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«Bestilling»

• …..ønsker vi å lære mer om kognitiv funksjon/svikt. Hva er 
tegnene på tidlig funksjonsvikt? 

• Hva bør flylegene se etter hos eldre piloter? 
Undersøkelsesmetoder.

• Annen relevant informasjon som vi bør vite.

27. april 2018



Disposisjon

• Hva er kognitiv svikt?
• Hva er demens?
• Normal aldring.
• Demenssykdommer. Symptomer, årsaker.  

• Hva skal få oss til å tenke i retning av at det kan foreligge 
demenssykdom?

• Utredning.

• Kasuistikk(er).
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Hva er kognitiv svikt?

• Svekkelse av hjernens høyere funksjoner:
• Hukommelse
• Oppmerksomhet
• Språk
• Eksekutiv funksjon
• Rom-retningssans
• Intellektuelle evner (abstraksjon, logisk tankegang)
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Kognitiv svikt

• Akutt: Dager-uker. Opptrer ofte hos eldre pga kroppslig (somatisk sykdom)
(akutt forvirring/delirium), hjerneinfarkt/blødning.

• Subakutt: hjernebetennelser, tumor.

• Kronisk: mnd-år. ulike demenssykdommer, tumor

• Kronisk + akutt: demens 
og delirium

Pasient med demens av Alzheimers type, 
primært hukommelsesproblemer

Akutt forvirring (delirium) pga lungebetennelse
Journalnotat: ”Alvorlig demens”

Kom seg greit
(fortsatte å kjøre bil etterpå…)
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Hva er demenssykdom?

• Demens er samlebetegnelse for en (stor) gruppe sykdommer som 
først og fremst er kjennetegnet ved:

svekkelse  av høyere hjernefunksjoner (kognitiv svikt) i 
forhold til tidligere nivå, altså en ervervet svikt.

• Forekommer hyppigst hos eldre 
mennesker. 97% av pasientene 
med demenssykdom er over 65 år

• 5000 < 65 år med demenssykdom??
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Demenssykdommer

De hyppigste:
Demens av Alzheimers type (DAT)
Vaskulær demens (VaD)
Kombinasjon av DAT og VaD

Mange andre årsaker:
Lewylegemedemens/demens ved Parkinsons sykdom, 
Frontotemporallappsdmens (FTLD inkl ALS)
Multippel sklerose (MS)
Alkoholisk demens
+ 70 til?
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Demens-kriterier, 
ICD-10

• 1) Svekket hukommelse

• 2) Svekkelse av andre kognitive funksjoner, 
den kognitive svikten må influere på 
dagliglivets funksjoner

• 3) Klar bevissthet

• 4) Endringer i emosjoner, atferd, eller
i sosial funksjon

• 5) Varighet minst 6 måneder

Diagnosen demens 
baseres på diagnostiske 

kriterier. 
Det finnes ingen blod-
prøver eller røntgen-

bilder som kan si om det
foreligger demens 

VIKTIG!!
Mange av pasientene med demens 
har manglende innsikt i sin svikt, og 

man må derfor ha komparentopplysninger, 
spesielt for punkt 2
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«Nevrokognitiv»



Fra normal aldring til demens

Normal aldring/Normal kognitiv funksjon

Mild kognitiv svikt  (MCI)

Demens

27. april 2018



27. april 2018

Mild kognitiv svikt (MCI)

• Petersen- kriterier

• Redusert hukommelse, justert for alder og utdannelse (bekreftet av 
komparent)

• Ellers normal kognitiv funksjon
• Normal ADL-funksjon
• Ingen demens

• Mange årsaker; for eksempel depresjon, men er ofte første 
stadium i en demenssykdom. 

• 10-15%  utvikler seg til demens?



Symptomer ved demens 

Rom-retningsproblemer
Nedsatt oppmerksomhetsfunksjon
Psykomotorisk tempo

Redusert intellektuell funksjon
(eks. dømmekraft, planlegging, 

logisk tenking)
Hukommelsesreduksjon
Redusert sykdomsinnsikt
Psykiatriske symptomer: angst, depresjon, tilbaketrekking
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Ved hvilke tilstander er kognitiv svikt en del av 
sykdomsbilde ?

• Demenssykdommer, AD og VaD

• Traumatisk hjerneskade
• Hjerneslag med/uten kognitiv svikt
• Parkinsons sykdom (motoriske symptomer, kognitiv svikt, 

medikamentbivirkninger, plutselige søvnanfall)

• ALS (m/frontotemporal demens)
• Multippel sklerose
• Hjernesvulster (primære/sekundære)
• Anoksiske skader (oksygenmangel, etter hjertestans)
• Normaltrykkshydrocefalus («Voksenvannhode»)

• Encefalitt- og meningittsekvele
• Depresjoner
• Delirium/akutt forvirring
• Psykiatriske sykdommer (schizofreni)
• Kognitive bivirkninger av medikamenter
• Alkoholskader/alkohol- og medikamentmisbruk/rus
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Demenssymptomer, «typisk» Alzheimer
• Tidlig fase

Hukommelsesproblemer
Lette språkproblemer
Depresjon
Nedsatt spontanitet
Problemer med romlig 
orientering i nye omgivelser
Personlighetsforandringer

• Mellomfase
Hukommelsen reduseres
Forskjellige språkvansker
Orienteringsvansker, konstruksjonsvansker
Parkinsonistiske symptomer
Problemer med å huske innlærte sosiale 
handlingsmønstre
Manglende egenomsorg
Delvis inkontinente
Mer utpregete personlighetsforandringer

• Siste fase:
Vanskeligheter med av- og påkledning
Vanskeligheter med å spise
Fysiske svekkelser
Kontrakturer/inkontinens
Mister språketDebutsymptom er avhengig 

av hvilken demenstype som 
foreligger

Manglende 
innsikt
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Atypisk Alzheimers sykdom

6-14% av AD-tilfellene? 
Ofte hos yngre

1) Posterior cortical atrofi (PCA)
To subtyper : Occipitotemporal variant: problemer med visuell identifisering av 
objekter, ord eller ansikter
Biparietal variant : primært visuospatielle problemer 

2) Logopenisk AD: vanskeligheter med å finne enkeltord (ikke affisert syntaks og 
semantikk) 

3) Frontal AD: tiltakende apati, kritikkløshet, stereotyp atferd eller primær 
eksekutiv dysfunksjon. 
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Frontotemporallappsdemens (FTLD)
(McKhann kriterier)

• Tidlig innsettende og progredierende personlighetsendringer

• Tidlig tap av innsikt
• Tidlig emosjonell likegyldighet

• Medfører vansker i sosial eller arbeidsmessig funksjonsevne
• Snikende debut/kontinuerlig svekkelse av funksjonsnivå
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Vanskelig person eller feildiagnostikk?

Uvaner truer forholdet…
(A-magasinet, des 2007)

• VI HAR VÆRT GIFT i mange år og lever stort sett i fred og harmoni med hverandre. I det siste har 
det likevel sneket seg inn en slange i paradiset. Saken er at mannen min opp gjennom årene har lagt 
seg til noen vaner som er særdeles sjenerende. Muligens har han alltid hatt disse tendensene, men 
at han har holdt dem i tøyle frem til nå. Nå, trygt forankret i ekteskapet, gidder han ikke lenger å 
anstrenge seg for å vise seg fra sin beste side.

• Han har alltid spist fortere enn meg. Jeg liker å kose meg med maten, han sluker den. 

• Men dette er ikke det verste. Utpå kvelden setter jeg gjerne frem en skål med sjokolade eller andre 
godsaker på bordet. Barna og jeg kan hygge oss med en og en bit om gangen, og skålen varer hele 
kvelden. For mannen min fungerer det ikke slik. Han er enten helt uinteressert i godteriene, eller 
så han kaster seg over dem som en villmann. På oss andre virker det som om han får en raptus, han 
sluker ned hver rubbel og bit som vi ikke klarer å redde unna. I slike situasjoner minner han mest av 
alt om et usivilisert dyr. Menneskelige hensyn som deling og manerer eksisterer ikke lenger.

• Å si at dette skaper en lite hyggelig stemning, er ikke å ta for hardt i. I starten kunne vi le litt av 
denne oppførselen, men nå har det tatt helt av og er bare ubehagelig for oss som er vitne til den. 
Utallige ganger har jeg tatt det opp med ham uten å få gehør. Tvert imot mener han at jeg ikke 
har noen rett til å forsøke å styre hans spisemønster. Han argumenterer med at han ikke har noe glede 
av å spise én og én bit, han må stappe i seg alt på én gang om han skal bli fornøyd. Han mener jeg 
har surnet med årene og nå fremstår som lite tolerant. 
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OBS!     FTLD er en vanskelig diagnose

• FTLD    - (psykotisk) depresjon
• FTLD    - dopaminagonister
• FTLD    - alkoholmisbruk
• FTLD    - subcorticale vaskulære 

forandringer

55 år gammel kvinne, diagnose depresjon,
Behandlet med ”alt”; samtale, medikamenter, 

ECT. Etter 6 år mistenker man kognitiv reduksjon. 
Diganostisert FTLD. Sec opinion Hukli, opprettholder 

diagnosen
FBI 41/PET + 

Trappet ned på Zyprexa,
Blomstrende psykose,

ECT (x 3)

Frisk



Prinsipper ved utredning av kognitiv 
svikt/demenssykdom

• Sykehistorie fra pasient og pårørende
Endring i kognitiv funksjon
Vurdere ADL- funksjon
Vurdere endringer i psyke/adferd

• Nevropsykologiske tester
• Somatisk/nevrologisk undersøkelse
• Blodprøver (TSH,T4 Vit.B12)

• Billeddiagnostikk (MR caput, PET-us)
• Spinalvæskeundersøkelse (ordinære prøver, ”demensmarkører”)
• Datscan
• (EEG)

NB2! MR caput bildet kan 
være normalt evt bekrives

som normalt selv ved 
sykdom
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NB1! Den 
nevropsykologiske

undersøkelsen kan vise 
«normale» funn til tross 

for at «noe» er galt!



Lege og pasient
•Kognitiv funksjon
- klinisk intervju
- kognitive tester

(MMSE-NR, klokketest, Ti-ordstest
TMT A+B, figurkopiering, likheter, 
COWA)

•Psykiatrisk undersøkelse
- klinisk intervju
- MADRS

•Somatisk undersøkelse
•Nevrologisk undersøkelse

Sykepleier og pårørende
•Spørreskjema til pårørende (IQCODE)
•Sykehistorie fra pårørende
•Vurdering av ADL-svikt
- klinisk intervju
- I-ADL (Lawton & Brody)

•Vurdering av APSD
- klinisk intervju og NPI
- Cornells depresjonsskala

•Vurdering av pårørendes belastning
- klinisk intervju
- Belastningsskala - pårørende

Hukommelsesklinikkmodellen
Første konsultasjon 2 - 3 timer

Konsensus

Supplerende undersøkelser
•Blodprøver og spinalvæske
•MR-cerebrum
•Evt. hjerne-SPECT eller PET
•Nevropsykolog
•Førerkortvurdering v trafikkstasjon

Sykepleier, pasient og pårørende
Registrering

Informasjon om utredningen

2. Gangssamtale; Lege, sykepleier, pasient og pårørende
Oppsummering – diagnose, behandling eller henvisning

til andre spesialister/retesting om ½ - 1 år ved usikker diagnose27. april 2018
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Spørsmål til komparent

• Når startet symptomene?
• Hva var første symptom?
• Har tilstanden progrediert eller blitt bedre?
• Hvordan har utviklingen vært?

• IQ-code
• P-ADL
• I-ADL
• NPI
• Pårørende-stress skala



Kasuistikk
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Slettet pga personopplysninger
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Hvordan kan vi ”lukte” kognitiv reduksjon?

• Subjektive klager
• Opplysninger fra pårørende/andre = Viktig!
• Rot med medisiner/legetimer
• Endring fra tidligere
• Diffuse opplysninger; detaljert, omstendelig, svarer ikke på det 

de blir spurt om
• ”Rare” pasienter



Konklusjon

• Kognitiv svekkelse hos yngre kommer ofte med subtile forandringer i starten
• Nyoppståtte nevropsykiatriske symptomer over 50-års alder kan være starten 

på en demenssykdom
• Foreligger det symptomer så ikke stol på MR caput som er beskrevet som normal. 
• Ved normal nevropsyk us. Sjekk om det er store variasjon i testprofil
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Semantisk demens

• Redusert evne til konfrontasjonsbenevnelse (anomi)
• Redusert evne til å forstå betydningen av enkeltord
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Juridiske problemstillinger

• Førerkort:
Etter hvert mister alle med progredierende demenssykdom 
evnen til å kjøre bil. Det store spørsmålet er når det er for
risikabelt.

• Testament:
Personer med demenssykdom kan skrive gyldig testament (de er 
testasjonshabile), dersom de forstår innholdet i egen 
disposisjon

• Samtykkekompetanse: 
Objektavhengig

Praktisk kjørevurdering er ikke 
gullstandard!
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Hvordan stille diagnose?

• Komparentopplysninger er viktige
• Diagnosekriteriene vektlegger legens subjektive skjønn i stor 

grad
• Hva er normal ADL-fungering – alderen tatt i betraktning?
• Hva er ”normal redusert aktivitet” som ofte ses ved økende 

alder?
• Hvor store krav stilles til pasienten? 
• Vurdering av personlighetsendring er ofte meget vanskelig. 
• Apati forveksles ofte med depresjon
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Mini Mental status test
• Kort screeningtest til bruk ved testing av kognitiv funksjon, spesielt 

hos gamle
• Ingen demenstest
• ”Normalområde” 24-30
• Obs! syn og hørsel
• Obs! akutt forvirring
• Lite brukbar ved afasi
• Lite brukbar hos yngre
• Lite (ikke?) brukbar ved FTLD
• Sterkt korrelert til alder og utdannelse
• Ofte dårlig interraterreliabilitet


