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Dette vil jeg snakke om i dag

• Hva er demens?

• Ulike typer av demens

• Hvordan utrede?

• Hvordan behandle?

• Hvordan forebygge?



Demens

• Demens er ikke én sykdom men snarere et syndrom

• Mange sykdommer (og skader) kan føre til demens

• Demens kommer av at hjerneceller dør, hvilket fører til skader i hjernen

• Ved ulike typer av demenssykdommer blir det skader i ulike deler av 
hjernen



Hva gir kognitiv svikt?

– Psykiatriske sykdommer
– Medikamenter
– Rusmidler
– Infeksjoner
– Vitaminmangler
– Hjernetumor
– Hjerneslag
– Hodetraume
– Hjernebetennelse

• Degenerative hjernesykdommer
– Alzheimers sykdom
– Frontotemporal degenerasjon
– Demens med Lewylegemer
– Parkinsons sykdom med demens
– Parkinson +
– Andre nevrodegenerative sykdommer (MS) 

• Cerebrovaskulær sykdom
– Strategiske eller multiple infarkter
– Småkarsykdom med lakunære infarkter
– Hypoksemi

• Sekundær demens
– NPH
– Infeksjoner
– Alkohol
– Romoppfyllende prosesser i hjernen (tumor, 

subduralt hematom)
– Traume
– Mfl.
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Definisjon av demens

• Forstyrrelse av en eller flere hjernefunksjoner
• Innlæringsevne og hukommelse, tenkning, orientering, forståelse, regning, 

språk og dømmekraft

• Påvirkning av følelser, motivasjon eller sosial atferd

• Nedgang i intellektuell fungering sammenlignet med tidligere

• Svekket funksjon i dagliglivet

• Varighet mer enn 6 måneder 

• Bevart bevissthet



Symptomer på demens 

• kognitive symptomer

• atferdsmessige og psykologiske symptomer

• motoriske symptomer

• autonom dysfunksjon 



Alzheimer

Vaskulær demens

Pannelappsdemens

Demens med Lewy-

legemer

Annet

Fordeling av ulike demenstyper



Pasient 1

• 70 år gammel kvinne

• Hereditet for demenssykdom i familien (sannsynligvis AD)

• Tidligere frisk

• Ingen medisiner

• Fysisk sprek (trener flere ganger i uka)

• Sosialt aktiv (venninner, middagsselskaper etc.)



• Ca 6 år siden symptomdebut, snikende/gradvis utvikling

• Hukommelsesvansker

• Ingen atferdsendring

• Måtte slutte i jobb for 1-2 år siden

• Noen kognitive tester
• MMS 28/30 (dato og utsatt gjenkalling)
• Klokke ikke godkjent (visere feil)
• 10-ordsliste: 

• umiddelbar gjenkalling 20/30 poeng (-1.1 SD)
• Utsatt gjenkalling 4/10 ord (-3.1 SD), 
• gjenkjenning 9/10, 3 falske positive



Hva er typisk for Alzheimers sykdom?

1. Snikende debut over måneder – år

2. Gradvis forverring over tid

3. Blir vanligere med alderen, særlig over 75 års alder

4. Forekommer også fra 40 års alder



Den typiske Alzheimerpasienten ved 
diagnose
• 2-5 års sykehistorie

• Ingen nevrologiske symptomer
• Lammelser, balanseproblemer, synsforstyrrelser

• Hukommelsesproblemer + praktiske vansker i hverdagen

• (Tids)orienteringsvansker

• Hallusinasjoner eller vrangforestillinger er uvanlige

• Tydelige vansker på enkle tester

• Sykdomsinnsikt, men bagatelliserende



Typiske kjennetegn for Alzheimers sykdom

• Alzheimers sykdom kan være forskjellig hos ulike personer

• Amnestisk type
• Svikt i hukommelse er det mest fremtredende

• Gjelder innlæring og gjenkalling av nylig innlært informasjon

McKhann et al. Alzheimer’s & Dementia 7 (2011) 263–269



Knapskog et al.2021



Forbedret diagnostikk

• MR
• Hippocampus atrofi
• Kortikal atrofi og utvidelse av ventrikler

• Spinalvæske
• Amyloid
• Fosforylert tau
• Total tau

• PET
• Amyloid-PET (flutemetamol)
• (Tau-PET)



Medial temporal atrofi (MTA)

Alex M Mortimer et al. Pract Neurol 2013;13:92-103

©2013 by BMJ Publishing Group Ltd



Coronal CT

Alex M Mortimer et al. Pract Neurol 2013;13:92-103©2013 by BMJ Publishing Group Ltd



Andre subtyper av Alzheimers sykdom

• Språkvariant (logopenisk afasi): 
• Problemer med å finne ord er mest fremtredende.

• Visuospatial svikt (Posterior cortical atrofi): 
• Synsproblemer, rom-/retningssvansker og lesevansker er mest fremtredende.

• Frontal variant
• Atferdsendring mest fremtredende

McKhann et al. Alzheimer’s & Dementia 7 (2011) 263–269



Parietallappsatrofi

Alex M Mortimer et al. Pract Neurol 2013;13:92-103



Vaskulær kognitiv svikt / Vaskulær demens

Case courtesy of Dr Sandeep Bhuta , Radiopaedia.org, rID: 6840



Symptomer

• Større hjerneslag
• ”Avgrenset” kognitiv svikt

• Nevrologiske symptomer som lammelser etc

• Mange små hjerneslag / «drypp»
• Generell treghet og langsomhet

• Parkinsonlignende symptomer

Case courtesy of Dr Bruno Di Muzio, Radiopaedia.org, rID: 36927



Pasient 2

• 69 år gammel mann
• Ca. 2 års sykehistorie
• Problemer med stedsorientering 

• går i feil retning

• Forlegger ting
• Noe hukommelsesvansker
• Kjører dårligere bil
• Utagerer i søvne
• Følelse av at noen er tilstede i et rom i kjelleren



Samtale - undersøkelse

• Hoderegningsvansker (dyskalkuli)

• Problemer med figurkopiering (visuospatiale problemer)

• Psykomotorisk langsom (spes ve)

• Greier hukommelsestester bedre



Demens med Lewy-legemer

• Fluktasjoner
• fluktuerende kognisjon og oppmerksomhet

• rom-retningsproblemer

• Psykiatriske symptomer 
• synshallusinasjoner, depresjon og angst

Bilde: alfa-synuclein



Demens med Lewy-legemer

• Nevrologiske symptomer
• Parkinsonistiske symptomer (bradykinesi, hviletremor og rigiditet)

• Søvnforstyrrelser 
• REM-søvn atferdsforstyrrelse

• Kroppslige symptomer 
• labilt blodtrykk, synkopetendens



Demens med Lewy-legemer

DatScan



Pasient 3

• Bakgrunn
• 65 år gammel kvinne

• Hereditet
• Ingen kjent demensopphopning i familien

• Tidligere sykdommer
• Hypertensjon

• Hypotyreose
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Aktuelt

• 2-3 års sykehistorie
• Endret atferd

• Økende passivitet, melder seg ut i sosiale situasjoner
• Initiativløs
• Gir fort opp når hun skal gjøre noe

• Endret personlighet
• Emosjonelt avflatet

• Endret dømmekraft
• Hukommelsesvansker
• Ordleting

29



Samtale

• Vennlig og imøtekommende

• Responderer adekvat

• Lite/ingen spontan tale

• Ingen grammatiske feil, ordfattig, leser og gjengir ord korrekt

• Lite mimikk, speiler undertegnede

• Betydelig latens før hun svarer og utfører oppgavene

• Gir lett opp oppgavene, må oppmuntres til å fortsette
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Frontotemporale demenssykdommer

”Pannelappsdemens”



Frontotemporal demens

• Rundt 10-15% av alle med demens

• Flere ulike hjernesykdommer kan ligge bak
• Taupatologi og TDP43-patologi er vanligst

• Kan være arvelig
• Mutasjoner påvises hos 30-40%



Frontotemporal demens

• Atferdsvariant

• Språkvariant
• Semantisk demens

• Primær progressiv afasi – ikke-flytende/agrammatisk

• I kombinasjon med nevrologiske sykdommer
• Motornevronsykdommer (ALS)

• Parkinson + (corticobasal degenerasjon, progressiv supranukleær parese)



Underliggende patologi kontra klinisk syndrom

• Én underliggende patologi kan gi helt ulike kliniske syndromer

• Ett klinisk syndrom kan være forårsaket av helt forskjellige patologier





Atferdsvarianten av frontotemporal demens
Hovedsymptomer

(som kommer tidlig i forløpet)

1. Uhemmet atferd med mangel på innsikt

2. Apati eller initiativløshet

3. Tap av sympati eller empati

4. Persevererende, stereotyp, eller tvangsmessig / ritualisert atferd

5. Hyperoralitet eller forandrede spisevaner

6. Eksekutive vansker ved testing, men relativt sett velbevart hukommelse 
og visuospatial funksjon



Mulige symptomer

• Barnslig atferd, upassende seksuelle bemerkninger eller vitser

• Skjødesløs bilkjøring

• Overdreven pengebruk, eller hamstring

• Tvangspregede, faste rutiner

• Tvangsmessig vandring

• Merkelige matvaner

• Manglende hygiene

• Manglende interesse for nærmeste pårørende





Retningslinjer for demensutredning

• Basal utredning i primærhelsetjenesten

– Somatisk us, blodprøver, vurdering av delirium, legemidler

– Kognitive tester (bla MMSE-NR3, klokketest)

– Atferdsmessige og psykologiske symptomer

– MR / CT

• Utvidet utredning i spesialisthelsetjenesten

– Utvidet kognitiv undersøkelse

– MR / CT og evt. FDG-PET (ikke SPECT)

– Spinalvæskeundersøkelse (evt. Amyloid-PET)



Hvordan stille diagnosen demens

• Samtale med og undersøke pasient

• Samtale med pårørende

• Kognitive tester

• Ytterligere undersøkelser

– Blodprøver, CT/MR
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Begrensinger i bruk av supplerende undersøkelser i 
diagnostikken

ALDER



Utfordringer

• Stor overlapp med annen nevropatologi (vaskulær skade, lewylegemer)

• Stor biomarkør-variasjon med samme kliniske symptombilde

• Ikke alltid klart positiv eller negativ

• Ingen undersøkelse (biomarkør) er helt spesifikk for en tilstand

• Ingen behandling

• Overbehandling?



Kognitive tester
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Hva «sitter» hvor?

 Hukommelse

 Språk

 Orienteringsevne

 Rom-retningssans

 Abstraksjonsevne

 Logisk tankegang

 Vurderingsevne

 Eksekutiv funksjon

 Innsikt

 Sosial kognisjon

 Forståelse

Illustrasjon: https://no.pinterest.com/pin/284993482654156450/



Disorder Typical symptoms Brain area affected Cognitive tests

Alzheimer’s disease Memory symptoms Medial temporal lobe / hippocampus Word list recall

Language symptoms Left temporo-parietal region Category fluency test, Boston naming test

Visuospatial impairment Right parietal lobe Clock drawing test, Constructional praxis

Executive impairment Fronto-striato-parietal region Trail Making Tests, 
Clock drawing test



Alzheimers sykdom – typiske utfall på MMSE

• Ved Alzheimers sykdom kommer som regel hukommelsesproblemene først, og så de 
visuospatiale vanskene
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Disorder Typical symptoms Brain area affected Cognitive tests

Alzheimer’s disease Memory symptoms Medial temporal lobe / hippocampus Word list recall

Language symptoms Left temporo-parietal region Category fluency test,
Boston naming test

Visuospatial impairment Right parietal lobe Clock drawing test, Constructional praxis

Executive impairment Fronto-striato-parietal region Trail Making Tests,
Clock drawing test

Lewy Body Dementia Visual hallucinations Occipital lobe -

Parkinsonism Basal ganglia -

Memory less impaired Normal medial temporal lobe / hippocampus Word list recall (cuing better preserved)

Executive impairment Basal ganglia Trail Making Tests, 
Clock drawing test 

Visuospatial impairment Right parietal lobe Clock drawing test, Constructional praxis



Demens med Lewy-legemer – typiske utfall på MMSE

• Ved demens med Lewy-legemer er det typisk med mer visuospatiale vansker enn 
hukommelsesproblemer
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Disorder Typical symptoms Brain area affected Cognitive tests

Alzheimer’s disease Memory symptoms Medial temporal lobe / hippocampus Word list recall

Language symptoms Left temporo-parietal region Category fluency test, Boston naming test

Visuospatial impairment Right parietal lobe Clock drawing test, Constructional praxis

Executive impairment Fronto-striato-parietal region Trail Making Tests, Clock drawing test

Lewy Body Dementia Visual hallucinations Occipital lobe -

Parkinsonism Basal ganglia -

Memory less impaired Normal medial temporal lobe / hippocampus Word list recall (cuing better preserved)

Executive impairment Basal ganglia Trail Making Tests, Clock drawing test 

Visuospatial impairment Right parietal lobe Clock drawing test, Constructional praxis

Frontotemporal dementia Behavioural type Frontotemporal lobe Frontal Assessment Battery 
Trail Making Tests 

Semantic dementia Anterior temporal lobe (left) Category fluency test, 
Boston naming test

Non-fluent aphasia Left frontal lobe Language screening
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Disorder Typical symptoms Brain area affected Cognitive tests

Alzheimer’s disease Memory symptoms Medial temporal lobe / hippocampus Word list recall

Language symptoms Left temporo-parietal region Category fluency test, 
Boston naming test

Visuospatial impairment Right parietal lobe Clock drawing test, Constructional praxis

Executive impairment Fronto-striato-parietal region Trail Making Tests, 
Clock drawing test

Lewy Body Dementia Visual hallucinations Occipital lobe -

Parkinsonism Basal ganglia -

Memory less impaired Normal medial temporal lobe / hippocampus Word list recall (cuing better preserved)

Executive impairment Basal ganglia Trail Making Tests, 
Clock drawing test 

Visuospatial impairment Right parietal lobe Clock drawing test, Constructional praxis

Frontotemporal dementia Behavioral type Frontotemporal lobe Frontal Assessment Battery 
Trail Making Tests 

Semantic dementia Anterior temporal lobe (left) Category fluency test,
Boston naming test

Non-fluent aphasia Left frontal lobe Language screening

Vascular dementia Reduced psychomotor speed Fronto-striato-parietal regions, thalamus Trail Making Tests 
Coding test, 
Grooved pegboard test

Executive impairment Fronto-striato-parietal regions, thalamus Trail Making Tests, 
Clock drawing test



Klokketest

• Visuospatial konstruksjonsoppgave hvor eksekutiv funksjon (planleggingsevne) i stor 
grad påvirker resultatet

• Å lese klokka er noe helt annet enn å tegne klokka

– Klokkelesning er innlært tidlig i livet og repetert flere ganger daglig



Det er ikke uvanlig at helt funksjonsfriske gjør følgende feil

• Alle tall konsekvent på utsiden av klokken

• Viserne går ikke helt inn til senter av sirkelen

• Timeviser satt mot 11 istedenfor litt etter 11 

• Viserne like lange 



Klokkekopiering

• Ved eksekutiv svikt:

– Fri tegning dårlig, kopiering bedre

• Ved visuospatial svikt:

– Kopiering like dårlig som fri tegning



Fri klokketegning



Kopiering



BEHANDLING



Hva vet vi så langt

• Ingen sykdomsmodifiserende medikamenter tilgjengelig  

• Ingen medikamenter hindrer utviklingen fra mild kognitiv svikt til demens



Lancet 2020

Forebyggende behandling
Risikoreduksjon



Behandling av personer med demens

Legemidler

• Kolinesterasehemmere (donepezil, rivastigmin og galantamin) 

• NMDA reseptor antagonist (memantin)

• Psykofarmaka ved depresjon, angst, aggresjon og psykose 

Pårørendeintervensjon 

• Informasjon om sykdom, inklusiv diagnose og prognose

• Lære å mestre vanskelige situasjoner

Miljøbehandling og omsorg

• Dagsenter med aktivisering

• Små miljø i institusjon med aktivisering



Hva sier den nasjonale retningslinjen?

• Pasienter med mild kognitiv svikt skal ikke tilbys medikamentell behandling

• Kolinesterasehemmere

– Tilbys pasienter med Alzheimers demens eller blandet AD og vaskulær demens av mild til 
moderat grad

– Tilbys ikke til pasienter med ren vaskulær demens. 

• Memantin

– Alvorlig grad av AD eller blandet AD/vaskulær

– Vanligvis ikke i kombinasjon



Kolinesterasehemmerbehandling
Donepezil, Rivastigmin og Galantamin

• Start ved demens, ikke ved mild kognitiv svikt

• Trapp opp behandlingen langsomt

• Kontroller for tolerabilitet etter 4-6 uker (obs kardiale bivirkninger)

• Kontroller for effekt etter 4-6 mnd og deretter hver 6 måned, og 
seponer når effekt ikke lenger er tilstede



Vurdering av effekt av KEH behandling

• Lytt til pårørende

• Endret våkenhet og oppmerksomhet

• Mer initiativ

• Bedre hukommelse?

• Bedre i ADL

• Bruk en test, for eksempel MMSE hvert 6 måned

• Om man er usikker på at effekt foreligger utfør en prøveseponering av 
2 –3 ukers varighet



Utfordringer i utprøvingen av nye legemidler

• Den lange prekliniske fasen

• Patologiske AD-forandringer er til stede i økende grad hos kognitivt friske eldre 
som ikke vil rekke å utvikle kognitive symptomer

• Eldre har oftere en multifaktoriell årsak til sin kognitive svikt 

• Pr i dag er det kun forebyggende tiltak som har dokumentert effekt på 
reduksjon av forekomsten av demens. 



Jack et al. 2013





Medikamenter i fase 3 

Cummings et al. 2021



Aducanumab (Aduhelm)
• Godkjent for bruk i USA (accelerated approval program)

• Ikke godkjent i Europa

• Basert på surrogat endepunkt, ikke klinisk effekt

• Må kunne dokumentere effekt i ny klinisk utprøving

• Indikasjon AD, MCI eller mild demens

• Ingen krav til påviste amyloid-avleiringer



Monoklonalt antistoff rettet mot β-amyloid

https://www.fda.gov/media/143506/download



Amyloid plaque reduction with aducanumab: example amyloid PET images at baseline and 
week 54

J Sevigny et al. Nature 537, 50–56 (2016) doi:10.1038/nature19323



ARIA

• Amyloid related imaging abnormalities-edema (ARIA-E) or 
hemosiderin deposition (ARIA-H), which includes microhemorrhage
and superficial siderosis

• ARIA hos 41% på høyeste dose (10mg/kg)

• Øvrig hypersensitivitet



ARIA-E (edema) with incident ARIA-H (microhemorrhages). 

J. Barakos et al. AJNR Am J Neuroradiol 2013;34:1958-1965©2013 by American Society of Neuroradiology



Praktisk gjennomføring

• Infusjon hver mnd, gradvis opptrapping til full dose i løpet av 6 mnd

• MR før oppstart, etter 6 og 12 mnd og ved indikasjon

• Livslang behandling?



Takk for 

oppmerksomheten!


