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Öka andelen fullständiga basala utredningar 

Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer skall en basal utredning innehålla 

- Anamnes

- Anhörigintervju

- Somatiskt och psykiskt status

- Kognitiv test (MMSE-SR tillsammans med klocktest alternativt  RUDAS-S eller MoCA)

- Strukturerad bedömning av funktionsförmåga

- Hjärnavbildning med datortomografi

- Laboratorieprover för att utesluta störd sköldkörtelfunktion, förhöjd nivå av kalcium eller

förhöjd nivå av homocystein.

I SveDem räknas CT och/eller MR, MMSE-SR tillsammans med klocktest alternativt RUDAS-S eller 

MoCA och blodprover som en fullständig basal utredning. Anamnes, anhörigintervju, somatiskt 

och psykiskt status förutsätts att man gör utan att frågorna finns i registret. Vad det gäller 

funktionsbedömning avser frågan i SveDem om patienten bedömts av en arbetsterapeut. Enligt 

socialstyrelsens riktlinjer behöver det inte vara en arbetsterapeut som utför den strukturerade 

funktionsbedömningen i den basala utredningen. Det anges inte heller något 

bedömningsinstrument som kan användas för att funktionsbedömningen skall anses 

strukturerad. SveDem har därför inte kunnat definiera en tydlig variabel för strukturerad 

funktionsbedömning och har därför valt att presentera den basala utredningen som fullständig 

utan strukturerad funktionsbedömning.  

Målvärde i SveDem 90% 

Kartläggning och analys 

- Andel personer med demenssjukdom som genomgått basal utredning. – Använd SveDem
Se figur 1 i SveDems grundregistreringsrapport

Använd SveDem för att se vilka steg i utredningen som fattas. Se figur 19 i SveDems 
grundregistreringsrapport. Ta ut de sista 5 utredningarna och gå igenom dem manuellt. 

- Gör ett flödesschema av hur utredningsprocessen ser ut idag. Rita gärna på ett blädderblock
eller använd post-it lappar.

- Gör ett flödesschema där alla steg i basal utredning ingår. Rita gärna på ett blädderblock eller
använd post-it lappar.

Mål 

Förslag på målformulering 

xx% av demensutredningar som görs på enhet xx ska vara en fullständig basal utredning. Målet ska 

vara uppfyllt xx-xx-xx.  
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Förbättringsidéer 

Skapa rutiner som innefattar alla undersökningar som ingår i en fullständig basal utredning.  

- Länk på verktygslåda med formulär, checklistor och andra användbara verktyg för tidiga 

symptom, upptäckt, utredning och uppföljning av demenssjukdom, Demenscentrum 

https://www.demenscentrum.se/utbildning/webbutbildningar/verktygslador    

- Mall för registrering, SveDem 

https://www.ucr.uu.se/svedem/verktyg/mallar  

- En Bättre Demensvård, SKL 2005  

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7164-116-5.pdf?issuusl=ignore 
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