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• Demens

– Hva er det?

– Risiko

– Forekomst

– Symptomer 

– Fysisk funksjon

– Fall

• Habilitering/ rehabilitering

• Trenger personer med demens rehabilitering? 

Agenda



Demens

I NYHETSBILDET

*google: demens/ dementia 17.9.22



Frontallapp-demens (FTD)

...er en samlebetegnelsenes 

for en rekke sykdommer 

som rammer hjernen.

Degenerasjon og/eller skader i fremre del av 

hjernen (frontal- og temporallappene), mange 

varianter. 

Hva er det?

...kronisk og som oftest 

progressiv.

Alzheimer’s demens (AD)

60–80%, avleiringer av amyloide plakk og 

nevrofibrillære floker. Skader og tap av 

hjerneceller, atrofi.

Vaskulær demens (VaD)

10–30%, skader på grunn av sykdom som 

rammer blodsirkulasjonen i hjernen.

Lewy legemer demens (LBD)

10–15%, PDD, parksinson disease dementia 

+DLB, Lewy body dementia.

Avleiringer av Lewy legemer (alpfa-synuclein). 

Alzheimers’s association. 2020 Alzheimer’s disease facts ang figures, Scheltens et al. 2016 Lancet, O’Brien 2015 Lancet, Walker 2015 Lancet, Bang et al. 2015 Lancet

DEMENS



Risiko

Livingston et al. 2020 The Lancet, Demensplan 2026

DEMENS

«...det som er bra for hjertet 

er bra for hjernen.»

• Utdanning

• Hørsel

• TBI

• Hypertensjon

• Alkohol

• Overvekt

• Røyking

• Depresjon

• Sosial isolasjon

• Inaktivitet

• Luft forurensing

• Diabetes

Alder

(AD, FTD genetisk komponent)



Hvor mange har det? 

DEMENS

Gjøra et al. 2020 JAD, demenskartet.no

2020: 101 000, 2%, 2/3 bor hjemme

2050: 240 000, 4%



Kognisjon

Nevropsykiatriske symptomer (NPS)

Dagliglivets aktiviteter (ADL)

Evnen til å tenke. Hukommelse, språk, planlegge, 

oppmerksomhet.  

Angst, depresjon, apati, aggresjon, hallusinasjon, 

vrangforestillinger, irritabilitet, eufori, søvnforstyrrelser + 

Evnen til å mestre å utføre dagliglivets aktiviteter. 

Fysisk funksjon 

EPS, ekstrapyramidale symptomer (tremor, rigiditet, bradykinesi). 

Langsom gange, endret gangmønster, dårlig balanse, nedsatt muskelstyrke.

Dual-task. Fall.

Symptomer

DEMENS

WHO ICD-10, DSM-5, Harvey 2019 Dialogues Clin Neurosci,Kales, Gitlin & Lyketsos 2015 BMJ, Louis, Bennett 2007 Mov Disord, Demnitz et al. 2016 Gait Posture, Valkanove & Ebmeier 2017 Gait Posture, Peel et al. 2019 J 

Gerontol A Biol Sci Med Sci., Alln et al. 2009 PLoS One 

• Varierer mellom subtyper demens 

• Øker ved progresjon av demens 

(mild, moderat, alvorlig) 



Fysisk funksjon

DEMENS

Sverdrup et al. 2021 Arch Geron Geriatr
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11 466 eldre (70+):

Ganghastighet,      
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Reise-sette-seg, 
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-4.7!



Fall

DEMENS

Allan et al 2009 PLoS One, Gillespie et al 2012 Cochrane, Smith et al. 2020 Cochrane Scandol et al. 2013 Injury, Harvey et al. 2019, WHO 2021 Step Safely.    

30 % 60 %

Forskjell mellom subtyper demens

Skader

Alle hoftebrudd innleggelser: 30% demens

Lengre liggetid på sykehus, dårligere gjenvinning av funksjon, hyppigere re-innleggelser, 
høyere dødelighet

AD 47% VaD 47% LBD 70–90%

x 8!





Rehabilitering/ habilitering 

«Formålet er at den enkelte..., som står i fare for å få begrensinger i sin fysiske, psykiske, 

kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjon- og 

mestringsevne, selvstendighet og deltakelse...»

REHABILITERING/ HABILITERING

Målgruppe, habilitering:

«...barn, unge og voksne med medfødte eller 

tidlig ervervede funksjonsnedsettelser.»

Målgruppe, rehabilitering:

«...rettet mot funksjonstap som har oppstått 

senere i livet.» 

Helsedirektoratet. Nasjonal veileder Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. 2.7.2020. 



Personen har demens

(Kognitive, psykiske og 

fysiske begrensinger i 

funksjon)

Personen har demens og 

har i tillegg falt

(akutt skade)



‘Tusenkronerspørsmålet...´



«Rehab potensial»

TUSENKRONERSPØRSMÅLET

Olivier 2022 BMJ, Cowley et al. 2021 BMC Geriatr, Goodwin & Allan 2019 Age Ageing, Digby, Lee & Williamson 2018 Collegian



«Rehab potensial»

TUSENKRONERSPØRSMÅLET



Til ettertanke...

• «ingen rehab potensial»

• «uegnet»

• «møter ikke kriteriene»

• «ikke motivert»

• «nyttiggjør seg ikke av tilbudet»

TUSENKRONERSPØRSMÅLET

Hva mener vi egentlig/ hva betyr det? 

• ressurser, «regler»/ kriterier?

• holdninger?

• kunnskap: smerte, dysfagi, delir, demens, depresjon, apati, hørsel, redsel, ernæring?

Olivier 2022 BMJ, Cowley et al. 2021 BMC Geriatr, Goodwin & Allan 2019 Age Ageing, Digby, Lee & Williamson 2018 Collegian



Rehabilitering til personer med demens

TUSENKRONERSPØRSMÅLET



Takk for 

oppmerksomheten!

karen.sverdrup@aldringoghelse.no

@SverdrupKaren

mailto:karen.sverdrup@aldringoghelse.no

