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DEMENSVÅRD FÖR UTRIKESFÖDDA!

Utredning
Flera undersökningar
Lägre MMSE poäng

Neuroleptika
Flera som blir insatta 

Diagnos
Ålder vid demensdiagnos lägre 
Flera psykiatriska diagnoser

Lindgren E, manusscript in preparation, 2017
Stevnsborg et al., Journal of Alzheimer`s Disease, 2016
Segers et al., Acta Neurologica Belgium, 2013
Nielsen et al., International Journal of Geriatric Psychiatry, 2011

Kommunala bistånd
Färre som utnyttjar bistånd

Demensspecifik läkemedel
Färre antal behandlas





Patient: یعني ما اقول (Dvs, ska jag inte säga) 

Tolk: في حال ھادي الكلمات...أو لیش ایھ ما تقول ھادي الكلمات كلمات تعجب
(Säg inte dessa ord, ord för förvåning, eller varför … ifall, dessa ord)

Vårdpersonal: Hm?, Blev det rätt?

Tolk: Hm.

Vårdpersonal: Nu vill jag att du repeterar det jag säger: Inga om, men eller varför.

Tolk: ما بدي ایاك تستخدم ھاي الكلمات  لیشأو فیما لو أوتقول  من دون ما تقول بدي 
(Jag vill att du säger utan att säga inga om, men eller varför. Jag vill inte att du 
säga dessa ord.)

Patient: یعني لیش ایھ فیما لیش (Dvs säga varför eh inga om varför)

Tolk: یعني بدھا تحكي معك بس ما بس ما بدھا ایاك تقول انِت لو  أو  ممكن في حال
(Dvs, hon vill prata med dig men hon vill inte att du säger om, kanske ifall)

En uppgift som är svår att 
tolka och översätta.

Tolken är inte insatt i 
kontexten i test uppgiften.

Patient och tolk har inte 
samma dialekt. 

Tolken låter bli att tolka 
allt, lägger sig i sakfrågan



PERSONCENTRERAD UTREDNING GENOM TOLK

Personcentrerat 
förhållningssätt

Anpassat 
screenings-
instrument

Kunskap om 
tolkanvändande

Motivation 

Kunskap om 
sjukdomen

Tolkens 
kompetens 



BASAL DEMENSUTREDNING 
• Intervjuer med anhöriga (prio 1)
• Klocktest kombinerad med MMSE-SR (prio 2)
• RUDAS, till personer med annat modersmål

eller annan kulturell bakgrund (prio 2)
• Strukturerad utredning av 

funktions- och aktivitetsförmåga (prio 2)
• CT-hjärna (prio 2)
• MoCA (prio 5)



RUDAS, ETT MÅNGKULTURELLT KOGNITIVT BEDÖMNINGSINSTRUMENT

Design: 

• Lättare att översätta

• Minimal påverkan av antal utbildningsår

• Innehåller ingen tids- och platsorienteringsdel

• Mindre konfronterande

• Mer relaterat till vardagliga situationer

• Innehåller praktiska moment



RUDAS, ETT MÅNGKULTURELLT KOGNITIVT BEDÖMNINGSINSTRUMENT

Minne, inlärning 

Kroppsorientering, 5p

Praxis, 2p

Visuokonstruktion, 3p

Omdöme, 4p

Minne, återgivning, 8p

Språk, 8p                                     Total poäng: 30



RUDAS, ETT MÅNGKULTURELLT KOGNITIVT BEDÖMNINGSINSTRUMENT

• Sensitivitet

• Specificitet

• Reliabilitet, RUDAS-S

Manualen för RUDAS-S

Nya screeningsinstrument



UTBILDNING OM RUDAS
Utbildningspaket:

Personcentrerad utredning

RUDAS-S

Utredning genom tolk

Nationella certifierade RUDAS-S utbildare
Västernorrlands län (Örnsköldsvik), Västmanlands län 
(Västerås) , västra Götalands län (Göteborgs kommun), 
Östergötland (Motala)



TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!
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