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Agenda



 Utelukke og evt. behandle reversible årsaker

 Intervenere på risikofaktorer

 Diagnose viktig som forklaring

 Planlegging fremover

 Mange ønsker tidlig utredning, diagnose og behandling

 Redusere pårørendebelastning

 Diagnose gir rettigheter

 Diagnosen krever at vi tilpasser informasjon og 

behandling av andre lidelser

Hvorfor skal demens utredes ?



Varighet og Alder
• Eldre pasienter (80+)

– Ofte flere typer patologi samtidig (AD, VaD, Lewy)

– Vanskeligere å stille en spesifikk diagnose

• Yngre pas 

– Oftere kun en type patologi

– Større genetisk belastning hos noen

• Tidlig i forløpet

– Karakteristiske symptomer

– Mulig å stille spesifikk demensdiagnose klinisk

• Sent i forløpet

– Lignende symptomer uansett demenstype

– Vanskelig å stille spesifikk diagnose uten detaljer fra 
tidlig fase



Demensdiagnostikk

• Demensdiagnosene stilles på grunnlag av 

– Sykehistorie fra pårørende og pasienten

– Forløp

– -------------------------------------------------

– Resultat fra kognitive tester

– Eksklusjon av viktige DD med blodprøver og CT/MR

– IKKE kun basert på biomarkører

• Biomarkører

– Kun DaTSCAN (CIT-SPECT) ved DLB er etablert

– Ved AD kan funn på MR, PET-PIB og funn i spinalvæske støtte 
diagnosen



Diagnostisk fordeling

Demenstype Andel av personer med demens som har denne diagnosen

Demens ved Alzheimers 

sykdom

60-70 %

Demens med Lewylegemer 15 %

Vaskulær demens 5-30 %

Frontotemporal demens 5-15 % av demens over 65 år og inntil 50 % av demens under 

65 år.

Parkinsons demens 3-6%

Posterior kortikal atrofi ?

Alkoholisk demens 2-10 %



• Publisert / oppdatert desember 2017

• Helsedirektoratet

• Magic app

• Målgruppene for retningslinjen er:
– Tjenesteytere innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjeneste som har 

ansvar for utredning/diagnostisering, behandling og oppfølging av personer med demens og deres 

pårørende

• Retningslinjen omhandler de vanligste demenssykdommene, 

slik som Alzheimers demens, vaskulær demens, blandet 

Alzheimers demens og vaskulær demens, demens med 

lewylegemer, demens ved Parkinsons sykdom og 

frontotemporal demens.

Nasjonal faglig retningslinje 

om demens



Demens med Lewylegemer

– utredning og behandling for spesialisthelsetjenesten

Helsebiblioteket.no

Fagprosedyrer

Utgitt av:

Helse Fonna 

Siste litteratursøk:

2017

Helsepersonell prosedyren gjelder for:

Spesialisthelsetjenesten generelt, særlig spesialister innen alderspsykiatri, 

psykiatri, nevrologi, geriatri, nevropsykologi og andre fagpersoner involvert 

i utredning og behandling av pasienter med DLB. 

http://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket
http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer




Nasjonalforeningen



Aldring og Helse



 Ingen diagnostisk test

 Er kun et tillegg til sykehistorien

 Avhengig av utdanning, dagsform, medikamenter

 Egner seg best til å fange opp endringer ved moderat 

grad av Alzheimers sykdom

 Vil ikke fange opp tidlige forandringer, og spesielt ikke 

hos folk med høy utdanning

 Vanskelig å administrere ved alvorlig langtkommet

demens

Tolkning av MMSE-NR



• Nye varianter tilgjengelig
• Ferdige klokker

• Klokker med tall

• Til kognitiv utredning og forløpskontroll ved demens

• Semantisk hukommelse

• Rom, retning og tidsorientering

• Visuell persepsjon ogf oppmerksomhet

• Eksekutiv funksjon

Klokketest



Ingen diagnostisk test!

Ofte normal tidlig ved AD

Ofte tidlig endring ved DLB

Ofte tidlig endring ved PDD

Kan reflektere vaskulær patologi

Tolkning av klokketest





«10 minutter over 11»



Ingen diagnostisk test

Pårørende kan ha ulike motiv for å gjøre pasienten 

friskere eller sykere enn han i virkeligheten er!

Skåring > 3.5 er suspekt for demens

MCI ikke klart definert

Normalitet ikke klart definert

Tolkning av IQ-CODE



1. Depresjon (komorbid, prodromal, risikofaktor, symptom)

2. Tumor, blødning/hematom, infarkt, CNS infeksjon som Borrelia

3. Normaltrykkshydrocephalus

1. Klinikk

2. Billeddiagnostikk

3. TAP-test

4. Systemsykdom

1. Infeksjon

2. Avitaminose B1 og B12 og folat

3. Stoffskifteforstyrrelser

5. Løsemiddeleksponering

6. Alkohol

7. Huntington, Parkinson (+), 

Hvilke tilstander skal aktivt 

utelukkes?



 Subjektiv kognitiv svikt (SCD)

 Mild kognitiv svikt (MCI)

 Alzheimers sykdom med demens

 Demens med Lewylegemer

 Vaskulær demens

 Frontotemporal demens

 Parkinsons sykdom med demens

 Alkoholisk demens

 Posterior cortikal atrofi

 Pseudodemens (depresjon)

Hvilke (demens)diagnoser er det rimelig at 

fastlegen og tilsynslegen og DPS(?) skal kunne 

stille selv?



Hvilke typer demens behandler 

fastlegen og tilsynslegen og DPS 

selv?

 Subjektivt hukommelsesbesvær

 MCI

 Alzheimers sykdom med demens

 Demens med Lewylegemer

 Vaskulær demens

 Frontotemporal demens

 Parkinsons demens

 Alkoholisk demens

 Pseudodemens (depresjon)



Normal endring av kognisjon med alder

Subjektiv kognitiv svikt (SCD)

Mild kognitiv svikt (MCI)

Pre-demens tilstander



Demens med Lewylegemer 

(DLB)
• Vanlig forekommende 

• Alvorlig prognose

• Høye kostnader

• Dårlig livskvalitet

• Høy grad av pårørendestress

• Betydelige søvnvansker

• Tidlig innleggelse i sykehjem

• Tidlig død



• Demens med Lewylegemer (DLB)

–Nye diagnosekriterier

– «Ny» info om prognose

• Arvelighet og demens

–Alzheimers sykdom

– Parkinsons sykdom

–DLB



Diagnosekriterier DLB

• Konsensuskriterier publisert av 
ekspertgruppe i 1996

• Revisjoner i 2005 og 2017

• For å tilpasse kriteriene til ny forskning og 
nye metoder

• For å øke presisjonen av kriteriene

• Inkludert i DSM-5 på lik linje med 
Alzheimers sykdom og vaskulær demens



Kjernekriterier for DLB
(Core clinical features)

1. Fluktuerende kognisjon med uttalt variasjon i
oppmerksomhet

2. Gjentagne synshallusinasjoner som er detaljert
utformet

3. REM søvn adferdsforstyrrelse (RBD) som kan oppstå før
kognitiv svikt

4. En eller flere spontant opptredende kardinaltegn for 
parkinsonisme. Disse er bradykinesi (definert som
langsomme bevegelser og mindre utslag og redusert
tempo av bevegelser), hviletremor eller rigiditet

• De tre første opptrer tidlig og kan vedvare gjennom hele 
sykdomsforløpet



Indikerende biomarkører

• Redusert dopamin-
transporter opptak i basale 
ganglier ved SPECT eller PET

• Unormalt lavt opptak av123 
iodine-MIBG myokard 
scintigrafi

• Søvnregistrering med 
bekreftelse av REM søvn 
med muskelaktivitet (RBD)



Støttende biomarkører

• Bevart medial temporal lapp på CT/MRI.

• Lavt opptak på SPECT/PET 
perfusion/metabolisme bilder med 
redusert okksipital aktivitet ± singulum 
øytegn på FDG-PET bilder.

• Tydelig langsom EEG aktivitet baktil med 
periodiske fluktuasjoner i pre-alpha/theta 
aktivitet.



Kliniske støttekriterier

• Alvorlig følsomhet for medikamenter mot psykose
• Postural instabilitet- balanseproblemer
• Repeterte fall
• Besvimelser eller forbigående episoder der pas ikke responderer
• Alvorlig autonom svikt som obstipasjon, ortostatisk hypotensjon, urin 

inkontinens
• Hypersomni eller overdreven søvnighet på dagtid
• Hyposmi eller redusert luktesans
• Hallusinasjoner for andre sansemodaliteter
• Systematiserte vrangforestillinger, relatert til hallusinasjonene
• Apati
• Angst
• Depresjon



Er den kliniske diagnosen 

sikker ?
• Ja – 2005 kriteriene er spesifikke men med 

sub-optimal sensitivitet.

• Publiserte data fra Demensstudien på 
Vestlandet for probable DLB:

– Sensitivitet 73%

– Spesifisitet 93%

Skogseth et al Journal: Journal of 

Alzheimer's Disease, vol. 59, no. 4, pp. 

1139-1152, 2017

http://content.iospress.com/journals/journal-of-alzheimers-disease


”DLB”

Idiopathic RBD

Idiopathic PD

Primær autonom svikt
– Syncoper
– Obstipasjon
– Urinincontinens
– Ortostatisk hypotensjon

Syns hallusinasjoner

Hvordan og hvor STARTER DLB? 

MCI
(Non-amnestic)

Delirium-tendens

Støttesymptomer
– Depresjon
– Hørselshallusinasjoner
– Vrangforestillinger
– Hyposmi
– Hypersomni

Nevroleptika

hypersensitivitet



Ref; B H Strand et al Plos one 2018



Comparison of survival time from dementia diagnosis

in DLB and AD

Ref; Mueller Ageing Res Rev. 2019 Mar;50:72-80



Demens og genetikk



HOVEDBUDSKAP 

-Alzheimers sykdom og genetikk til 2009

• Mutasjoner i de tre genene APP, PSEN1 og PSEN2 
forårsaker sjeldne (< 1 %) familiære autosomalt 
dominante og tidligdebuterende former av sykdommen.

• Arvelighetsfaktoren til vanlig sent debuterende 
Alzheimers sykdom er 60 – 80 %.

• APOE E4 og ti nye risikogener forklarer nå inntil 50 % av 
genetikken ved vanlig sent debuterende Alzheimers 
sykdom.

• Det er identifisert nye sykdomsmekanismer som 
involverer kolesterolmetabolismen i hjernen, 
immunsystemet og synaptiske cellemembranprosesser.





AD og gener siste 10 år

• Større studier med nærmere 100000 personer med AD 
inkludert

– Jansen et al. Nature Genetics 2019 Mar;51(3):404-413

• 71,880 AD cases, 383,378 controls 

• Stadig flere risikogener identifisert:
• 29 risikoområder

• 9 nye

• 215 mulige gener (ca. 1% av alle gener)



Hva så med DLB?

• Sjeldne familiære former SNCA
• Utfordrende å samle mange nok for moderne 

genetisek analyser
• To helgenom assosiasjonsstudier publisert
• Flere dyp sekvenseringsstudier publisert
• Norsk studie innsendt med data fra 

DemeGene (DemVest, NorKog, Trønderbrain, 
HUNT, Demensstudien i Nord-Norge, MCI-GO, 
DDI) og E-DLB



Traditional genetic studies

• SNCA mutations, duplications and triplications
• SNCB and LRKK2 (PARK8)
• APOE e4 and e2 (Berge el al. 2014 )
• GBA ( Nalls et al. 2013) including exome seq.
---------------------------------------------------------------------
Next generation sequencing studies
• Familial genome wide scan: One locus on chromosome 2 reported in one family 

near PARK11 locus (Bogaerts 2007)

• Illumina Neuro-X chip: APOE, SNCA, SCARB2 (Bras et al.2014)
• Illumina Neuro-X chip: Shared genetics in AD, PD and DLB (Guerreiro et al. 

2016)
• Exome sequencing APOEe4 (55.2%), GBA (5,7%)( Keogh et al. 2016)
• Exome sequencing: GBA(13%) , PSEN1(10%), APP(2%) (Geiger et al. 2016)



Hvor mye kan forklares med 

gener?
• Andel forklart varians av alle SNP’s var 0.31 (SE  0.03) 

for DLB, 0.60 (SE  0.05) for AD og 0.28 (SE  0.05) for PD.
• Uten APOE var estimetene 0.22 (SE  0.03) for DLB, 0.42

(SE  0.05) for AD og 0.28 (SE  0.05) for PD.
• Nedgangen i estimatene for DLB og AD reflekterer en

sterk og robust sammenheng med APOE.
(REF: Guerrreiro et al 2017)

• Ingen genetisk overlapp mellom AD og PD i mange 
studier

• MAPT overlapper i en studie. 
– REF: Desikan et al. 2017



Oppsummert DLB

• Oppdaterte diagnoskriterier som inkluderer 
biomarkører

• Alvorlig prognose vist i stor norsk studie og 
en internasjonal meta-analyse

• Genetikken forklarer så langt rundt 30% 

• 2 Parkinson-gener (GBA og SNCA)

• 1 Alzheimer gen (APOEe4)



Andre demensformer

• Vaskulær demens (ICD-10)

• Frontal eller frontotemporal demens

– Adferd 

– Språk

– Genetikk

• Demens ved Parkinsons sykdom

• Posterior kortikal atrofi

• Alkoholisk demens



Medikamentell behandling av demens i 

sykehjem og hos fastlegen

• Hvem får behandling?

• Hvilken behandling?

• Hvor ofte evalueres effekt og bivirkninger ?

• Hvilke retningslinjer gjelder for behandling 
av tilleggs-symptomer ?



Medikamentell behandling av demens i 

sykehjem og hos fastlegen

• Hvem får behandling?

• Hvilken behandling?

• Hvor ofte evalueres effekt og bivirkninger ?

• Hvilke retningslinjer gjelder for behandling 
av tilleggs-symptomer ?


