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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om ett europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar
(2010/2084(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 168 i EUF-fördraget, 

– med beaktande av artikel 35 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna1, 

– med beaktande av rådets rekommendation om åtgärder mot neurodegenerativa sjukdomar, 
särskilt Alzheimers sjukdom, genom gemensam programplanering av forskning,

– med beaktande av världsrapporten om Alzheimers sjukdom för 2009 (”World Alzheimer 
Report 2009”) som utgavs av världsorganisationen Alzheimer Disease International (ADI) 
i samband med Alzheimerdagen den 21 september 2009,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om 
ett europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar 
(KOM(2009)0380),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Antalet personer i världen som lever med demenssjukdomar år 2010 beräknas uppgå till 
35,6 miljoner – en siffra som enligt beräkningarna kommer att fördubblas vart tjugonde år 
och uppgå till 65,7 miljoner år 2030.

B. Uppskattningsvis 8,6 miljoner personer i Europa lider av neurodegenerativa sjukdomar, 
varav de allra flesta av Alzheimers sjukdom. Neurodegenerativa sjukdomar är en av de 
främsta anledningarna till funktionshinder hos äldre. Antalet personer som drabbas av 
dessa sjukdomar förväntas stiga dramatiskt fram till 2020 på grund av den ökade 
livslängden och av att andelen förvärvsarbetande invånare minskar i förhållande till 
andelen pensionärer.

C. Befolkningen i Europa blir allt äldre, och i de flesta europeiska länder utgör personer över 
80 år den snabbast växande befolkningsgruppen. Demenssjukdomar förväntas därför bli 
en av de största utmaningarna för vårdsystemen, inbegripet såväl den informella vården 
som långtidsvården, under de kommande decennierna.

                                               
1 EUT C 364, 18.12.2000, s. 1.
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D. De totala kostnaderna för direkt och informell vård av personer som drabbats av 
Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar uppgick till 130 miljarder euro för 
EU-27 år 2005, motsvarande ungefär 21 000 euro per år och person som drabbas av 
demens (56 procent av dessa kostnader uppstod inom den informella vården)1.

E. De flesta forskningssatsningarna inom detta område genomförs av medlemsstaterna och 
den transnationella samordningen är rätt blygsam, vilket leder till fragmentering och 
ett begränsat utbyte av kunskaper och bästa metoder mellan medlemsstaterna.

F. Det finns en ökad medvetenhet om att de neurodegenerativa sjukdomarnas effekter på 
invånarna i Europa är av en sådan omfattning att det inte är möjligt för medlemsstaterna 
att hantera dem på egen hand. EU måste därför avsevärt stärka samarbetet kring och 
samordningen av såväl forskningsinsatser som ekonomiska investeringar på detta område 
om man ska kunna bekämpa neurodegenerativa sjukdomar, särskilt Alzheimer, en uppgift 
som innebär stora utmaningar för de europeiska samhällena.

G. Demens är inte bara en förödande sjukdom som drabbar patienterna utan även en mycket 
tung börda för deras närstående. För anhöriga och vänner till de som drabbas av någon 
form av demens innebär sjukdomen känslomässiga, fysiska och ekonomiska svårigheter.

H. Även om samhällets förståelse för och den vetenskapliga kunskapen om 
Alzheimers sjukdom har ökat dramatiskt under de senaste tjugo åren erbjuder 
symtomatiska läkemedel fortfarande de enda behandlingsmöjligheterna, och fortfarande 
bygger diagnosen till stor del av den enskilda läkarens erfarenhet och subjektiva 
bedömning.

1. Europaparlamentet uppmanar rådet att förklara att demens är en EU-prioritering på 
folkhälsoområdet, och uppmanar medlemsstaterna att utarbeta nationella strategier för att 
tillhandahålla tjänster och stöd åt demenssjuka och deras anhöriga.

2. Europaparlamentet föreslår att rådet och kommissionen bör överväga att lansera 
ett Europeiskt hjärnår i syfte att höja kunskaperna om hjärnrelaterade sjukdomar knutna 
till åldrandet samt åtgärder för att förebygga dem.

3. Europaparlamentet understryker att förebyggande insatser kräver tidig diagnos och att det 
behövs epidemiologiska uppgifter för att styra forskning och insatser på detta område.

4. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att aktivt engagera sig i att definiera, 
utarbeta och tillämpa gemensamma rutiner och en gemensam forskningsagenda inom 
området för neurodegenerativa sjukdomar, och därmed överbrygga de skillnader i diagnos 
och behandling som råder såväl mellan som inom medlemsstaterna. Parlamentet betonar 
att operationella standardförfaranden för bedömning av sjukdomsmarkörer kommer att 
vara avgörande för upptäckten av nya läkemedel och för utvecklingen av mer effektiva 
vårdformer, med tekniska hjälpmedel, för Alzheimerpatienter.

                                               
1 Alzheimer Europe (2008) Dementia in Europe Yearbook 2008.
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5. Europaparlamentet påpekar betydelsen av ett tvärvetenskapligt synsätt på hur samarbete 
och samordning inom forskningen på detta område på europeisk nivå kan förbättra 
kunskap, diagnos, behandling, förebyggande och social forskning om välfärden för 
patienterna och deras familjer samt för vårdarna. Tidiga diagnostiska tester, forskning om 
riskfaktorer samt kriterier för tidig diagnos är av avgörande betydelse. Parlamentet ser 
därför ett tydligt mervärde i att genomföra storskaliga epidemiologiska och kliniska 
studier inom ramen för ett transnationellt samarbete.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta en strategisk forskningsagenda 
som anger forskningsbehoven och forskningsmålen för neurodegenerativa sjukdomar, 
särskilt Alzheimers, på medellång och lång sikt. Parlamentet anser att en sådan strategisk 
forskningsagenda bör utvidgas ytterligare till att omfatta en genomförandeplan som 
fastställer prioriteringar och tidsplaner, och som i detalj anger de åtgärder, instrument och 
resurser som genomförandet kräver.

7. Europaparlamentet påpekar vikten av forskning om sambandet mellan åldrande och 
demenssjukdomar och mellan demenssjukdomar och depressioner i ålderdomen. 
Dessutom uppmanas medlemsstaterna att främja forskningsprogram som fäster stor vikt 
vid patientens önskemål och utsikter.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta riktlinjer för utbildning av 
personal som i någon form arbetar med Alzheimerpatienter (läkare eller sjukvårdare) och 
av vårdande anhöriga, för att se till att tillgängliga resurser används på ett ansvarsfullt och 
effektivt sätt.

9. Europaparlamentet understryker att de framsteg som gjorts på senare tid inom elektronisk 
avbildning och forskning kring biomarkörer pekar på att Alzheimers sjukdom uppstår till 
följd av plackbildningar i hjärnan av amyloid-beta, ett litet, neurotoxiskt protein.

10. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att patienter och anhöriga får psykologiskt 
stöd. Parlamentet understryker betydelsen av att kombinera en psykosocial syn på 
åldrandet med resultaten från medicinsk och biomedicinsk forskning.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla tjänster med utgångspunkt i 
principerna om största möjliga täckning och lika tillgång så att de kommer demenssjuka 
till godo oavsett ålder, kön, inkomst, funktionshinder eller huruvida de bor i landsbygd 
eller städer.

12. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utarbeta informationskampanjer, 
riktade till såväl allmänheten som specifika grupper, som skolbarn, sjukvårdspersonal och 
socialarbetare, och att jämföra och utbyta erfarenheter om åtgärder till stöd för vårdande 
anhöriga, patientföreningar och icke-statliga organisationer genom att främja 
publiceringen och spridningen av informationsbroschyrer om utbildnings- och 
organisationsformer för volontärarbetare och för juridiska rådgivare, psykologer och 
vårdare, såväl i hemmen som på dagcenter, genom att främja eller bilda 
Alzheimersföreningar för att berörda personer lättare ska kunna utbyta erfarenheter.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om ett europeiskt initiativ 
rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar är ett viktigt steg i arbetet med att 
ta fram specifika förslag om hur de olika handlingsprogram och andra åtgärder som finns för 
att ta itu med sjukdomar av detta slag ska fogas samman till en helhet. Den splittring som 
råder härvidlag, det ojämna bemötande som kan noteras runt om i Europa och det faktum att 
såväl tillgången till som kvaliteten på den vård som tillhandahålls kännetecknas av stor 
ojämlikhet utgör mer än tillräcklig grund för detta initiativ. Med utgångspunkt i 
fyra grundprinciper – tidig diagnos och livskvalitet ska sättas i första rummet, 
epidemiologiska kunskaper om sjukdomen ska förbättras och den forskning som bedrivs ska 
samordnas, solidaritet medlemsstaterna emellan ska främjas genom utbyte av bästa praxis 
och, slutligen, rättigheterna för demensdrabbade ska respekteras – föreslår kommissionen 
en rad åtgärder som parlamentet, med detta betänkande, vill utvidga ytterligare. Därtill anges 
ett antal kompletterande åtgärder för att på bättre sätt integrera de sociala konsekvenserna av 
sjukdomen. Särskild uppmärksamhet ägnas även åt yrkesverksamma och vårdgivare, åt 
stärkandet av olika vårdsystem och åt utbildning och stöd till familjer och andra som arbetar 
dagligen med demens.

Allmän bakgrund

Enligt uppgifter från patientföreningar utvecklar 1,4 miljoner medborgare i Europa varje år 
någon form av demens. Ett nytt fall diagnostiseras var tjugofjärde sekund. Grovt räknat 
drabbar demens en av tjugo personer över 65 år och en av fem personer över 80 år. Det 
beräknas att mer än 8 miljoner européer i åldrarna 30–99 år lider av neurodegenerativa 
sjukdomar, en siffra som enligt forskare kan komma att fördubblas vart tjugonde år.

Alzheimers sjukdom står för mer än hälften av dessa fall. Det är betecknande att endast 
tre procent av alla personer som har diagnostiserats med sjukdomen har överlevt mer än 
fyrtio år efter det att diagnosen ställdes. Utöver dessa siffror bör det uppmärksammas att när 
det gäller tillgång till diagnos och behandling råder det fortfarande skillnader såväl mellan 
olika länder som inom dem.

Neurodegenerativa sjukdomar utgör i dag en av de främsta orsakerna till funktionshinder 
bland äldre, och antalet personer som drabbas av dessa sjukdomar förväntas öka avsevärt. 
Detta framstår som desto viktigare om man tar i beaktande såväl den ökande 
medellivslängden som det minskade antalet arbetsföra i förhållande till antalet pensionärer.

Många av orsakerna till demenssjukdomar är fortfarande okända. Dock är det möjligt att 
identifiera en rad riskfaktorer som ökar möjligheten att drabbas av Alzheimers sjukdom. 
Bland dessa ingår högt blodtryck och förhöjda kolesterol- och homocysteinvärden, begränsad 
intellektuell stimulans, social aktivitet och motion samt fetma, diabetes och allvarliga eller 
upprepade skallskador. På senare tid har studier visat att Alzheimer kan utvecklas på grund av 
plackbildning i hjärnan orsakad av ett neurotoxiskt protein. Man tror sig kunna bekräfta att det 
i första hand inte handlar om en ärftlig sjukdom eftersom antalet familjer som drabbas av den 
till följd av genetisk störning är mycket lågt. Alzheimers sjukdom är resultatet av 
en kombination av många olika faktorer.
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Tidig diagnos och prioriteringen av förebyggande insatser

Symtom på Alzheimers sjukdom förväxlas ofta med andra tecken på åldrande. Trots de 
vetenskapliga framsteg som gjorts, och den ökande medvetenheten hos hälso- och 
sjukvårdspersonalen, är det fortfarande många personer som då diagnosen väl ställs redan har 
sjukdomen i ett utvecklat eller avancerat skede. Vi vet dessutom att sjukdomen ofta 
diagnostiseras genom uteslutningsmetoden. Fortfarande är det många människor som har 
sjukdomen utan att veta om det.

Det är viktigt att sätta förebyggande insatser i centrum för varje strategi och att satsa resurser 
på att kunna ställa diagnoser så tidigt som möjligt.

Patientens värdighet

Hittills har inget botemedel mot Alzheimers sjukdom upptäckts. Dagens behandlingsmetoder 
bygger på användning av läkemedel för att minska eller stabilisera symptom som förknippas 
med förändringar i patienternas beteende och kognitiva förmåga. Det är möjligt att fördröja 
sjukdomens verkningar men ännu inte att förhindra den gradvisa förlusten av nervceller. Det 
är därför viktigt att stärka den icke-farmakologiska behandling och satsa mer på åtgärder för 
att förbättra de drabbades välbefinnande. Att hjälpa patienter att leva med sjukdomen, och 
göra vad man kan för att de ska kunna bevara sin självständighet, är vad som krävs för att de 
ska kunna leva ett värdigt liv så länge som möjligt.

Även om olika patienters symtom liknar varandra innebär skiftande sociala och ekonomiska 
förutsättningar att de och deras familjer drabbas av sjukdomen på mycket olika sätt. 
Exempelvis händer det ofta att de drabbades anhöriga tvingas lämna sina arbeten för att ta 
hand om dem.

Hur sjukdomen påverkar individen

Människor som har Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar, liksom deras anhöriga 
och andra närstående, drabbas i slutändan av social stigmatisering.

Beteende- och personlighetsförändringar till följd av sjukdomen gör att de drabbade blir mer 
och mer beroende av andra. Samtidigt ska man komma ihåg att de som lider av sjukdomen är 
inte bara de som drabbas av Alzheimer utan även deras närstående och de som vårdar dem. 
Som det ser ut i dag tenderar de senare att förpassas till sidlinjen. Bara genom att inse hur 
komplex situationen att leva med demens är kan vi utveckla ett mer rättvist förhållningssätt 
som ger erkännande åt alla berörda.

Betänkandets uppläggning

Det grundläggande syftet med detta betänkande är att förbättra samordningen 
medlemsstaterna emellan och att formulera en mer effektiv och solidarisk respons som 
innefattar såväl förebyggande insatser och behandling av personer som drabbats av 
demenssjukdomar, särskilt Alzheimer, som människorna runtomkring dem, oavsett om de är 
hälso- och sjukvårdspersonal, tjänsteleverantörer eller anhöriga. För att en europeisk strategi 
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inom detta område ska fungera är det mycket viktigt att de enskilda medlemsstaterna ger 
prioritet åt att utarbeta nationella handlingsplaner.

Det är också viktigt att fokusera på tidig diagnos och förebyggande insatser liksom på 
insamling och bearbetning av epidemiologiska uppgifter om sjukdomen.

När väl dessa villkor har uppfyllts bör man se till att integrera de insatser som görs i de 
enskilda medlemsstaterna, från att bedriva forskning till att tillhandahålla sjukvård. Det är 
viktigt att täppa till de luckor som fortfarande finns på utbildningsområdet, i fråga om 
familjestöd (både i form av vård och psykologiskt stöd) och när det gäller åtgärder för att 
skapa större medvetenhet hos allmänheten om vad det innebär att leva med demens.

Ytterligare en nödvändig del i en europeisk strategi är att se till att det finns tjänster som 
garanterar största möjliga täckning och lika villkor för alla när det gäller tillgång till vård och 
behandling av patienter, oavsett ålder, kön, inkomst eller huruvida de bor i landsbygd eller 
städer.

Att förbättra värdigheten för alla patienter under sjukdomens hela förlopp, och att minska de 
orättvisor som råder, måste också vara prioriterade mål. En sådan satsning förutsätter ett brett 
deltagande av olika aktörer – från medicinska organisationer till patientföreningar – eftersom 
deras medverkan kommer att vara avgörande för om de olika åtgärder som vidtas ska fogas 
samman till en enhet och vara verkningsfulla.


