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Kognitiv testing
ved mistanke om demens

Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege 
Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling

OUS Ullevål

Kognisjon

• = Evne til å forstå

• Fra Latin cognitionem, “å lære å kjenne, kjennskap, 
kunnskap”

• Alle typer av hjernefunksjoner som ikke er emosjon

«Hukommelse»

• I dagligtale blir gjerne alle kognitive vansker 
beskrevet som hukommelsesproblemer

• «Hun husker ikke hva ting heter»

• «Hun husker ikke veien hjem»

• «Hun husker ikke å spise»

• «Hun husker ikke hva penger er verdt»

Begreper som inngår i kognisjon

• Oppmerksomhet

• Prosesshastighet

• Hukommelse

• Visuospatiale evner

• Aritmetiske evner

• Språk

• Eksekutive funksjoner

Begreper som inngår i kognisjon

• Oppmerksomhet
• Reaksjonstid

• Vedvarende oppmerksomhet

• Prosesshastighet

• Hukommelse

• Visuospatiale evner

• Aritmetiske evner

• Språk

• Eksekutive funksjoner

Begreper som inngår i kognisjon

• Oppmerksomhet 

• Prosesshastighet
• Målt motorisk – med penn og papir

• Målt verbalt – med språkproduksjon

• Hukommelse

• Visuospatiale evner

• Aritmetiske evner

• Språk

• Eksekutive funksjoner
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Begreper som inngår i kognisjon

• Oppmerksomhet

• Prosesshastighet

• Hukommelse
• Tidligere innlagrede kunnskaper
• Innlæring
• Gjenkalling av ny eller gammel informasjon
• Gjenkjenning

• Visuospatiale evner

• Aritmetiske evner

• Språk

• Eksekutive funksjoner

Begreper som inngår i kognisjon

• Oppmerksomhet

• Prosesshastighet

• Hukommelse

• Visuospatiale evner
• Visuokonstruksjon (tegning, legge terningmønster)
• Visuell gnosis (tolkning av synsinntrykk, bilder etc)
• Forståelse av retninger i rommet
• Evne til visuell mental prosessering

• Aritmetiske evner

• Språk

• Eksekutive funksjoner

Begreper som inngår i kognisjon

• Oppmerksomhet

• Prosesshastighet

• Hukommelse

• Visuospatiale evner

• Aritmetiske evner
• Nært knyttet til visuospatiale evner

• Hoderegning

• Matematisk forståelse

• Språk

• Eksekutive funksjoner

Begreper som inngår i kognisjon

• Oppmerksomhet

• Prosesshastighet

• Hukommelse

• Visuospatiale evner

• Aritmetiske evner

• Språk og tale
• Tale, produksjon og forståelse

• Skrift, produksjon og forståelse

• Forskjell mellom forståelse av enkeltord og grammatisk forståelse

• Eksekutive funksjoner

Begreper som inngår i kognisjon

• Oppmerksomhet

• Prosesshastighet

• Hukommelse

• Visuospatiale evner

• Aritmetiske evner

• Språk

• Eksekutive funksjoner
• Evne til organisasjon, overblikk, planlegging, initiativ, sekvensering, 

monitorering, impulskontroll
• Mental fleksibilitet
• Abstraksjonsevne
• Dømmekraft, innsikt, vurderingsevne
• Evne til å ta valg

Tolkning av testresultater

• Mye litteratur legger vekt på lokalisasjon og 
lateralisering
• Historiske årsaker

• Ikke alltid så relevant ved demenssykdom, ettersom 
skadene da ikke er så avgrensede
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Begreper som inngår i kognisjon
- Lokalisering
• Oppmerksomhet 

• Aktivering fra hjernestammen

• Fronto – subkortikale funksjoner

• Prosesshastighet

• Hukommelse

• Visuospatiale evner

• Aritmetiske evner

• Språk

• Eksekutive funksjoner

Begreper som inngår i kognisjon
- Lokalisering
• Oppmerksomhet

• Prosesshastighet
• Fronto – subkortikale funksjoner

• Hukommelse

• Visuospatiale evner

• Aritmetiske evner

• Språk

• Eksekutive funksjoner

Begreper som inngår i kognisjon
- Lokalisering
• Oppmerksomhet

• Prosesshastighet

• Hukommelse
• Eksplisitt, særlig episodisk, innlæring er avhengig av mediale

temporallapper (men ikke utelukkende)
• Implisitt / procedural læring involverer mange deler av hjernen, 

fronto-subkortikale systemer og cerebellum
• Gjenkalling av minner involverer store deler av hjernen

• Visuospatiale evner

• Aritmetiske evner

• Språk

• Eksekutive funksjoner

Begreper som inngår i kognisjon
- Lokalisering
• Oppmerksomhet

• Prosesshastighet

• Hukommelse

• Visuospatiale evner
• Bakre deler av hjernen, parietooccipitalt

• Aritmetiske evner

• Språk

• Eksekutive funksjoner

Begreper som inngår i kognisjon
- Lokalisering
• Oppmerksomhet

• Prosesshastighet

• Hukommelse

• Visuospatiale evner

• Aritmetiske evner
• Parietallapper

• Språk

• Eksekutive funksjoner

Begreper som inngår i kognisjon
- Lokalisering
• Oppmerksomhet

• Prosesshastighet

• Hukommelse

• Visuospatiale evner

• Aritmetiske evner

• Språk
• Ulike aspekter lokalisert frontalt, temporalt og parietalt

• Ikke utelukkende venstre side

• Eksekutive funksjoner
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Begreper som inngår i kognisjon
- Lokalisering
• Oppmerksomhet

• Prosesshastighet

• Hukommelse

• Visuospatiale evner

• Aritmetiske evner

• Språk

• Eksekutive funksjoner
• Fronto-subkortikale systemer

«Precuneus», hva er det?

• Precuneus er ofte påvirket tidlig i forløpet av 
Alzheimers sykdom

• Hippocampus og precuneus er som regel de steder 
man først ser atrofi

Cuneus (latin: kile)

Cuneus er fremfor alt involvert i basal visuell prosessering

Precuneus Precuneus funksjoner

• Selvet 
• Involvert i selvbevissthetsprosesser, for eksempel reflekterende 

selvbevissthet

• Hukommelse
• Hukommelse for visuospatiale detaljer. Også koblinger til  venstre 

prefrontale cortex i gjenkalling av episodiske minner. Involvert i 
kildehukommelse.

• Visuospatiale funksjoner
• Involvert i å rette oppmerksomheten i rommet. Sammen med dorsal 

premotorcortex involvert i visuospatiale mentale operasjoner. Også 
involvert i mer høyerestående mentale bilder, som f eks empati og 
tilgivelse, sammen med orbitofrontal cortex og gyrus frontalis superior.

• «Default network»
• En del teorier om at precuneus er sentral i det nettverket som aktiveres 

når man ikke er opptatt med viljemessige handlinger. Knyttet til 
selvbevissthet. 
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Begrensninger ved tester

• Det finnes ingen «rene» kognitive tester
• Ingen test som utelukkende måler én enkelt ferdighet 

eller kognitiv evne

• Ingen test som selektivt tester en bestemt del av 
hjernen («frontale tester» finnes ikke)

• Men ulike tester stiller varierende kognitive krav

• Ved bruk av flere ulike tester kan man komme frem 
til hvilke kognitive funksjoner som fungerer bra og 
mindre bra

Tenk på når du velger tester

• Gjør man det dårlig på en enkel test, vil man også 
gjøre det dårlig på en vanskelig test

• Velg tester ut ifra ditt førsteinntrykk av pasienten
• En gammel og multisyk pasient skal ikke plages med 

omfattende testing

• Tenk på faktorer som trettbarhet og testmotivasjon

• Tenk på at du kan dele testingen over flere ganger
• Du trenger ikke å rekke over alt første gang du treffer 

pas

Hvordan gjør man?

Generelt om testing

• Testpersonen opplever ofte situasjonen som 
stressende og ubehagelig

• Prøv å skape en avslappet atmosfære

Relasjonell oppvarming

• Begrep hentet fra personsentrert demensomsorg

• Betyr å skape en relasjon før man begynner med 
hva man egentlig hadde tenkt å gjøre

Begynn med å spørre om 
personen selv
• De fleste liker å fortelle om seg selv

• Med kompletterende spørsmål kan du også danne 
deg en oppfatning om hvor mye pas husker
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Hva er enklest å huske?

• Fødselsdato

• Hvor man kommer fra

• Foreldrenes navn og yrke

• Hvor man gikk i barneskolen

• Navnet på første lærer

• Første jobben man hadde

Hva får man vansker med ved problemer 
med episodisk hukommelse?

• Egen alder

• Barnas alder

• Hva man jobbet med senest
• Når man gikk i pensjon

• Sammenhengende kronologisk redegjørelse for 
livet

Ikke bare poeng!!

• Skriv ned de faktiske svarene til pasienten, ikke 
bare poeng!

• Når du refererer tester i journalen, ikke bare skriv 
poengsummer, men beskriv også hvordan 
pasienten gjorde det!
• Hvordan samarbeidet pasienten?

• Gikk det fort og lett, eller veldig langsomt og 
møysommelig?

• Var noen oppgaver spesielt vanskelige?

• Hvilken type feil gjorde pasienten?

Hvis pasienten ikke vil

• Som regel er det et tegn på sykdom at man helt 
nekter å svare på spørsmål eller å gjennomføre 
testing

• Man kan innlede med generelle spørsmål om 
hukommelse

• Hvis pas i utgangspunktet virker litt uvillig,  kan man 
prøve denne spørsmålsrekken:
• «Syns du at du har vansker med hukommelsen?»

• «Har du vansker med å holde orden på dag og dato?»

• «Kan du si hvilken dato det er i dag?»

Differensialdiagnostikk
Typiske trekk ved de ulike 

demenssykdommene
Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege

Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling

OUS Ullevål

Historikk

• Frem til 1800-tallet: Demens var en del av aldring

• Slutten av 1800-tallet: Økende interesse for 
forandringer i hjernen, bedre mikroskoper og 
fargingsteknikker

• Eksempler:
• 1892 Arnold Pick beskrev semantisk progressiv afasi

• 1905 Alois Alzheimer beskrev Alzheimers sykdom

• Likevel dominerte aldring og «åreforkalkning» som 
forklaring på «senil demens» frem til 1960-tallet
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Historikk, forts

• På midten av 1970-tallet snudde tenkningen.
• Man trodde ikke lenger at «åreforkalkning» og vaskulære 

forandringer var hovedårsaken til demens
• Alzheimers sykdom eller «demens av Alzheimers type» ble 

oppfattet som den dominerende årsaken til demens, og at noen 
hadde den sjeldne Picks sykdom

• Utover 1980- og 90-tallet så man at mange med demens 
verken hadde Alzheimer- eller Pick-forandringer i hjernen
• Frontotemporal demens som ikke var Picks sykdom ble beskrevet
• Demens med Lewy-legemer ble beskrevet og langsomt akseptert

• På 2000-tallet begynte man å forstå at de ulike formene av 
FTD var genetisk betinget i 30-40% av tilfeller

• Mange leger på min alder er blitt undervist av lærere som 
tok sin utdanning langt før dette

Aktuell tenkemåte, primærdegenerativ demenssykdom

(sant i dag, men kanskje ikke i morgen)
• Alzheimers sykdom / amyloidpatologi

• «Klassisk» Alzheimers demens (ung debutalder, omfattende utfall)
• Aldersvarianten av Alzheimers demens (eldre debutalder, hukommelsessvikt dominerer)
• Progressiv afasi av logopenisk type
• Posterior kortikal atrofi

• Synucleinopatier
• Demens med Lewy-legemer
• Parkinsons sykdom
• Demens ved Parkinsons sykdom
• Multippel systematrofi

• Tauopatier
• Ulike varianter av FTD med eller uten ALS
• ALS
• Progressiv afasi av semantisk og ikke-flytende type
• Aldersrelatert demens med non-Alzheimerpatologi (PART)
• Progressiv supranukleær parese
• Kortikobasal degenerasjon

• TDP43-patologier
• Ulike varianter av FTD
• Aldersrelatert demens med non-Alzheimerpatologi (LATE)

• Andre, mer sjeldne patologier, oftest med frontotemporal degenerasjon og/eller ALS
• FET, UPS

Aktuell tenkemåte, vaskulær demens

(sant i dag, men kanskje ikke i morgen)

• Storkarssykdom
• Multiple store kortikale infarkter
• Border-zone / vannskilleinfarkter
• Små strategiske infarkter: for eksempel bilaterale thalamusinfarkter

• Småkarssykdom
• Multiple lakunære infarkter, spesielt i basalgangliene
• Leukoaraiose – omfattende forandringer i hvit substans

• Blødning
• Større hjerneblødning
• Cerebral amyloid angiopati (som gir multiple småblødninger)

• Blandet vaskulær patologi i hjernen
• Blandede demenstyper: for eksempel, AD og vaskulær demens

Andre sykdommer og tilstander 
som kan føre til demens
• Multippel sklerose (MS)

• Huntingtons sykdom

• Alkoholmisbruk

• Annet misbruk

• Etc…..

Grunnårsaken til demens

• All demens er forårsaket av tap av hjerneceller, 
celledød, som fører til hjerneskade og nedsatt 
funksjon i hjernen

• Årsaken til at cellene dør, kan være degenerative 
sykdomsprosesser eller direkte skader (som for 
eksempel hjerneinfarkt)

Praktisk inndeling

• Alzheimers sykdom
• Typisk, dominerende hukommelsessvikt
• Atypisk, dominerende visuospatial svikt (PCA)
• Atypisk, dominerende språksvikt (PPA-L)

• Demens med Lewy-legemer og demens ved Parkinsons sykdom

• Frontotemporal demens
• Atferdsvarianten (bv-FTD)
• Språkvariant (PPA-S eller PPA-NA)

• Vaskulær demens
• Kortikal eller subkortikal type

• Uvanlige demenstyper
• Lavtrykkshydrocefalus
• Huntingtons sykdom

• Kognitiv svikt/demens av andre årsaker
• Alkohol og andre typer misbruk
• Traumatiske hjerneskader, skader etter operasjoner i hjernen
• ….et cetera

• Blandede former av demens
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Parkinson pluss-syndromer, hva er 
det?
• Sykdommer med «parkinsonlignende» symptomer 

der man i tillegg ser andre trekk, spesielt 
demensutvikling

• Hører hjemme i én av to kategorier

1. Tauopatier (i slekt med FTD)
Progressiv supranukleær parese (PSP)

Kortikobasal degenerasjon (CBD)

2. Synucleinopatier (i slekt med Parkinsons sykdom)
Demens med Lewy-legemer (DLB)

Multippel systematrofi (MSA)

Differensialdiagnostikk

• Forskjellene mellom ulike typer av degenerative 
sykdommer er alltid mest uttalte i tidlige stadier

• Ved moderat – alvorlig grad av demens ligner alle 
former hverandre

Alzheimers sykdom
- Typisk, dominerende hukommelsessvikt
- Atypisk, dominerende visuospatial svikt (PCA)
- Atypisk, dominerende språksvikt (PPA-L)

Alzheimers sykdom

• Begynner typisk i hippocampusområdet

• Progress 
• Bak- og oppover i parietal korteks

• Utover i temporal korteks

• Framover i prefrontal korteks

Tekniske funn ved 
Alzheimers sykdom
• MR eller CT caput: Atrofi av hippocampusområdet

og parietallappene (precuneus) kommer først, så 
temporallapper og frontallapper. Occipitallappene
oftest spart. 
• Atrofi kan mangle helt, særlig hos yngre og 

lavutdannede

• FDG-PET: Kan være helt normal, eller nedsatt 
opptak temporoparietalt

• Spinalvæskemarkører: Typisk senket amyloid og 
forhøyet totaltau og fosfotau

• Amyloid-PET: positiv

Alzheimers demens
hukommelsesproblemer
«Korttidshukommelse»

Dette begrepet brukes annerledes i dagligtalen

Korttidshukommelse i nevropsykologisk forstand er 
evnen til å gjenta noe umiddelbart etter at man har 
hørt det

Begrenset kapasitet: Syv pluss/minus to enheter

Den typen av korttidshukommelse er intakt ved tidlig 
Alzheimers demens
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Alzheimers demens
hukommelsesproblemer
• Det typiske er innlæringsproblemer

• Man har vansker med å lagre ny informasjon i 
hukommelsen

• I tidlige stadier av sykdommen har man ikke problemer 
med å gjenkalle tidligere innlært informasjon

• Man husker ikke det som skjedde for fem minutter 
siden, men man husker det man opplevde eller 
lærte for tjue år siden

Alzheimers demens
hukommelsesproblemer
• Innlæringsproblemer

• Ved verbal hukommelsestesting er det dårlig økning av antall 
huskede ord for hver repetisjon

• Eksempel, normal
• Ved tiordstest eller bildehukommelsestest forventer man seg 

normalt at personen husker flere ting for hver gang de blir gått 
gjennom

• Første gang 4 ord
• Andre gang 7 ord
• Tredje gang 9-10 ord

• Alzheimerpasienter husker ofte bare de 4-5 ordene de har i 
korttidshukommelsen sin, uansett hvor mange repetisjoner 
de får

Alzheimers demens
hukommelsesproblemer
• Innlæringsproblemer

• Mer recency enn primacyeffekt
• Recency = at man husker det siste man hørte

• Primacy = at man husker første ord i listen

• Normalt husker man best de første og de siste ordene av 
en opplest liste

• Ved innlæringsvansker husker man oftest bare de siste 
ordene best

Alzheimers demens
hukommelsesproblemer
• Gjenkallingsproblemer

• Dårlig gjenkalling etter tidsintervall (utsatt gjenkalling)

• Det man ikke har lært kan man ikke gjenkalle

• Ofte har de også et stort tap av ord fra siste 
innlæringsforsøk til utsatt gjenkalling

Alzheimers demens
hukommelsesproblemer
• Gjenkjenning kan være bra i tidlige stadier av 

Alzheimers demens

• Gjenkjenning er alltid lettere enn gjenkalling

• Gjenkjenning utføres via andre hjernesystemer enn 
gjenkalling

Alzheimers demens
hukommelsesproblemer
• Visuell hukommelsestesting

• Utføres oftest ved at man ber pasienten om å 
kopiere en sammensatt figur, og så tegne den fra 
hukommelsen etter et tidsintervall

• Ved Alzheimers demens husker pas som regel lite 
detaljer ved utsatt gjenkalling, men har ofte bevart 
grunnriss av figuren
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Semikompleks figur
(Hentet fra CNTB)

• Kopieres av pasienten

• Etter fem minutter ber man pas om å tegne figuren 
igjen fra hukommelsen

Gjenkalling

Alzheimers demens
Ordflyt
• Semantisk hukommelse svikter også

• Dårligere på semantisk enn fonemisk ordflyt (ofte tidlig 
tegn)

• Semantisk ordflyt = si så mange ord som mulig fra 
en bestemt kategori (dyr, klær, guttenavn, ting på 
kjøkkenet)

• Fonemisk ordflyt = si så mange ord som mulig som 
begynner på en bestemt bokstav (F, A, S)

Ordflyt

• Normalt sett er man bedre på semantisk enn på 
fonemisk ordflyt
• Naturlig organisasjon av hukommelsen

• Tommelfingerregel: 
• Antall ord på F+A+S = Antall ord på to semantiske 

kategorier (dyr og klær)

Semantisk ordflyt

• Vanlig å bruke kategorien «dyr»
• Kalles ofte «Animal naming test»

• Si så mange dyr du kan komme på, på ett minutt

• Alle slags dyr er tillatt 
• Også fantasidyr, dinosaurier etc.

• Hvis pas spør «Er insekter tillatt?», «Er fisker 
tillatt?», så svar ja uansett

Dyr + Klær

• Fornuftig å bruke to semantiske kategorier
• Minsker betydningen av tilfeldig variasjon i prestasjon

• Etter dyr tar man «klær»

• Du skal si så mange klær, klesplagg du kan komme 
på, på ett minutt
• Det vil si, ting man har på seg
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Norske normer for dyr + klær
(gjennomsnittsverdier)

• Ingen alders- eller kjønnsdifferensiering

• Normene innsamlet på personer fra 16 til 77 år

<13 år skole 13 til 15 år skole >15 år skole

42 47 49

Egeland et al 2006 

Alzheimers demens forts….

Etter hvert tilkommer visuospatiale problemer

Oftest ikke tidlig i sykdommen

• Vansker med å sette tall og visere riktig på klokken
• Bedrer seg ikke dersom man får kopiere

• Vansker med å lese klokken

• Vansker med figurkopiering

Fri klokketegning Kopiering

Alzheimers sykdom fortsetter

Etter hvert tilkommer visuospatiale problemer

• Vansker med å sette tall og visere riktig på klokken
• Bedrer seg ikke dersom man får kopiere

• Vansker med å lese klokken

• Vansker med figurkopiering

Klokkelesning kontra 
klokketegning
• Klokkelesning er en mye enklere oppgave enn 

klokketegning

• Man lærer det som barn og trener hver dag

• Klokkelesning stiller ingen krav til visuokonstruktive 
eller eksekutive evner

• Vansker med klokkelesning tyder på betydelig 
visuospatial svikt
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Alzheimers sykdom fortsetter

Etter hvert tilkommer visuospatiale problemer

• Vansker med å sette tall og visere riktig på klokken
• Bedrer seg ikke dersom man får kopiere

• Vansker med å lese klokken

• Vansker med figurkopiering

Visuospatiale vansker 
ved figurkopiering

• Typisk at man mistolker 
hvordan figuren er bygget 
opp

• Ved femkantkopiering tolker 
man f eks romben i midten 
som et frittstående element

Alzheimers demens fortsetter

Etter hvert tilkommer språkforstyrrelse
• Oftest av samme type som logopenisk progressiv afasi

• Repetisjonsvansker, benevningsvansker, fonologiske feil

• Dette er grunnen til at fraserepetisjon og benevning ble 
tatt med i MMSE

Språkproblemer ved Alzheimers 
demens
• Ved alle typer av språkforstyrrelser ved demens har 

man vansker med å benevne (finne ord)

• Typisk ved Alzheimers demens er
• Repetisjonsvansker

• «Tømmerhoggerhytte»

• «Han forlangte gjelden betalt»

• Omkastning av språklyder
• Dramedor, preblom, efelant

Logopenisk progressiv afasi

• Atypisk variant av Alzheimers sykdom som 
begynner med bare språkvansker

• God hukommelse og orienteringsevne

• Typisk språkforstyrrelse
• Benevningsproblemer

• Repetisjonsvansker

• Omkastning av språklyder

Posterior kortikal atrofi
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Posterior kortikal atrofi, PCA

• Nevrodegenerativ tilstand beskrevet av Benson 1988

• Progredierende svikt i visuospatiale og visuoperseptuelle
ferdigheter, leseevne, hoderegning og praksis

• Vanligvis er Alzheimers sykdom den underliggende
patologien

• Oftest er PCA en atypisk variant av Alzheimers sykdom
• mer sjeldent demens med Lewy-legemer eller kortikobasal

degenerasjon

• Ikke alle med PCA fremviser atrofi posteriort på bilder

Tekniske funn ved 
posterior kortikal atrofi
• MR eller CT caput: Atrofi, mest uttalt i 

parietallappene. Occipitallappene oftest spart. 
• Atrofi kan mangle helt, særlig hos yngre og 

lavutdannede

• FDG-PET: Nedsatt opptak parietalt

• Spinalvæskemarkører: Hvis AD typisk senket 
amyloid og forhøyet totaltau og fosfotau

• Amyloid-PET: positiv hvis AD

Vanligste testfunn ved posterior
kortikal atrofi
• Visuospatial og visuoperseptuell svikt

• Store vansker med figurkopiering
• Vansker med å forstå bilder
• Lesevansker (følger ikke linjene, hopper over ord, leser ordene feil)
• Skrivevansker (vansker med å forme bokstavene)
• Store problemer med hoderegning
• Simultanagnosi

• At man bare oppfatter én detalj på et bilde og overser resten

• Gerstmannsyndrom (dyskalkuli, dysgrafi, fingeragnosi, 
venstre/høyre-desorientering)

• Uttalt apraksi selv ved veldig enkle oppgaver (ta på skjorte)

• Ofte påfallende godt bevart innlæringsevne, eksekutiv
funksjon og språkfunksjon tidlig i sykdommen

Posterior kortikal atrofi, forts…

• Når sykdommen utvikler seg blir pasienten etter 
hvert funksjonelt blind

• Språksymptomer av logopenisk type følger ofte 
med

Praktisk inndeling

• Alzheimers sykdom
• Typisk, dominerende hukommelsessvikt
• Atypisk, dominerende visuospatial svikt (PCA)
• Atypisk, dominerende språksvikt (PPA-L)

• Demens med Lewy-legemer og demens ved Parkinsons sykdom

• Frontotemporal demens
• Atferdsvarianten (bv-FTD)
• Språkvariant (PPA-S eller PPA-NA)

• Vaskulær demens
• Kortikal eller subkortikal type

• Uvanlige demenstyper
• Lavtrykkshydrocefalus
• Huntingtons sykdom

• Kognitiv svikt/demens av andre årsaker
• Alkohol og andre typer misbruk
• Traumatiske hjerneskader, skader etter operasjoner i hjernen
• ….et cetera

• Blandede former av demens

Demens med Lewy-legemer 
Demens ved Parkinsons sykdom 
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Tekniske funn ved 
DLB og Parkinson med demens
• MR eller CT caput: Atrofi, mest uttalt i 

parietallappene og occipitallappene. 
• Atrofi kan mangle helt, særlig hos yngre og 

lavutdannede

• FDG-PET: Nedsatt opptak posteriort, inkludert 
occipitallappene, men bakre cingulum er spart

• DAT-scan: Nedsatt opptak i basalgangliene

• Spinalvæskemarkører: Kan ha (lett) senket amyloid
og normalt totaltau og fosfotau

• Amyloid-PET: negativ

Demens med Lewy-legemer 
Demens ved Parkinsons sykdom 

• Parkinsonsymptomer, men ved DLB oftest ingen 
eller liten tremor
• Flektert holdning

• Gange med små skritt uten medbevegelser i armene

• Hypokinesi, hypomimi

• Rigiditet

• Balanseproblemer, tendens til å falle fremover

Demens med Lewy-legemer 
Demens ved Parkinsons sykdom 

• Redusert tempo er det dominerende testfunnet
• Alle oppgaver går langsomt

• Det tar en evighet å komme gjennom MMSE

• Trail making test
• Det er ikke bare del B som går langsomt, men også del A 

går veldig langsomt

Trail making test

• Normal forskjell mellom A og B
• Antall sekunder på B = 2-3 ganger A

• Ved eksekutiv svikt ser man at normert skår på B er 
signifikant dårligere enn A (mer enn 1 SD forskjell)

• Hvis begge skårene er klart avvikende (dårligere 
enn -1,3 SD) tyder det på at psykomotorisk tempo 
er generelt nedsatt

Demens med Lewy-legemer 
Demens ved Parkinsons sykdom 

Visuospatiale problemer opptrer tidlig i forløpet

• Vansker med å sette tall og visere riktig på klokken
• Bedrer seg ikke dersom man får kopiere

• Vansker med å lese klokken

• Vansker med figurkopiering

• Vansker med hoderegning

Demens med Lewy-legemer 
Demens ved Parkinsons sykdom 

• De visuospatiale vanskene er oftest mer uttalt enn 
hukommelsesvanskene
• Klokke dårligere enn tiordstest

• Ved typisk tidlig Alzheimer er det gjerne omvendt
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Demens med Lewy-legemer 
Demens ved Parkinsons sykdom 

• Ved testing av verbal hukommelse er det ofte 
perfekt gjenkjenning, tross dårlig, langsom og 
møysommelig gjenkalling

Demens med Lewy-legemer 
Demens ved Parkinsons sykdom 

• Ved testing av visuell hukommelse huskes mange 
detaljer, men dårlig gjengivelse av grunnstruktur

Praktisk inndeling

• Alzheimers sykdom
• Typisk, dominerende hukommelsessvikt
• Atypisk, dominerende visuospatial svikt (PCA)
• Atypisk, dominerende språksvikt (PPA-L)

• Demens med Lewy-legemer og demens ved Parkinsons sykdom

• Frontotemporal demens
• Atferdsvarianten (bv-FTD)
• Språkvariant (PPA-S eller PPA-NA)

• Vaskulær demens
• Kortikal eller subkortikal type

• Uvanlige demenstyper
• Lavtrykkshydrocefalus
• Huntingtons sykdom

• Kognitiv svikt/demens av andre årsaker
• Alkohol og andre typer misbruk
• Traumatiske hjerneskader, skader etter operasjoner i hjernen
• ….et cetera

• Blandede former av demens

Frontotemporal demens,
atferdsvarianten

Tekniske funn ved 
frontotemporal demens
• MR eller CT caput: Atrofi, mest uttalt i frontal- og 

temporallappene.  
• Atrofi kan mangle helt, særlig hos yngre og 

lavutdannede

• FDG-PET: Nedsatt opptak frontotemporalt

• Spinalvæskemarkører: kan ha (lett) senket amyloid
og forhøyet totaltau, men ikke fosfotau

• Amyloid-PET: negativ

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
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1. Uhemmet atferd

• Sosialt upassende atferd
• Invadere personlig sfære, upassende berøring, være 

familiær med fremmede

• Tap av normal oppdragelse eller anstendighet
• Upassende vitser, grovt språk, uhøflig atferd uten anger 

eller sjenanse

• Impulsive, forhastede eller uvørne handlinger
• Begynner med pengespill, stjeling, dårlige beslutninger 

uten å ta hensyn til konsekvensene

2. Apati

• Affektiv apati: Mangel på interesse eller bekymring

• Motorisk apati: Minsket initiativ til bevegelse («Han 
sitter bare der»)

• Kognitiv apati: Manglende ønske om å starte med 
målrettede aktiviteter

• Sosial tilbaketrekning

• Trenger oppmuntring for å delta i samtaler, gjøre 
oppgaver eller bevege seg

• Apati kan lett mistolkes som depresjon

3. Tap av sympati / empati

• Ufølsomhet eller mangel på interesse overfor andre

• Responderer ikke på andres behov eller følelser

• Minsket sosial interesse, relaterer ikke til andre, 
mindre personlig varme
• Blir ikke bekymret dersom et familiemedlem blir syk

• Gir slemme kommentarer til andre uten å forstå at 
de blir såret

• Har ingen forståelse for hvordan deres egen 
sykdom påvirker andre

4. Persevererende, stereotyp, eller 
tvangsmessig / ritualisert atferd

• Kan være enkel motorisk atferd som banking eller 
tromming med hender eller føtter, klapping, 
gnikking, smatting, plukking

• Tvangsmessig vandring, samling av verdiløse ting, 
tvangsmessig telling, stadige toalettbesøk

• Gjentakelse av samme handlinger hver dag

• Stereotypier i talen med stadig gjentakelse av 
samme fraser

• Ekstrem opptatthet av enkelte ting

5. Hyperoralitet eller forandrede 
spisevaner
• Forandrede spisevaner, ofte i retning av mer søte 

ting og karbohydrater

• Øket konsum av alkohol, røyking

• Overspising 

• Stapper munnen full av mat

• Tar mat fra andres tallerkener

• Hyperoralitet: Putter alt i munnen, spiser ting som 
er uspiselige

Annen typisk atferd ved FTD

• Pasienten er rigid, sta, og klarer ikke å endre 
mening eller handlemåte

• Pasienten går med klær som er skitne eller hullete

• Pasienten slutter å bekymre seg om personlig 
hygiene, hårklipp etc
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Testresultater ved FTD

• Vanlige standardtester er ofte helt normale
• MMSE, klokketest, trailmaking test

• Man må også vurdere atferden i samtale og 
testsituasjon
• Uhemmet atferd

• Impulsivitet

• Distraherbarhet

• Brukeratferd (utilisation behaviour)

Atferd i testsituasjonen som er typisk 
ved FTD
• Uhemmet atferd

• Pas forteller uoppfordret intime detaljer. Pas kommer med 
ubehagelige kommentarer til deg, alternativt unormalt positive 
kommentarer («Du er så flink!» «Så pen du er!» «Jeg elsker deg!»)

• Pas sier kjønnsord eller andre grovheter, og ler av det

• Impulsivitet
• Pas er utålmodig og begynner på oppgaven før du får forklart den

• Distraherbarhet
• Pas distraheres av lyder eller av ting han ser. Kommenterer bilder på 

veggene, bøker i bokhyllen, utsikten ut av vinduet
• Pas reiser seg opp midt i samtalen og går rundt i rommet

• Brukeratferd (utilisation behaviour)
• Pas tar ting som ligger på bordet eller i rommet ellers, og bruker 

dem, undersøker dem, leker med dem eller kommenterer dem

Frontotemporal demens, 
atferdsvarianten
Testresultater

• Verbal hukommelse
• Ofte normal utsatt gjenkalling

• Kan være stor forekomst av intrusjoner ved gjenkalling 
(konfabulering) og falskt positive ved gjenkjenning

• Visuell hukommelse
• Konfabulering ved gjenkalling, tegner figurer eller 

detaljer som ikke var med i originalen

Frontotemporal demens, 
atferdsvarianten
Testresultater

• Eksekutive tester
• Ulike typer av eksekutiv svikt, tendens til konkrete svar, 

perseverasjon, manglende impulskontroll

• Språkforstyrrelse
• Semantisk eller ikke-flytende type av PPA

Impulskontroll

• Go / No-go
• Inngår i «Frontal assessment battery»
• Undersøkeren slår lett i bordet med en finger eller med 

enden av en blyant)
1. Slå to slag når jeg slår ett, og omvendt
2. Slå ett slag når jeg slår ett slag, ikke slå når jeg slår to 

slag

• Fullføre setninger på logisk eller ulogisk måte
• «Hayling test»
• London er en meget travel….

Kopiering av sirkel

Klokketest
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Kopi, eksempel

Umiddelbar gjenkalling Konkrete svar

• Svarer konkret ved spørsmål om likheter
• Appelsin – banan «De er ikke lik hverandre, bananer er 

gule og avlange, men appelsiner er runde og orange»

• Bord – stol «Ja de har jo fire bein og man sitter ved 
bordet på stolen»

• Kåpe – dress «Begge er lange»

• Gir konkrete forklaringer på ordtak og uttrykk
• Kaste stein i glasshus: «Det skal man ikke gjøre, da går 

glasset i stykker» «Det er feil å knuse og ødelegge ting»

• Svartmale: «Det er at man maler noe med svart maling»

Manglende innsikt

• Pårørende er fortvilet, pasienten er helt ubekymret 
og gir uttrykk for at han er fullstendig frisk

• Pasienten kan ofte fortelle hva pårørende mener, 
og forklare at han er uenig i det
• «Ja, min kone sier at jeg har forandret personlighet 

radikalt, men jeg syns nå ikke det»

Hva kan skille atferdsvarianten av 
FTLD fra psykiatrisk sykdom?
• Ifølge flere studier er det to ting som kan skille

1. Språkproblemer (benevning)

2. Resultat på abstraksjon - likheter
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Språkvariantene av 
frontotemporal demens

Kort karakteristikk

Begge typene har benevningsproblemer / vansker 
med å finne ord, men på forskjellig måte

• Ikke-flytende, agrammatisk PPA
• Motorikk og grammatikk

• Bakre deler av venstre frontallapp

• Semantisk PPA
• Betydning av ord

• Temporalpolene

Ikke-flytende, 
agrammatisk PPA

PPA-NF

• Motorikk og grammatikk
• Bakre venstre frontallapp

Tekniske funn ved ikke-flytende, 
agrammatisk PPA
• Atrofi på MR og/eller nedsatt opptak på PET/SPECT 

eller PET i venstre posteriore frontoinsulære
område
• Gyrus frontalis inferior

• Insula

• Premotorareaen

• Supplementære motorareaen

• Spinalvæskemarkører normale

• Amyloid-PET negativ

Gyrus frontalis inferior

Supplementære 
motorareaen

Premotorareaen

Agrammatisme ved PPA-NF

• Korte, enkle fraser med utelatte grammatiske 
detaljer som funksjonsord* og bøyninger

*Funksjonsord 
Artikler (en, et, ei, huset, hunden …)

Pronomen (jeg, du, vi, de …)

Preposisjoner (i, på, under, over, gjennom…)

Konjunksjoner (og, men, eller, så …) 

Hjelpeverb (være, bli …)

Partikler (om, da, vel, altså …) 
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Møysommelig tale ved PPA-NF

• Talen er anstrengt og krever stor arbeidsinnsats. 

• Defekt i planlegging av artikulasjonen, 
«taleapraksi» 
• Ofte den vanligste forstyrrelsen, og kan være 

initialsymptomet. 

• Møysommelig prøving og feiling, med leting etter riktig 
lyd

• Egenkorrigering av feil
• Unormal rytme, betoning og intonasjon
• Inkonsekvente uttalefeil ved repetisjon av samme utsagn
• Startvansker

Tidligsymptom ved PPA-NF

• Lett taleapraksi
• Påvisning med «pataka»-test

• Lette grammatiske feil, lett svikt i syntaksforståelse
• Påvises med skriftlig språkproduksjon (f eks skriftlig 

beskrivelse av et bilde) 

• Syntaksforståelsesoppgaver  
• Initialt problemer med de vanskeligste typene av 

konstruksjoner 

• Passivkonstruksjoner («Jegeren ble drept av løven». «Huset ble 
ikke bygget av min far»)

• Objektrelativsetninger (f eks «Sykkelen som ble truffet av 
lastebilen var grønn»)

Semantisk PPA
PPA-S

• Betydning av ord
• Temporalpolene

Tekniske funn ved semantisk PPA

• Atrofi på MR og/eller nedsatt opptak på SPECT/PET 
• Fremre og laterale delene av fremre temporallappene 

(temporalpolene) bilateralt

• Skaden er vanligvis mer uttalt på venstre side 

• Negativ amyloid-PET

• Normale spinalvæskemarkører, evt lett forhøyet 
total-tau

Temporalpolen

• Semantikk = læren om ordenes betydning
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Semantisk PPA

• Anomi (benevningsvansker) 
• Benevningsvansker forekommer ved andre varianter av 

PPA og ved andre nevrodegenerative sykdommer som 
gir afasi

• Svikten ved semantisk PPA er av alvorlig grad, særlig når 
man ser på hvor relativt velbevarte andre domener av 
språkfunksjonen er

Semantisk PPA

• Forståelsen av enkeltord er alvorlig svekket
• Særlig for lavfrekvente ord (f eks «sebra» kontra det mer 

kjente/vanligere ordet «katt»)
• Manglende evne til å forstå mindre kjente ord kan være 

det eneste symptomet i tillegg til anomi i de tidligste 
stadiene. 

• Tegn på en omfattende svikt i semantisk 
hukommelse som også gir svikt i gjenkjenning av 
objekter og personer

• Ikke bare visuelt, men også taktilt, olfaktorisk eller 
gustatorisk

Semantisk PPA

• Den semantiske svikten omfatter som regel 
de fleste kategorier (f eks verktøy, dyr, 
mennesker)
• Sjeldne tilfeller finnes beskrevet med større, 

eller til og med selektiv, svikt for mennesker og 
dyr

• Forekommer også: Mer svikt for konkrete enn 
for abstrakte begreper
• Da ofte mer høyresidig temporal atrofi og tidlige 

atferdsproblemer som tap av empati og 
tvangshandlinger

Semantisk PPA

• Selv når semantisk svikt er fremtredende, så er 
evnen til repetisjon bevart, og talemotorikken 
normal

• Språket er vanligvis grammatisk korrekt
• Kan inneholde en del «paragrammatiske» feil, så som å 

sette inn mindre passende funksjonsord eller bøyninger. 
• Eksempel: «Jeg vet hva de gjør, men jeg kan ikke komme på 

ordet hva de gjør.» 

Semantisk PPA

• Overflatedysleksi og overflatedysgrafi
• Svikt i lesing og skriving av ord med uregelmessig eller 

atypisk sammenheng mellom staving og uttale

• Ordene uttales «regelmessig» ved lesing
• Beige uttales «be-i-ge» istedenfor «beesj» 

• Ordene skrives «regelmessig»
• Giro skrives «sjiro»

bacon

gips

giro
gjespe

regime
teak

beige

safe
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Praktisk inndeling

• Alzheimers sykdom
• Typisk, dominerende hukommelsessvikt
• Atypisk, dominerende visuospatial svikt (PCA)
• Atypisk, dominerende språksvikt (PPA-L)

• Demens med Lewy-legemer og demens ved Parkinsons sykdom

• Frontotemporal demens
• Atferdsvarianten (bv-FTD)
• Språkvariant (PPA-S eller PPA-NA)

• Vaskulær demens
• Kortikal eller subkortikal type

• Uvanlige demenstyper
• Lavtrykkshydrocefalus
• Huntingtons sykdom

• Kognitiv svikt/demens av andre årsaker
• Alkohol og andre typer misbruk
• Traumatiske hjerneskader, skader etter operasjoner i hjernen
• ….et cetera

• Blandede former av demens

Vaskulær demens

Vaskulær demens

• Demens som følge av cerebrovaskulær sykdom

• Et omfattende begrep med alle tenkbare typer av 
kognitive utfall

• Symptomene avhenger av hvor i hjernen skadene er

Klinikk

• Storkarssykdom (hovedsakelig kortikal)
• ”Avgrenset” kognitiv svikt

• Fokale nevrologiske utfall

• Småkarssykdom (hovedsakelig subkortikal)
• Generell psykisk og fysisk treghet, parkinsonisme

Kortikal vaskulær demens

• Kognitive utfall som svarer til skadene i hjernen

Mulige symptomer 
ved subkortikal vaskulær demens

• «Frontale» symptomer som apati, manglende hemninger og 
primitive reflekser (griperefleks, glabella tap, 
palmomentalrefleks)

• Depresjon og nedstemthet

• Fokale nevrologiske symptomer (f eks hemiparese, dysartri, 
dysfagi)

• Svikt i multiple kognitive funksjoner, vanligvis tydelig ved kognitiv 
testing 
• MMSE alene er vanligvis ikke tilstrekkelig for å avdekke svikt i 

oppmerksomhet og eksekutiv funksjon som er vanlig ved vaskulær 
demens

• Hukommelsesvikt kan være sekundær til eksekutiv svikt og 
oppmerksomhetssvikt. Da er ofte gjenkjenning perfekt tross dårlig 
gjenkalling

• Startvansker ved gange, korte subbende skritt, dårlig balanse

127 128

129 130

131 132



22.11.2021

23

Tekniske funn ved 
vaskulær demens
• CT caput: Tegn til hjerneslag

• MR caput: Tegn til hjerneslag eller subkortikale 
forandringer

• FDG-PET: Kan være helt normal, men kan vise 
generelt ujevnt, flekkete opptak

• Spinalvæskemarkører: Kan være helt normale. NB! 
Ved akutt slag stiger Tau-nivåene.

• Amyloid-PET: Negativ, hvis ikke samtidig Alzheimer.

Praktisk inndeling

• Alzheimers sykdom
• Typisk, dominerende hukommelsessvikt
• Atypisk, dominerende visuospatial svikt (PCA)
• Atypisk, dominerende språksvikt (PPA-L)

• Demens med Lewy-legemer og demens ved Parkinsons sykdom

• Frontotemporal demens
• Atferdsvarianten (bv-FTD)
• Språkvariant (PPA-S eller PPA-NA)

• Vaskulær demens
• Kortikal eller subkortikal type

• Uvanlige demenstyper
• Lavtrykkshydrocefalus
• Huntingtons sykdom

• Kognitiv svikt/demens av andre årsaker
• Alkohol og andre typer misbruk
• Traumatiske hjerneskader, skader etter operasjoner i hjernen
• ….et cetera

• Blandede former av demens

Normaltrykkshydrocefalus (NPH)

• Tilstand med gangvansker, kognitiv svikt og noen 
ganger urininkontinens

• Økning av ventrikkelstørrelse pga nedsatt pulsering 
av cerebrospinalvæske

• Kognitive symptomer oftest generelt nedsatt tempo 
og hukommelsesproblemer

• Shunting bedrer fremfor alt de motoriske 
symptomene, og i noen grad kognitiv funksjon

• Over tid blir pasienten dårligere fungerende igjen

Huntingtons sykdom

• Arvelig sykdom som fører til skader i basalgangliene

• Bevegelsesforstyrrelse: Chorea (ufrivillige 
bevegelser), rigiditet, rykninger, gangvansker

• Kognitiv svikt med konsentrasjonsvansker, eksekutiv 
svikt, hemningsløshet, impulsivitet, dårlig 
dømmekraft og innsikt

• Vrangforestillinger, tvangssymptomer

• Symptomene begynner oftest i 45-årsalderen men 
kan komme i ungdommen eller alderdommen

• Gentest er tilgjengelig og diagnostisk

Alkoholdemens

• Kommer etter mange års tungt alkoholmisbruk

• Hukommelsessvikt og svekket dømmekraft

• Andre tegn på alkoholskader med leversvikt, 
polynevropati og cerebellær ataksi

• Blir typisk bedre fungerende når alkoholbruken 
opphører
• Kan være en langsom bedring over måneder og år
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