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Disposisjon

• Hjernens normale anatomi

• Hjernens normale fungering

• Hva er demens?

• Hva skjer i hjernen ved demens?

• Hvilke symptomer kan vi forvente basert på hvor i hjernen en 
demenssykdom rammer?
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Hjernens normale anatomi
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Hjernens normale anatomi



Hjernens normale fungering

• Intrakortikalt, moduler (små lokale nettverk)

• Kommunikasjon til andre deler av hjernen

• 1-0-1-0-1-0



Hjernens normale fungering

Sensasjon

Persepsjon

Kognisjon

Illustrasjon: MK Gonzalez



• I cortex, mindre moduler

• Baner mellom kortikale områder
• Assosiasjonsfibrer, cortex-cortex
• Kommissurala fibrer, interhemisfæriske
• Projeksjonsfibrer, kortiko-sukortikale

• Kretser
• Kortiko-striato-thalamo-kortikale
• Kortiko-striato-cerebello-kortikale 

• Nettverk
• Områder med mange efferenter og afferenter, synkroniserer funksjoner

Baner, kretser og nettverk

Neurovetenskaplig psykiatri. Rahm, 2018



Hjernens funksjoner.
Alt dette gjør hjernen!

• Hukommelse

• Språk

• Orienteringsevne

• Rom-retningssans

• Abstraksjonsevne

• Logisk tankegang

• Vurderingsevne

• Eksekutiv funksjon

• Innsikt

• Sosial kognisjon

• Forståelse



Hva gir kognitiv svikt?

– Psykiatriske sykdommer
– Medikamenter
– Rusmidler
– Infeksjoner
– Vitaminmangler
– Hjernetumor
– Hjerneslag
– Hodetraume
– Hjernebetennelse
– Parkinsons sykdom
– MS

• 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.

DISSE UTVIKLER SEG TIL DEMENS!
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Hva skjer i hjernen ved demens?

• Demens er ikke én sykdom

• Mange sykdommer 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



Definisjon av demens

• Forstyrrelse av 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 
Samtale med pasient

Samtale med pårørende

Tester

Ytterligere undersøkelser



Hvilke symptomer kan vi forvente basert på hvor i 
hjernen en demenssykdom rammer?



• Visuospatial funksjon, rom-retningssans

• Posisjonen til ting, hø-ve

• Regning, tall, lesing, skriving, musikk (hø).

Assosiasjonsområdenes oppgaver

PARIETALLAPP

Illustrasjon: 
http://www.nmr.mgh.harvard.edu/mkozhevnlab/?page_id=308



• Synsinntrykk og bearbeiding av disse

• Oppfatte det øynene formidler.

• Oppfatte skrift, linjer, terreng, ansikt

Assosiasjonsområdenes oppgaver

OKSIPITALLAPP



• Eksekutiv funksjon. Planlegging, igangsetting, 
gjennomføring og kontroll av en oppgave.

• Impulsstyring, hemning, fleksibilitet, 
oppmerksomhet

• Oppmerksomhet og dyp konsentrasjon 

• Broca språk

Assosiasjonsområdenes oppgaver
FRONTALLAPP

1Friedman, N. P. and A. Miyake. Cortex, 2017

FAS



• Hukommelse og følelsesliv
• Deklarativ/Eksplisitt. Huske hendelser og opplysninger.

• Episodisk/opplevelser

• Semantisk/fakta

• Prosedural/Implisitt. Ferdigheter og vaner.

• Luktesans

• Stedsorientering, GPS

• Nedre del, behandle visuell informasjon –objektidentifikasjon

• Øvre del, hørsel, Wernickes språkområde

Assosiasjonsområdenes oppgaver

Illustrasjon: 
http://www.nmr.mgh.harvard.edu/mkozhevnlab/?page_id=308

TEMPORALLAPP

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.neurolabor.de/DAT-Web/Kanu.jpg&imgrefurl=http://www.neurolabor.de/DAT-Web/Inhalt2.htm&docid=SH8NDbVGTvi_zM&tbnid=0dVe993URAMX9M:&vet=10ahUKEwjWmeCOmrDbAhXLlCwKHQsQD2kQMwicAShPME8..i&w=721&h=614&bih=1105&biw=1920&q=boston%20naming%20test&ved=0ahUKEwjWmeCOmrDbAhXLlCwKHQsQD2kQMwicAShPME8&iact=mrc&uact=8


Subkortiale/cerebellære oppgaver

• Basalgangliene
• Prosedural hukommelse

• Vaner (tvang), regelmessighet

• Cerebellum: Cerebrums hjelper
• Organisering av inntrykk 

• Sekvensering, koordinering av motorikk, mønstergjenkjenning (rytme, lydrekker, språk)

• Tidsoppfattelse, abstrakt tenking, innlevelse basert på avlesning av mønster.



Hvilken sykdom kan man mistenke når man har et 
gitt symptombilde - fordi man kan regne seg frem 

til hvilke områder som er skadet?



Kognitive profiler ved de vanligste demenssykdommene
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
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Non-fluent aphasia Left frontal lobe Language screening
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Fallgruver

Egensaper hos pasienten
• Alder

• Kjønn

• Utdannelse

• Kultur

• Språk

• Akutt sykdom

• Komorbiditet (psykisk eller somatisk)

• Medisiner

• Smerter

• Tremor

• Premorbid fungering
• Dysleksi, dyskalkuli

• Redusert syn, hørsel, afasi

• Uttalt stress

• Motivasjon (lite motivert, eller «sterke» motiv)

Testsituasjon og testleder
• Dårlig allianse

• TL satt seg nøye inn i reglene for administrasjon og skåring

• Diagnose settes ikke på bakgrunn av resultat fra enkelttester, 
men baserer seg på den samlede informasjon fra utredningen

• Utfør testing en-til-en uten pårørende til stede. 

• Briller/hørselshjelpemiddel til stede

• Unngå at pas ser skåring og svaralternativer på skjema. 

• Ikke forklar eller hjelp pas mer enn det som er lov.

• Ikke fortell om et svar er rett eller galt. 

• Gir pasienten utrykk for ikke å klare en oppgave, oppfordre 
likevel til å gjøre et forsøk. 

• Ved retesting: For å redusere læringseffekt fra tidligere 
testing, bytt oppgavesett der dette er mulig (for eksempel 
mulig ved MMSE og TMT)



• Baner, nettverk…

• Kognitiv reserve…

• Hjernereserve…

Fallgruver, egenskaper ved hjernen



Konklusjoner

• Resultat fra kognitive tester kan si noe om hvor i hjernen skaden sitter 
– viktig for diagnose

• Det finnes mange fallgruver å være klar over
✓ Egenskaper hos pasienten

✓ Egenskaper ved testsituasjonen 

✓ Egenskaper ved hjernen

• Samsvar mellom skadelokalisasjon og symptomer er ikke absolutt.



Takk!

• Spørsmål?!


