eventuell skillnad på hörselnedsättning mellan 
höger och vänster öra i journalen …”
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kort och av avbrytande karaktär, varför tandläkaren 
ska ha en tydlig disposition av syfte och innehåll 
(figur VI). Samtalet/dialogen ska vara konsekvent 
och utförlig utan distraktion av ovidkommande 
ämnen och detaljer. En bra disposition främjar 
professionell kvalitet, empatisk kommunikation 
och patientnöjdhet. Samtalets innehåll avspeg-
lar ofta dess form och består inte sällan av flera 
delämnen, som ska vara tillrättalagda enligt en 
professionell strategi.

Hos patienter med demenssymtom är komplet-
terande information från den egna läkaren eller 
anhöriga nödvändig för en optimal förståelse av 
undersökning, behandling eller rehabiliterings-
plan. Ju mer man vet om patienten, desto snabbare 
och bättre utnyttjas kliniktiden.

KOMORBIDITET, IATROGENITET, 
POLYFARMACI OCH COMPLIANCE 
Eftersom fler äldre lever längre med en kronisk 
sjukdom är sannolikheten större för att de kom-
mer att leva med mer än en kronisk sjukdom. Dess-
utom kommer de i kraft av åldern också att vara 
utsatta för andra icke-kroniska sjukdomar eller 
besvär. Totalt ökar komorbiditet och multikomor-
biditet hos äldregruppen. Fråga därför alltid speci-
ellt om aktuella hälsotillstånd hos äldre patienter. 

Den vanligaste registrerade formen av psykisk 
komorbiditet är depression, både vid kroniska 
smärtor och andra kroniska tillstånd. Med ökad 
komorbiditet följer också ökad iatrogenitet och 
polyfarmaci, varför hälsomässiga uppföljningar 
också ska omfatta läkemedelsanvändning. Vid 
användning av många läkemedel ökar risken för 
biverkningar och interaktioner mellan de enskilda 
preparaten. På samma sätt ökar risken för bristande 
följsamhet med behandlingsanvisningarna, non-
compliance, som också omfattar tandvård i form 
av uteblivna besök och dålig munhygien [20].

ETISKA ASPEKTER
När tandläkaren/behandlaren ska fatta viktiga be-
slut i relation till patienten och det inte finns ned-
skrivna lagar, regler eller riktlinjer för detta, kan 
processen kallas ett etiskt övervägande. Om resul-
tatet härefter blir en handling i överensstämmelse 
med god praxis, som den praktiseras av gruppen 
eller samhället som behandlare och patient till-
hör, kallas handlingen etiskt försvarlig.

I hälso- och sjukvården är utgångspunkten för 
de etiska övervägandena ofta de fyra etiska bio-
medicinska principerna [21] (figur VII). 

En etisk problemställning kan också utgå från 
ett etiskt dilemma, som kan uppkomma efter föl-
jande tre frågor: 
1. Vad kan jag göra? (Den praktiska/tekniska frå-

gan.) 
2. Vad ska jag göra? (Den juridiska frågan.) 
3. Vad bör jag göra? (Den etiska frågan.) 

På en professionell internationell nivå finns 
vedertagna etiska principer för tandläkarverksam-
heten som stöds av nationella etiska stadgar [22].

FALLBESKRIVNING
Anna Miller är 78 år gammal. Hon utbildade sig till 
lärare och träffade under utbildningen en blivan-
de civilingenjör som hon gifte sig med. I äktenska-
pet föddes sonen John, som nu är 54 år. John är de-
ras enda barn och han bor och arbetar i USA. Han 
är ogift och barnlös, vilket Anna är lite ledsen för. 
Hon hade så gärna velat ha barnbarn.

Anna säger att hon har haft ett bra liv. Då hon 
och mannen gick i pension sålde de sin stora, här-
liga villa och köpte en bekväm äldrebostad i ett så 
kallat 55+-hus. John, som har ett utåtriktat arbete 

Figur VI. Den hälsoprofessionella  
dialogen/samtalet

● Konverserande (icke formell)
● Informerande
● Motiverande
● Ångestdämpande
● Patientcentrerande
● Intervjuande (anamnestiskt)
● Värderande (diagnostiskt)
● Rådgivande (konsultativt)
● Instruerande
● Terapeutiskt
● Förklarande/sammanfattande
● Interkulturellt
● Existentiellt/stöttande
● Den svåra

Figur VI. Olika former av 
hälso- och sjukvårdsdialog/
samtal som kan vara ensamt 
eller integrerande.

Figur VII. De etiska biomedicinska principerna 
(Georgetown-mantra) [24]

1. Autonomiprincipen
2. Principen att inte skada andra (Nonmalefice

principen)
3. Godhetsprincipen (Beneficeprincipen)
4. Rättviseprincipen (The principle of Justice)

● Kronologiskt är 
man gammal när 
dopattesten säger 
så.

● Biologiskt är man 
gammal när man 
fungerar som 
gammal.

● Psykologiskt är man 
gammal när man 
upplever sig själv 
som gammal.

● Socialt är man 
gammal när 
samhället gör en 
gammal [13].

” Personer med dålig syn förlorar 
en del av den icke-verbala 
kommunikationen och skriftlig 
information och instruktion 
ska alltid åtföljas av en muntlig 
förklaring.”
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och reser mycket över hela världen, är bara hemma 
då och då på korta besök, och därför var det fint att 
paret kunde leva tryggt och bra tillsammans utan 
att vara beroende av John.

Med åren drabbades både Anna och hennes man 
av småskavanker och de var beroende av varand-
ras hjälp, till exempel när minnet eller krafterna 
började svikta, men de hade trots allt ett bra liv 
tillsammans.

Då Anna var 74 år dog hennes man plötsligt av 
en hjärtinfarkt. Hon blev snabbt allt mer förvir-
rad och plötsligt stod det klart för Anna vilket stöd 
mannen hade varit i vardagen. Anna blev mer och 
mer förvirrad, och hon kunde inte längre bo ensam, 
trots omfattande hjälp från kommunens äldrevård. 
John var väldigt angelägen om att Anna skulle få 
plats på ett vårdhem för dementa. Det skulle vara 
tryggare för både mor och son om modern var un-
der ständig uppsikt.

Anna hade klara ögonblick då hon visste vad 
hon ville, men var emellanåt helt förvirrad. Detta 
gjorde att John tyckte det var uteslutet att Anna 
kunde bo hemma, särskilt då han ofta var på långa 
tjänsteresor från sin bas i USA och bara hade möj-
lighet att komma på korta och sporadiska besök. 

Anna hade hela livet vara noga med att sköta sina 
tänder och var mycket stolt över hur fina de var. 
Men efter att hon blev änka var det inte längre nå-
gon som tänkte på att beställa tid för regelbundna 
tandläkarbesök. Anna kom inte ihåg det och John 
tänkte inte på det. 

Några månader efter flytten till demensboendet 
fick Anna erbjudande om gratis uppsökande tand-
vård och hon fick besök av en tandhygienist. Den 
tidigare så goda tandhälsan var nu som bortblåst.

Anna ville inte undersökas, även om vårdper-
sonalen berättade att hon av allt att döma hade 
ont i munnen när hon åt. Hon nekade ibland till 
och med att äta.

Efter en del förhandlingar dock fick tandläkaren 
i det uppsökande projektet, Karl Karlsson, möjlig-
het att undersöka Anna, som berättade att hon var 
så stolt över sina fina tänder och så glad för den be-
handling hon hade fått under åren hos sin duktiga 
tandläkare. Anna kunde inte riktigt redogöra för 
varför denna regelbundna tandvård hade upphört. 
John kunde något så när minnas vad Annas tandlä-
kare hette, men inte varför och när de regelbundna 
kallelserna upphört. Det visade sig att Anna som 
vanligt kallats till årliga kontroller, men att hon 
hade börjat ringa återbud, komma vid fel tidpunk-
ter eller utebli helt. Till sist avtalade man med Anna 
att hon själv skulle ringa när hon ville komma till 
tandläkaren. Efter flytten till demensboendet fick 

tandläkarmottagningen inte den nya adressen och 
de hade trott att hon skulle höra av sig. 

DISKUSSION 
Psykisk funktionsnedsättning och funktionsförlust 
beskrivs utifrån ICF [8], medan diagnosen demens 
ställs utifrån ICD 10-kriterierna [16]. ICF-model-
len visar att den åldersmässiga nedsättningen av 
kroppens anatomi och funktioner (1–2) också kan 
medföra funktionsförlust av övriga komponenter 
(3–6), medan däremot en ökad aktivitet av dessa 
komponenter – en mobilisering av reservkapaci-
teten – kan kompensera för funktionsförlusten, 
och det är precis det som kännetecknar begrep-
pet sunt åldrande. 

Inaktivitet är troligtvis skälet till en stor del av 
förlusten av reservkapacitet med åldern. Modellen 
fokuserar på den kvarstående kapaciteten och be-
greppet funktionsnedsättning utgår helt från både 
modell och klassificering. Huvudkategorierna av 
nedsättning hos äldre ingår i begreppet de fem ge-
riatriska giganterna, som omfattar 
● instabilitet/immobilitet 
● iatrogenitet 
● inkontinens 
● infektion 
● intellektuella och mentala problem. 

På många sätt är äldregruppen en mer varierad 
grupp än den övriga befolkningen när det gäller 
hälsa och funktion. Det professionella mötet med 
en äldre patient bör aldrig vara ett möte med ”en 
gammal”, utan ett möte med en lång livshistoria 
[19]. Kommunikationen med den äldre bör tillrät-
taläggas med hänsyn till de psykiska funktions-
nedsättningarna och med respekt för patientens 
värdighet, autonomi och integritet. Paternalistiska 
beslut ska alltid tas i samråd med anhöriga.

Anna Millers livshistoria innehåller flera faser 
av normalt åldrande och demensutveckling och i 
de etiska aspekterna måste man ta hänsyn till An-
nas aktuella livssituation. Detta innebär att de fyra 
etiska biomedicinska principerna måste beaktas 
olika i olika situationer, även om autonomiprin-
cipen alltid är fundamental vid etiska dilemman 
inom vården [24].

Med hänsyn till vården kan hon önska en given 
behandling, men hon kan inte kräva den om hen-

● Ju äldre vi blir, desto 
mer olika blir vi. 

● De flesta äldre är 
friska, men de flesta 
sjuka är äldre.

” Det professionella mötet med en äldre patient bör aldrig vara ett 
möte med ’en gammal’, utan ett möte med en lång livshistoria.”

” På många sätt är äldregruppen en 
mer varierad grupp än den övriga 
befolkningen när det gäller hälsa 
och funktion.”
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nes önskan strider mot kunskap och kliniska erfa-
renheter, om den inte kan uppfyllas med tillgäng-
liga resurser eller om andra förhållanden gör att 
behandlingsansvarig måste avslå hennes önskan. 
Detta förutsätter att Anna har tydlig information 
om varför man inte följer hennes önskan om en 
angiven behandling. I denna dialog kan Anna som 
patient också tacka nej till en erbjuden behandling, 
det vill säga göra ett informerat bortval. Men om 
Anna tycker att den föreslagna behandlingen är 
bra, blir det i stället ett informerat samtycke från 
henne. Informerat samtycke är en förutsättning 
för att genomföra en föreslagen behandling.

När en person har sviktande autonomi och inte 
fullt ut kan säkerställa respekten för sin integritet 
har vederbörande behov av hjälp och stöd [25, 26].

Människor med demenssjukdomar har ofta 
förmågan att ”leva upp” en kort tid under posi-
tiva omständigheter och kan i dessa situationer 
fungera överraskande adekvat. Den dementa pa-
tienten kan hos tandläkaren ge intryck av god so-
cial kompetens vid småprat om vädret och andra 
triviala saker. Om det rör sig om en ny och okänd 
patient kan det ta lång tid innan tandvårdsteamet 
upptäcker att patienten inte är helt kompetent. 
Upplysningar om egen ålder, barn och andra mer 
personliga data är förvirrade eller helt orimliga. 
Man minns ofta sitt födelseår mycket längre än 
man minns sin ålder. Fråga därför i stället om vil-
ket år patienten är född än hur gammal hon är. Ett 
smart svar när man inte minns så bra kan vara att 
säga som en av mina patienter: ”Hur gammal tror 
du själv att jag är?” Så länge man är medveten om 
eller delvis är medveten om sin demens kan man 
som patient dölja sin brist på många fiffiga sätt.

Anna är helt övertygad om att hon nu har lika 
fina tänder som hon alltid har haft, och hon är 
mycket stolt över dem och det fina arbete hennes 
tidigare tandläkare har utfört. Då Anna efter viss 
övertalning äntligen går med på att undersökas av 
tandläkaren på vårdboendet visar det sig att hon 
har ett massivt behandlingsbehov och troligtvis 
har både smärtor och problem att tugga maten. 
Detta är ett resultat av Annas demenssjukdom. Är 
det rimligt att hon har fått ett stort oralt behand-
lingsbehov som hon inte skulle ha haft om hon var 
frisk? (Rättviseprincipen, The principle of Justice.) 

På grund av ledsmärtor och artros får Anna 
smärtstillande medel, som sannolikt maskerar 
hennes orala smärtor. Anna äter långsamt och har 
svårt att använda kniv och gaffel, hon får därför mat 
som är lätt att tugga och som kan ätas med gaffel 
och sked. Det framgår inte så tydligt att hon har 
nedsatt tuggfunktion på grund av dåliga tänder.

Nu står man inför dilemmat att Anna har behov 
av tandvård men inte önskar medverka då hon inte 
själv tycker att hon har problem med tänderna. 
Johan tycker att hans mor ska ha ”fina tänder” 
igen och inte sluta som delvis tandlös med några 

få dåliga tandstumpar i munnen. Han vill att hon 
ska vara lika fin som tidigare och inte lukta illa ur 
munnen. Är det sonens önskemål som ska styra 
behandlingen eller ska man hitta en passande 
kompromissbehandling för Annas bästa? (Auto-
nomi- och godhetsprincipen.)

Johns önskan om moderns tandbehandling är 
förståelig, men passar dåligt in på hennes behov 
i nuvarande livssituation. Det är en viktig uppgift 
för tandläkaren att göra sonen uppmärksam på vad 
som är en god tandhälsa för modern i relation till 
hennes nuvarande totala livssituation.

Ett sådant samtal kan ta tid att förbereda och ge-
nomföra. Det kan kräva flera möten och möjlighet 
för den anhöriga att ställa frågor och diskutera fram 
och tillbaka innan hen känner sig tillräckligt infor-
merad för att kunna fatta ett beslut som känns rätt. 
Det är viktigt att den ansvariga anhöriga får den 
tid som krävs. Att pressa en anhörig som i grunden 
vill patientens bästa till ett informerat samtycke 
för en dement, icke autonom patient, kan lätt leda 
till missförstånd eller till att den anhöriga senare 
ångrar sitt beslut och plågas av dåligt samvete [27]. 
(Autonomiprincipen.)

När behandlingen planeras och genomförs får 
tandläkaren inte heller gå för fort fram utan att 
se den förväntade nytta patienten kan ha av be-
handlingen, i förhållande till den belastning den 
kan innebära. Vid tveksamheter måste patient, 
anhöriga och behandlare försöka stämma av för-
väntningarna, och eventuellt kan man konsultera 
en kollega för en second opinion. Om man väljer att 
skjuta upp en motiverad behandling ska patienten 
stå under kontinuerlig kontroll, tills den nödvän-
diga behandlingen kan genomföras.

KONKLUSION
Åldrande är på många sätt bara långsammare so-
matiska och psykiska processer samt funktioner, 
om det inte föreligger sjukdom. Den demografis-
ka förändringen av befolkningens sammansätt-
ning kommer att leda till fler äldre, och fler äldre 
med demenssymtom blir en del av vuxentandvår-
den. Förlusten av psykiska funktioner vid demens 
innebär att en optimal kommunikation till denna 
patientgrupp kräver individuell omsorg och tid. 
Den odontologiska behandlingen kan ofta vara 
förknippad med stora etiska överväganden. För att 
förhindra mänsklig och professionell diskrimine-
ring av äldregruppen bör gruppens problemställ-
ningar ingå i offentliga och privata tandklinikers 
etiska patientkodex. 

” Vid tveksamheter måste patient, anhöriga och 
behandlare försöka stämma av förväntningarna, 
och eventuellt kan man konsultera en kollega för en 
second opinion.”
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ENGLISH SUMMARY
Changes in psychological functioning during aging 
– description, communication and ethics
Erik Friis-Hasché and Gunilla Nordenram
Tandläkartidningen 2017; 109 (1): 72–80
In many ways the result of aging is just slower so-
matic and psychological process, and function, if 
no disease is involved. Demographic changes in 
the population will result in more elderly people 

and more elderly with dementia symptoms that are 
part of the public dental health systems. The Natio-
nal Health Authority estimates that the number of 
people with dementia will increase by 50 percent 
over the next 15 years. The loss of mental functions 
by dementia means that an optimal communication 
in such patients requires individual care and time. 
A treatment plan can often be associated with high 
ethical considerations. ●
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