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Novus slutsatser och insikter

BAKGRUND

I samarbete med Roche önskar Alzheimer 
Sverige genomföra en undersökning bland 
organisationens medlemmar, för att få ökad 
kunskap om vilka besvär och behov patienter 
som lever med sjukdomen har.

RESULTAT

Resultaten levereras i en diagramrapport. 
Markerade signifikanta skillnader i rapporten 
(kön, ålder, tid sedan diagnos, fått vårdplan, fast 
vårdkontakt) är i jämförelse mot totalen. 

En signifikant skillnad innebär att ett värde i en 
undergrupp, t.ex. kön, avviker från totalvärdet i 
så stor utsträckning att det inte kan ses som 
slumpmässigt.

GENOMFÖRANDE

Undersökningen är genomförd via webb-
intervjuer. Alzheimer Sverige tillhandahöll 
urvalet. Novus skickade ut ett mejl med en länk 
till undersökningen till samtliga i urvalet. 
Totalt blev 857 inbjudna till undersökningen. 
314 har svarat (svarsfrekvens 37%), men 74 av 
dessa ingick inte i rätt målgrupp och fick därför 
avsluta undersökningen efter den första frågan. 
Totalt 240 besvarade hela undersökningen. Av 
dessa var 22 personer med diagnos, vilket är ett 
för litet antal för att kunna särredovisa deras 
resultat kvantitativt som siffror eller andelar. 
Diagrammen visar svaren från de 218 personer 
som är närstående till någon med diagnos.

Antal genomförda 
intervjuer:
240 (218 närstående)

Fältperiod: 
8 - 24 april 2022

Svarsfrekvens:
37%

MÅLGRUPP

Målgruppen är personer som är medlemmar i 
Alzheimer Sverige, som är anhöriga och/eller 
själva har diagnostiserats med Alzheimers 
sjukdom.

Bakgrund & Genomförande

FELMARGINAL
Felmarginalen är ett mått på osäkerheten i en 
skattning av en parameter. Felmarginalens 
storlek beror på andelen som svarar samt 
antalet intervjuer som har genomförts. Nedan 
ses exempel på felmarginaler vid olika utfall i 
undersökningen: 

Vid 200 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 5,5%
Vid utfall 50/50: +/- 6,9%
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Novus slutsatser och reflektioner
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Sammanfattning

▪ Drygt nio av tio som besvarat undersökningen är enbart närstående till 
någon som fått diagnosen Alzheimers sjukdom och 9% har själva fått 
diagnos. Personer med diagnos är för få för att deras resultat ska kunna 
redovisas kvantitativt i rapporten som siffror/andelar.

▪ Bland de närstående är det vanligast är att ens partner (45%), följt av ens 
föräldrar (41%) blivit diagnostiserade med Alzheimers sjukdom.

▪ Minne (77%), svårt med instruktioner och planering (50%) och 
orienteringsförmåga geografiskt (39%) var de områden där flest 
närstående märkte av svårigheter innan diagnosen ställdes.

▪ Hur lång tid det tog innan den närstående fick sin diagnos varierar. En 
tredjedel fick vänta ett år eller mer på besked.

▪ Drygt tre fjärdedelar (77%) har fått remiss för läkarbedömning på en 
minnesmottagning/minnesklinik.

▪ Nära tre fjärdedelar (74%) har fått sin diagnos ställd via specialistvården.

▪ De tester som flest uppger att deras närstående fått göra är minnestest
(76%), CT (62%) och utbredd minnesutredning (57%).

▪ Tre av tio (30%) närstående blev erbjudna någon form av stöd vid 
diagnostillfället, medan fler än hälften (52%) inte blev erbjudna stöd.

▪ Drygt en tredjedel (35%) har fått en vårdplan gällande Alzheimers 
sjukdom.

▪ Drygt två tredjedelar (67%) har fått en fast vårdkontakt och det är 
vanligtvis en läkare som är kontaktperson.  

▪ Två tredjedelar (66%) har haft någon uppföljning om sin vård och 
behandling gällande Alzheimers sjukdom.

▪ Nära hälften (48%) upplever att vården är utformad utifrån deras 
närståendes individuella behov och önskemål, medan fyra av tio inte 
tycker det.

▪ Fyra av tio (39%) uppger att de önskar att få träffa sin närståendes läkare 
varje kvartal eller oftare för att diskutera sjukdomsbild och situation.

▪ Ungefär lika stor andel är nöjda (34%) som missnöjda (30%) med det stöd 
deras närstående får från hälso- och sjukvården. 

▪ Egna sökningar på webben (77%) är det sätt flest fått information och 
kunskap om Alzheimers sjukdom, följt av broschyrer och annan 
information (50%) samt läkare (42%).

▪ Tre fjärdedelar (75%) instämmer i att deras närstående har svårt att 
bibehålla kontakter med vänner och andra i sitt sociala nätverk på grund 
av sin sjukdom.

▪ Nästan alla (94%) närstående känner oro på grund av sin närståendes 
sjukdom.
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Novus slutsatser och insikter

2023-01-16

Utmaningar i patientresan – exempel på brister 

33% 
Fick vänta ett år eller mer från 
första läkarbesök till diagnos

17%
Fick inte remiss för läkarbedömning på 

minnesmottagning/minnesklinik

35% 
Av de närstående blev inte erbjudna stöd vid 

diagnostillfället men hade behövt det

50% 
Har inte fått en vårdplan gällande 

Alzheimers sjukdom

23% 
Har inte fått någon fast vårdkontakt

23% 
Har inte haft någon uppföljning om sin vård och 

behandling gällande Alzheimers sjukdom

BAS: Närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218). 



7 © Novus 2022. All rights reserved. novus.se7

Novus slutsatser och insikter

2023-01-16

Slutsatser och reflektioner

➢ Hur lång tid det tar att få diagnosen Alzheimers sjukdom kan variera mycket

➢ Finns det något i de tidiga tecknen på sjukdomen eller i möjliga provtagningar som kan bidra till att förkorta tiden till diagnos?                 
Ungefär en femtedel av diagnoserna ställs i primärvården - vilka fördelar eller nackdelar kan finnas med det?

➢ Kontinuiteten i vården av patienter kan förbättras ytterligare – särskilt vad gäller vårdplaner

➢ Ungefär två tredjedelar har en fast vårdkontakt och har haft minst en uppföljning gällande vård och behandling, men många saknar en 
vårdplan. Patienter som remitterats till minnesmottagning har i högre grad dessa former av stöd. 

➢ Systematik och tydlighet är viktigt för bättre upplevd vård med anpassning till individen

➢ De som har fasta vårdkontakter och vårdplaner är mer nöjda med den sjukas vård och upplever större delaktighet. 

➢ En fördel om patienter och närstående kan påverka hur ofta läkaruppföljning ska ske – eftersom önskemålen skiftar mycket

➢ Stöd till närstående i samband med diagnos behöver erbjudas till alla

➢ Många närstående har en partner hemma med diagnos och har särskilt stort behov av stöd i den nya livssituation som väntar. 

➢ Psykosocialt upplever de närstående stora utmaningar med oro och brist på kunskap om sjukdomen i samhället 

➢ Många vittnar med egna ord om svårigheter att få rätt stöd och vård, svåra känslor och konflikter, oro för att den sjuka ska fara illa, hur man 
själv ska orka, vad som ska hända i framtiden, brist på kompetens på boenden/hemtjänst, om man själv kommer att få sjukdomen.
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Novus slutsatser och insikterResultat 
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FRÅGA: Vilka av följande idrotter är du intresserad av? Flera svar möjliga. 

Läsanvisning 

36%

30%

19%

13%

10%

9%

11%

3%

Fotboll

Handboll

Volleyboll

Golf

Simning

Ridning

Ingen av
ovanstående

Vet ej

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt (n=1000)

Fotboll (36%)

• Kvinna (41%)

• Ålder 18-29 år (42%)

• Högsta utbildning: Universitet (41%)

En signifikant skillnad innebär att ett 
värde i en undergrupp, t.ex. kön, 
avviker från totalvärdet i så stor 
utsträckning att det inte kan ses som 
slumpmässigt.

Om respondenterna har 
kunnat svara fler än 1 svar på 

frågan anges detta efter 
frågetexten. Det kan också stå 
t.ex. Max 3 svar. Andelarna i 
diagrammet kommer mest 

sannolikt summera till mer än 
100% då varje respondent har 

kunnat avge mer än 1 svar.

Andelarna i diagrammet 
visar hur respondenternas 

svar fördelar sig per 
svarsalternativ. 

Med bas menas antal intervjuer/                           
antal personer som har svarat för denna 

fråga. BAS: Totalt innebär att alla som 
besvarat undersökningen har fått frågan 
och besvarat den. Om basen t.ex. är BAS: 

De som känner till företag X menas att 
endast de som i en tidigare fråga uppgett 
att de känner till företag x har fått frågan 

och besvarat den. 

Du läser signifikanserna på detta sätt: 
Rubriken Fotboll 36% = andelen för 

totalen, visas i diagrammet till vänster. 
Med ”Kvinna 41%” menas att kvinnor i 

signifikant högre utsträckning än 
totalen är intresserade av fotboll. 
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8%

91%

1%

Ja, jag har fått diagnosen Alzheimers
sjukdom

Ja, jag är närstående till någon som
fått diagnosen Alzheimers sjukdom

Ja, jag är både närstående och har
själv fått diagnosen Alzheimers

sjukdom

Drygt nio av tio är närstående till någon som fått 
diagnosen Alzheimers sjukdom

FRÅGA: Är du närstående eller har du själv fått diagnosen Alzheimers sjukdom?

BAS: Totalt (n=240)
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45%

41%

6%

0%

11%

0%

Partner

Förälder

Syskon

Barn

Annan relation än ovan,
vänligen ange:

Vet ej

Annan relation: Mormor, farmor, vänner, 
moster, faster, svåger, svägerska, granne. 

Närstående till person med Alzheimers sjukdom

Vanligast är att ens partner, följt av ens 
föräldrar blivit diagnostiserade med 
Alzheimers sjukdom

FRÅGA: Vem eller vilka närstående till dig har fått diagnosen Alzheimers sjukdom? (Du kan ange flera 
svar)

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218)

Partner (45%)

• Person med diagnos, kön: Man (64%)

• Person med diagnos, ålder: Yngre än 80 år 
(54%)

Förälder (41%)

• Person med diagnos, kön: Kvinna (53%)
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77%

50%

39%

33%

32%

25%

21%

13%

6%

12%

2%

Minne

Svårt med instruktioner och planering

Orienteringsförmåga geografiskt –
lokalsinne, hitta rätt plats

Uppfattning av tid och rum

Tankeförmåga

Omdöme

Svårt med dagliga aktiviteter

Språk

Märkte inte själv av några symtom innan
min närstående fick diagnosen

Annat sätt, berätta vad här:

Vet inte/ vill inte svara

BAS: Närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218)

FRÅGA: Om du tänker på tiden innan din närstående fick sin diagnos. Inom 
vilka områden märkte du symtom eller tecken, som fick dig att känna att 
något kanske var fel? (Du kan ange flera svar)

Närstående till person med Alzheimers sjukdom

Minne, svårt med instruktioner och 
planering samt orienteringsförmåga 
geografiskt var de sjukdomstecken som 
flest närstående märkte innan diagnos

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Svårt med instruktioner och planering (50%)

• Person med diagnos fick sin diagnos Alzheimers sjukdom för: 0-3 år sedan 
(59%) Annat sätt: Tyst, arg, 

aggressiv, 
misstänksamhet, orolig, 
personlighetsförändring, 
upprepningar i tal. 
Se fler svar i excelbilaga.

Person med Alzheimers sjukdom:
Personer med Alzheimers sjukdom märkte främst symtom som minne, 
tankeförmåga och svårt med instruktioner och planering, som tydde på 
att något kanske var fel.

OBS! Denna fråga har för liten bas för att kunna redovisas med ett diagram.
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Novus slutsatser och insikter

Tiden innan diagnosen 
Alzheimers sjukdom

FRÅGA: Berätta gärna lite med egna ord om hur du 
upplevde tiden innan diagnosen Alzheimers sjukdom. 

Urval av citat
Se separat listning för samtliga svar.

BAS: Besvarat frågan (n=156)

Närstående till person med 
Alzheimers sjukdom

Person med Alzheimers 
sjukdom

”
• Jag tyckte att min mamma uppförde 

sig väldigt konstigt. Hon sa och 
gjorde saker som hon inte tidigare 
hade gjort. Mamma försökte dölja att 
hon hade blivit sjuk. 

• Visste att något var fel men min 
mamma ville inte erkänna det för sig 
själv. Det var en konstant oro för 
henne och hur vi skulle kunna hjälpa 
henne. 

• Misstänkte redan 2 år innan att min 
förälder hade alzheimer. Fick börja 
hjälpa till med räkningar, körde fel 
(innan hen slutade köra bil självmant), 
mycket upprepningar av saker. 

• Min man hängde inte med i samtal, 
dubbelbetalade räkningar, blev mer 
passiv.

• Jag förstod att något var fel i min 
hjärna. Misstänkte AD och bad om en 
utredning.

• Livet blev rörigt och jag glömde ofta 
saker jag sagt och skulle göra.

• Jag hade svårt att planera och 
organisera mina arbetsuppgifter och 
märkte att jag inte alltid hängde med 
kollegerna i komplicerade ärenden.

• Närstående och arbetskamrater 
märkte att jag glömde mycket.

• Började upptäcka att jag glömde bort 
saker jag planerat att göra. Glömde 
även vem som ringde dagen innan. 
Svårt att hitta i butikerna med olika 
varor.

”
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2%

4%

13%

19%

10%

6%

17%

10%

6%

12%

Mindre än en vecka

1-3 veckor

1-2 månader

3-5 månader

6-8 månader

9-11 månader

1 år

2-3 år

Mer än 3 år

Vet inte/vill inte svara

Närstående till person med Alzheimers 
sjukdom

Stor spridning i hur lång 
tid det tog att få diagnos 
– nära fyra av tio fick 
vänta mindre än ett 
halvår på besked men en 
tredjedel fick vänta ett år 
eller mer

FRÅGA: Ungefär hur lång tid tog det från din 
närståendes första läkarbesök till dess att 
han/hon fick diagnosen Alzheimers sjukdom?

14

BAS: Närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218)

39%

33%
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77%

17%

6%

Ja Nej Vet inte/ vill inte svara

Närstående till person med Alzheimers sjukdom

Drygt tre fjärdedelar har fått remiss för 
läkarbedömning på en 
minnesmottagning/minnesklinik

FRÅGA: Fick din närstående remiss för läkarbedömning på en 
minnesmottagning/minnesklinik?

BAS: Närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:

Ja (77%)

• Person med diagnos har fått en vårdplan gällande Alzheimers sjukdom 
(87%)

• Person med diagnos har fått fast vårdkontakt inom sjukvården för 
uppföljning av och/eller information om sin sjukdom (86%)
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21%

74%

2%

4%

I primärvården (på vårdcentral eller
motsvarande husläkarmottagning)

I specialistvården (exempelvis på
minnesmottagning, geriatrisk mottagning

eller neurologisk mottagning)

Annan vårdinstans än ovanstående

Vet inte/ vill inte svara

Närstående till person med Alzheimers sjukdom

Nära tre fjärdedelar har fått sin diagnos 
ställd via specialistvården

FRÅGA: Var ställdes din närståendes diagnos?

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218)

I primärvården (på vårdcentral eller 
motsvarande husläkarmottagning) (21%)

• Person med diagnos, ålder: 80 år eller 
äldre (34%)

I specialistvården (exempelvis på 
minnesmottagning, geriatrisk mottagning 
eller neurologisk mottagning) (74%)

• Person med diagnos, kön: Man (80%)

• Person med diagnos, ålder: Yngre än 80 år 
(81%)

• Person med diagnos har fått en vårdplan 
gällande Alzheimers sjukdom (83%)

Person med Alzheimers sjukdom:
En övervägande del anger att de fick sin 
diagnos ställd via specialistvården.

OBS! Denna fråga har för liten bas för att kunna 
redovisas med ett diagram (n=22).
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76%

62%

57%

48%

45%

29%

5%

2%

0%

15%

Minnestest, exempelvis MMT

CT (skiktröntgen av hjärnan)

Utbredd minnesutredning,
 dvs flera kognitiva tester

Lumbalpunktion (prov från
ryggmärgsvätskan)

Blodprov

EKG
 (mätning av hjärtats elektriska aktivitet)

Digitalt test, exempelvis Geras Solution

Annat test än ovanstående

Inget av ovanstående test gjordes

Vet inte/vill inte svara

BAS: Närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218)

FRÅGA: I utredningen inför din närståendes diagnos, vilka tester gjordes? (Du 
kan ange flera svar)

Närstående till person med Alzheimers sjukdom

De tester som flest uppger att deras 
närstående fått göra är minnestest, CT 
och utbredd minnesutredning

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Minnestest, exempelvis MMT (76%)

• Person med diagnos har fått fast vårdkontakt inom sjukvården för uppföljning av och/eller 
information om sin sjukdom? (84%)

CT (skiktröntgen av hjärnan) (62%)

• Person med diagnos fick sin diagnos Alzheimers sjukdom för: 0-3 år sedan (73%)

• Person med diagnos har fått en vårdplan gällande Alzheimers sjukdom (71%)

• Person med diagnos har fått fast vårdkontakt inom sjukvården för uppföljning av och/eller 
information om sin sjukdom (74%)

Utbredd minnesutredning, dvs flera kognitiva tester (57%)

• Person med diagnos, kön: Man (64%)

• Person med diagnos har fått någon vårdkontakt inom sjukvården för uppföljning av 
och/eller information om sin sjukdom (65%)
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20%

10%

35%

17%

16%

3%

Ja, jag blev erbjuden stöd
och tog emot det

Ja, jag blev erbjuden stöd
men valde att tacka nej till

det

Nej, jag blev inte erbjuden
något stöd men hade

behövt det

Nej, jag blev inte erbjuden
något stöd och kände

heller inget behov av det

Inte relevant, jag var inte
med vid diagnostillfället

Vet inte/ vill inte svara

Närstående till person med Alzheimers 
sjukdom

Tre av tio närstående 
blev erbjudna någon 
form av stöd vid 
diagnostillfället, medan 
fler än hälften inte blev 
erbjudna stöd

FRÅGA: Blev du som närstående erbjuden någon 
form av stöd vid diagnostillfället?

18

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218)

Netto: Ja (30%)

• Närståendes ålder: - 60 år eller äldre 
(36%)

• Person med diagnos, kön: Man (37%)

• Person med diagnos har fått en vårdplan 
gällande Alzheimers sjukdom (43%)

• Person med diagnos har fått fast 
vårdkontakt inom sjukvården för 
uppföljning av och/eller information om 
sin sjukdom (36%)

30%

52%
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11%

24%

50%

15%

Ja, av primärvården
(vårdcentral, husläkare)

Ja, av specialistvården

Nej

Vet inte/ vill inte svara

Närstående till person med Alzheimers sjukdom

Drygt en tredjedel har fått en vårdplan 
gällande Alzheimers sjukdom

FRÅGA: Har din närstående fått en vårdplan gällande Alzheimers sjukdom?

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218)

Netto: Ja (35%)

• Person med diagnos har fått fast 
vårdkontakt inom sjukvården för 
uppföljning av och/eller information om 
sin sjukdom (45%)

35%
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34%

27%

15%

6%

3%

2%

23%

10%

Ja, läkare på minnesmottagningen

Ja, läkare på vårdcentral/inom primärvården/husläkare

Ja, sjuksköterska

Ja, arbetsterapeut

Ja, någon annan sjukvårdspersonal än ovanstående

Ja, annan läkarkontakt än ovanstående

Nej, har inte fått någon fast vårdkontakt

Vet inte/vill inte svara

Närstående till person med Alzheimers sjukdom

Drygt två tredjedelar har fått en fast 
vårdkontakt och detta är vanligtvis en läkare

FRÅGA: Har din närstående fått någon fast vårdkontakt inom sjukvården för uppföljning av och/eller information om sin 
sjukdom? (Exempelvis primärvårdsläkare/husläkare, geriatriker eller sjuksköterska.) (Flera svar möjliga)

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218)

Netto: Ja (67%)

• Person med diagnos, kön: Man (74%)

• Person med diagnos, har fått en vårdplan 
gällande Alzheimers sjukdom (84%)

Nej, har inte fått någon fast vårdkontakt 
(23%)

• Person med diagnos, kön: Kvinna (29%)

67%
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14%

52%

23%

11%

Ja, vid ett tillfälle

Ja, vid flera tillfällen

Nej

Vet inte/ vill inte svara

Närstående till person med Alzheimers sjukdom

Två tredjedelar har haft någon uppföljning om sin 
vård och behandling gällande Alzheimers sjukdom

FRÅGA: Har din närstående haft någon uppföljning om sin vård och behandling gällande Alzheimers 
sjukdom med läkare, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal?

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218)

Netto: Ja (66%)

• Person med diagnos, ålder: Yngre än 80 år 
(73%)

• Person med diagnos har fått en vårdplan 
gällande Alzheimers sjukdom (84%)

• Person med diagnos har fått fast 
vårdkontakt inom sjukvården för 
uppföljning av och/eller information om 
sin sjukdom (80%)

Nej (23%)

• Person med diagnos, ålder: 80 år eller 
äldre (34%)

66%



22 © Novus 2022. All rights reserved. novus.se22

13%

35%

40%

11%

Ja, till stor del

Ja, till viss del

Nej

Vet inte/ vill inte
svara

Närstående till person med Alzheimers sjukdom

Nära hälften upplever att vården är utformad utifrån 
den närståendes individuella behov och önskemål, 
medan fyra av tio inte tycker det

FRÅGA: Upplever du att vården är utformad utifrån din närståendes individuella behov och önskemål?

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218)

Netto: Ja (48%)

• Person med diagnos har fått en vårdplan 
gällande Alzheimers sjukdom (68%)

• Person med diagnos har fått fast 
vårdkontakt inom sjukvården för 
uppföljning av och/eller information om 
sin sjukdom (61%)

48%

Person med Alzheimers sjukdom:
Svarar till övervägande del att vården är 
utformad utifrån deras individuella behov och 
önskemål.

OBS! Denna fråga har för liten bas för att kunna 
redovisas med ett diagram (n=22).



23 © Novus 2022. All rights reserved. novus.se23

1%

15%

23%

33%

13%

0%

0%

14%

Oftare än en gång per
månad

En gång per månad

En gång per kvartal

En gång per halvår

En gång per år

Vartannat år

Mer sällan än
vartannat år

Vet inte/vill inte svara

Närstående till person med Alzheimers 
sjukdom

Fyra av tio uppger att de 
önskar att få träffa sin 
närståendes läkare för 
att diskutera kring 
sjukdomsbild och 
situation varje kvartal 
eller oftare

FRÅGA: Hur ofta skulle du önska att ni fick träffa 
din närståendes läkare för att diskutera kring 
sjukdomsbild och situation?

23

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218)

En gång per månad (15%)

• Person med diagnos fått en vårdplan 
gällande Alzheimers sjukdom (25%)

En gång per kvartal (23%)

• Person med diagnos, kön: Man (30%)

En gång per halvår (33%)

• Person med diagnos, kön: Kvinna (40%)

Person med Alzheimers sjukdom:
Flertalet svarar något av alternativen en gång 
per kvartal – en gång per år.

OBS! Denna fråga har för liten bas för att kunna 
redovisas med ett diagram (n=22).



24 © Novus 2022. All rights reserved. novus.se24

9%

25%

21%

19%

11%

6%

9%

Mycket nöjd

Ganska nöjd

Varken nöjd eller
missnöjd

Ganska missnöjd

Mycket missnöjd

Inte relevant, får
inget stöd från

hälso-sjukvården

Vet inte/ vill inte
svara

Närstående till person med Alzheimers 
sjukdom

Ungefär lika stor andel är 
nöjda som missnöjda 
med det stöd deras 
närstående får från 
hälso- och sjukvården 

FRÅGA: Generellt sett, hur nöjd eller missnöjd är 
du med det stöd din närstående får från hälso-
sjukvården för att hantera sin situation?

24

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218)

Mycket nöjd – Ganska nöjd (34%)

• Person med diagnos har fått en vårdplan 
gällande Alzheimers sjukdom (56%)

• Person med diagnos har fått fast 
vårdkontakt inom sjukvården för 
uppföljning av och/eller information om 
sin sjukdom (46%)

34%

30%

Person med Alzheimers sjukdom:
En övervägande del är ganska/mycket nöjda 
med stödet de får från sjukvården

OBS! Denna fråga har för liten bas för att kunna 
redovisas med ett diagram (n=22).
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77%
50%

42%
37%

31%
27%
26%

24%
21%
20%

13%
12%

11%
6%

1%
0%

20%
1%

Egna sökningar på webben

Broschyrer och annan information i pappersformat

Läkare

Hemsidor/webbplatser om hälsa och sjukdom, t ex 1177…

Tidningar

Böcker

Patientföreningar

Sjuksköterska

TV och videofilmer

Forum på webben

Från familj och vänner

Sociala medier

Annan vårdpersonal än läkare eller sjuksköterska

Radio

Har inte fått eller sökt någon information om Alzheimers sjukdom

Läkemedelsbolag

Annat sätt, vänligen ange:

Vet inte/vill inte svara

Närstående till person med Alzheimers sjukdom

Egna sökningar på webben är det sätt flest fått 
information och kunskap om Alzheimers sjukdom, 
följt av broschyrer och annan information samt läkare

FRÅGA: På vilka sätt har du fått information och kunskap om Alzheimers sjukdom? (Du kan ange flera 
svar)

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218)

Läkare (42%)

• Närståendes ålder: 60 år eller äldre (49%)

• Person med diagnos, kön: Man (50%)

• Person med diagnos har fått en vårdplan 
gällande Alzheimers sjukdom (57%)

• Person med diagnos har någon fast 
vårdkontakt inom sjukvården för 
uppföljning av och/eller information om 
sin sjukdom (50%)

Hemsidor/webbplatser om hälsa och 
sjukdom, t ex 1177 Vårdguiden, Netdoktor 
(37%)

• Närståendes ålder: Yngre än 60 år (53%)

• Person med diagnos fick sin diagnos 
Alzheimers sjukdom för: 0-3 år sedan 
(48%)

Tidningar (31%)

• Närståendes ålder: 60 år eller äldre (36%)

Exempel på annat: 
kommunens anhörigteam, 
anhörigcenter, jobbar 
inom vården. Se fler svar i 
excelbilaga.
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58%

48%

13%

17%

24%

11%

10%

18%

17%

7%

6%

10%

5%

0%

35%

4%

4%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Min närstående har svårt att bibehålla
kontakter med vänner och andra i sitt

sociala nätverk på grund av sin sjukdom

Det är ett problem att många i dagens
samhälle saknar kunskap om Alzheimers

sjukdom

Min närstående har tillskrivits
nedvärderande och stereotypa egenskaper

av omvärlden på grund av sin sjukdom

5 Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls Vet inte/ vill inte svara

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i 
högre grad:

75 % 12 %

72 % 6 %

24 % 45 %

Närstående till person med Alzheimers sjukdom

Tre fjärdedelar instämmer i att deras närstående har svårt 
att bibehålla kontakter med vänner och andra i sitt sociala 
nätverk på grund av sin sjukdom

BAS: Närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218)

Instämmer 
(4-5)

Instämmer 
inte (1-2)

FRÅGA: I vilken grad stämmer följande påståenden överens med din uppfattning?

Instämmer (4-5)

Svårt att bibehålla kontakter med 
vänner och andra i sitt sociala nätverk 
på grund av sin sjukdom (75%)

• Person med diagnos, ålder: - 80 år 
eller äldre (85%)

Det är ett problem att många i dagens 
samhälle saknar kunskap om 
Alzheimers sjukdom (72%)

• Person med diagnos, kön: Kvinna 
(78%)

Person med Alzheimers sjukdom:
Ingen svarade ja på en fråga om de 
upplevt att de blivit diskriminerade 
någon gång p.g.a. sjukdomen.

OBS! Denna fråga har för liten bas för att 
kunna redovisas med ett diagram (n=22).
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38%

37%

20%

3%

3%

Ja, hela tiden

Ja, ofta

Ja, ibland

Nej, aldrig

Vet inte/vill inte svara

Närstående till person med Alzheimers sjukdom

Nästan alla närstående känner oro på grund 
av sin närståendes sjukdom

FRÅGA: Händer det någon gång att du känner oro på grund av din närståendes sjukdom?

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218)

Ja, hela tiden (38%)

• Person med diagnos har fått en vårdplan 
gällande Alzheimers sjukdom (47%)

Ja, ibland (20%)

• Person med diagnos, ålder: 80 år eller 
äldre (30%)

94%
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Novus slutsatser och insikter

Varför man känner oro

FRÅGA: Berätta gärna lite mer om vad du känner oro 
för. 

Urval av citat
Se separat listning för samtliga svar.

BAS: Besvarat frågan (n=157)

Närstående till person med 
Alzheimers sjukdom

Person med Alzheimers 
sjukdom

”
Att det kommer en dag när han inte 
kan bo kvar hemma. Våra vänner och 
bekanta (ej barn o syskon) har försvunnit 
efter att jag berättat om sjukdomen.

Glömmer ta hand om husdjur, dricker.

Att ingenting fungerar, som att ha 
småbarn, orolig för att han ska falla mm.

Jag är orolig att förloppet ska gå snabbt, 
att mamma helt plötsligt glömmer saker 
och ting, än mer än idag. Att hon vandrar 
ut och inte hittar hem eller ramlar och inte 
kan kontakta mig.

Att han skall glömma vem jag är.

I och med att hon ej själv kan tala om hur 
hon har det blir det svårt att veta om hon 
har det bra.

Hur jag förändras pga. sjukdomen 
framöver.

Jag känner oro för framtiden. Hur blir det 
när minnet försämras mera? Hur länge 
kommer jag kunna bo hemma och leva det 
liv jag lever nu?

Oro för hur närstående ska klara av det.

Känner att jag inte kan följa mina 
barnbarn i sin uppväxt. Har 3 barnbarn 
under 8 år nu. Är även orolig om mina 
barn/barnbarn kan drabbas av samma 
sjukdom.

Nuläget ok, men utan min hustrus 
support står det illa till tror jag.

Jag vet inte hur sjukdomen kommer att 
utveckla sig och hur den kan komma att 
begränsa mig.

”
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Novus slutsatser och insikter

Övriga synpunkter och 
tankar

FRÅGA: Har vi glömt något viktigt eller är det något du 
vill berätta med egna ord här nedan? Kom gärna med 
dina synpunkter och tankar. 

Urval av citat
Se separat listning för samtliga svar.

BAS: Besvarat frågan (n=123)

Närstående till person med 
Alzheimers sjukdom

Person med Alzheimers 
sjukdom

”
Alzheimersjukas för tidiga död! Tidigare 
diagnos kanske förlänger livet! Kunskap i 
primärvården!

Bättre vård till alla som insjuknar i denna 
hemska sjukdom vården glöms bort helt.

Känner mig bunden hemma, sambon går 
ut själv och hittar inte hem.

Det borde finnas en plan med täta 
kontakter för både anhörig o den sjuke, 
gärna i grupp| Allt får man söka upp själv

Önskar att jag som närstående hade fått 
handledning och information om 
sjukdomen.

Som närstående får man sorgvärk.

Det skrivs för lite om unga patienter. 
Ordet demens gör mig illa berörd. Jag 
har alltid sagt att jag har sjukdomen 
Alzheimer.

Intresserad av nya rön och forskning.

Det skulle finnas fler diskussionsforum för 
de som nyligen har fått en diagnos, att få 
mötas och få ställa frågor och pratat med 
varandra.

Jag mår utmärkt och tack vare pandemin 
har jag deltagit i många intressanta 
kurser via nätet. Teckna serier, spela 
piano, måla ljus, sångkurs, artrosträning. 
Film o teater via TV. Försöker hålla en nivå 
betr promenader. Nu efter pandemin är 
det mycket teater, konserter och 
konstutställningar.

Tål inte stress, kör inte bil längre .

”
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Novus slutsatser och insikterBakgrundsfrågor
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Novus slutsatser och insikter
ÅLDER - NÄRSTÅENDEÅLDER - RESPONDENT FÅTT VÅRDPLAN

KÖN - RESPONDENT KÖN – NÄRSTÅENDE TID SEN DIAGNOS

8 %

30 %

45 %

17 %

0 %

För mindre än 1 år sedan

För 1-3 år sedan

För 4-10 år sedan

För mer än 10 år sedan

Vet inte/ vill inte svara

0 %
2 %

12 %
25 %

20 %
28 %

12 %
0 %
0 %

40 %
60 %

Yngre än 30 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70-79 år

80-89 år

90 år eller äldre

Vet inte/vill inte svara

Yngre än 60 år

60 år eller äldre

11 %

24 %

50 %

15 %

Ja, av primärvården
(vårdcentral, husläkare)

Ja, av specialistvården

Nej

Vet inte/ vill inte svara

Bakgrund

23 78

BAS: Totalt (n=240)
BAS: närstående till person med Alzheimers sjukdom (n=218)

46 53

0 %
0 %
0 %

6 %
14 %

43 %
28 %

6 %
4 %

62 %
34 %

Yngre än 30 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70-79 år

80-89 år

90 år eller äldre

Vet inte/ vill inte svara

Yngre än 80 år

80 år eller äldre
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Novus slutsatser och insikterOm Novus undersökningar
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Novus slutsatser och insikter

Vi på Novus älskar frågor

Kontakter på Novus

Konsult
Cecilia Dahlheim

Mobil: +46 709 95 70 13

E-post: cecilia.dahlheim@novus.se

Projektledare
Viktoria Greek

Mobil: +46 728 56 20 91

E-post: viktoria.greek@novus.se
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Novus slutsatser och insikter

Begreppsförklaring

I Novus rapporter redovisar vi ofta skillnader mellan olika värden, något vi kallar för statistiskt 
säkerställda skillnader, statistiska signifikanser eller att något ”inte är inom felmarginalen”.

Konfidensgrad
Novus standard är 95% konfidensgrad, vilket innebär att det sanna värdet för 
populationen med 95% sannolikhet ligger inom det intervall som ges av 
stickprovets värde +/- felmarginalen. Att använda 95% konfidensgrad 
motsvarar en signifikansnivå på 5%.

Vad är en felmarginal? 

Felmarginalen är ett mått på osäkerheten i en skattning av en parameter. 
Exempelvis blir felmarginalen vid ett stickprov på 1000 individer, på 5% 
signifikansnivå, för följande utfall: 
20/80: +/- 2,5%
50/50: +/- 3,2%

Är det statistiskt säkerställt?
Om en skillnad är större än felmarginalen är skillnaden statistiskt säkerställd. 
En statistiskt säkerställd skillnad mellan två olika värden innebär att det är en 
skillnad som troligen inte enbart kan förklaras av slumpen. Det som är 
säkerställt är således att det finns en skillnad, inte själva storleken. 
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Enligt internationella branschregler (ESOMAR) är Novus som 
undersökningsföretag ansvariga för att våra undersökningar tolkas rätt 
vid första publicering.

För att säkerställa att våra undersökningar presenteras på ett korrekt 
sätt ber vi alltid att få se den text som skrivs med syfte att publiceras 
där Novus undersökningar omnämns.

Novus förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga siffror och tolkningar 
som har publicerats.

Novus varumärke är en garant för att en 
undersökning har gått rätt till och att slutsatserna 
kring densamma är korrekta utifrån målet med 
undersökningen.

Publiceringsregler
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