
som kan dempe eller bremsa symptoma på ei demensutvikling. Foreløpig 
er det liten indikasjon på at desse medikamenta stoppar utviklinga av de-
menstilstanden. Dei demente som er tidleg i sjukdomsforeløpet vil sannsyn-
legvis ha best effekt av slik medisin. Uansett årsak til demens er tilretteleg-
ging av miljø og sosiale forhold den aller viktigaste delen av behandlinga.

•••

Har du spørsmål eller
vil vita noko meir?

Ta kontakt med fastlegen
eller demensteamet i Åseral kommune:

Eva Wold (918 83 930) og  
Allis Austegard (958 70 647)

DEMENSTEAM
i Åseral kommune

Eit tilbod til deg og
dine pårørande når det har oppstått

eit problem med hukommelsen.

Ytterlegare informasjon:

Nasjonalforeningen si demenslinje 
23 12 00 40

Ope måndag til fredag kl. 09:00 - 15:00.



Førebygging og behandling
Dersom ein merker symptom hjå seg sjølv eller hjå ein av sine næraste, bør 
ein snakke med legen sin for å få undersøkt årsaka og starta opp eventuell 
behandling. Det vert i dag lagt mykje vekt på intellektuell trening og sosiale 
aktivitetar. Dette skal bidra til å vedlikehalde funksjonsnivået.

Det er viktig at den demente får vera i eit oversiktleg miljø og har faste 
rutinar. Ukjende situasjonar med mange framande menneske, mykje støy 
og nye omgjevnadar skaper ikkje tryggleik og bør unngåast.

Trass i mykje forsking er det ennå ikkje funne medisinar som kan føre-
byggje eller lækje demens. Demens er som hovudregel kronisk og skadane 
kan ikkje «reparerast». Men i det siste har det kome ein del medikament 

Kva er demens?
Demens er ei felles nemning for ei gruppe hjernesjukdomar. Tidlegare kalla 
ein dette for åreforkalking eller senilitet. Det fins ulike formar for demens. 
Dei vanlegaste er alzheimer sjukdom og vaskulær demens. 

Alzheimers sjukdom fører til forandringar og død av hjerneceller. Sjuk-
domsutviklinga er vanlegvis langsam og jamn. Vaskulær demens skuldast 
hjerneslag og sjukdomar i blodårane i hjernen. Sjukdomen kan forverre seg 
etter nye hjerneslag eller «drypp». Nokon kan ha både alzheimer sjukdom 
og vaskulær demens. 

Ein del personar med parkinsons sjukdom utviklar også demens. Demens-
sjukdomar er sjeldne hjå 50-60 åringar, men aukar i førekomst frå 65 -70 
års alderen, og fins hjå 15-20 % av personar over 75 år.
Årleg vert rundt 10 000 personar ramma av sjukdomen. Omtrent 70 000 
menneske her i landet har demens. Demens er noko ein helst ikkje talar 
om, og difor veit folk flest dessverre lite om sjukdomen.

Korleis merkar ein demens?
I tidlege stadia merkar ein kanskje at minne ikkje fungerer som før. Ein 
fryktar at noko er gale, men skjønar ikkje kva det er. Dette kan vera ei 
vanskeleg tid med angst, fortviling og depressive sjukdomar kan oppstå. 
Manglande innsikt i eigen situasjon kan også vera eit typisk trekk ved 
denne sjukdomen.

Dei vanlegaste symptoma er:
  • Hugsar dårleg – spesielt nyare data
  • Dårleg dømekraft
  • Ikkje initiativ
  • Sviktande språkfunksjon
  • Endring i personlegdom
  • Sviktande evne til å utføre praktiske oppgåver
  • Manglande evne til å kjenne att personar eller gjenstandar
  • Irritabilitet

Korleis stiller ein diagnosen?
Det er viktig å gjere fleire undersøkingar slik at ein kan sjå bort frå andre 
tilstandar som kan gje kortvarige demensliknande sjukdomar. Ein bør ta 
blodprøvar for å utelukke stoffskiftesjukdomar, vitaminmangel (spesielt 
B12) og infeksjonar. Det bør også utførast røntgenundersøking av hjernen 
(CT).

Eldre menneske som blir akutt sjuke, til dømes av lungebetennelse, hjerne-
slag, hjerteinfarkt, infeksjonar eller væskemangel, kan raskt utvikle forvir-
ringstilstandar (delirium) som kan likne på demenssymptom. Dersom ein 
behandlar grunnsjukdomen forsvinn forvirringa.
 
Mange av undersøkingane kan gjerast hjå fastlegen eller det kommunale 
demensteamet. Mini Mental Status (MMSE-NR) er ein spørjetest med 
enkle skriftlege oppgåver. Denne eignar seg for dei som er tidleg eller midt 
i sjukdomsforløpet. OBS Demens er ein observasjonstest som vert fylt ut 
av pårørande eller ein tilsett ved avdelinga. Det finns ei rekkje andre testar 
i tillegg. Sidan diagnosen ofte er avhengig av langtidsobservasjon, kan det 
vera aktuelt med eit utredningsopphald ved ei avdeling for demente på ein 
sjukeheim.


