
Kognitiv svikt hos 

eldre

Marianne Holm

Seksjon for alderspsykiatri

Sykehuset Telemark



Seksjon for alderspsykiatri

 Poliklinikk inkl hukommelsesklinikk

 Sengepost med enhet for utredning av 
personer med demens med psykiatrisk 
tilleggsproblematikk og behandlingsenhet 
for alvorlig psykiatrisk problematikk. 15 
plasser.

 Fag- og forskningssenter i samarbeid med 
psykiatrien i Vestfold



Hva menes med kognitiv funksjon?

 Kognitiv av latin å tenke

 Evne til å huske, lære nytt, være 

oppmerksom, planlegge, tenke logisk, 

skrive/regne/tegne, vise dømmekraft, 

beregne avstander/romsans, forstå og 

bruke språk, ta initiativ, utføre handlinger, 

tenke abstrakt osv



WHO: 

Eldre: 60-74 år.

Gamle: 75 år og eldre.

Forventet alder i Norge:

 Kvinner 81 år.

 Menn 76 år.



Hvilke eldre har kognitiv svikt?

 Friske eldre?

 Eldre med lett organisk kognitiv svikt    
(MCI- minimal cognitive impairment)

 Personer med demens

 Deprimerte eldre

 Eldre med delir (forvirringstilstand)

 Eldre med annen reversibel kognitiv svikt



Kognitive endringer hos friske eldre

Hukommelse

 Arbeidshukommelse redusert

 Gjenkalling redusert (huske spontant)

 Gjenkjenning uendret (huske vha stikkord)

 Redusert psykomotorisk tempo kan gi 

falskt bilde av hukommelse



forts kognitive endringer hos friske 

eldre

 Språklige ferdigheter uendret

 Generelle kunnskaper og ferdigheter 

uendret



Sol Seim: ”Tenåringen blir 74 år”
Intellektuell utvikling gjennom livsløpet

 Undersøkelse av 94 jenter og 13 gutter 

som var 13 år i 1939 og seinere som 30-, 

58- 68- og 74-åringer.

 Intelligens- og personlighetsprøver

 Verdens lengste longitudinelle studie på 

en og samme gruppe personer



forts Sol Seim

 Tidligere teorier om tilbakegang i kognitive 

funksjoner alt fra 40-års alder tilbakevist. 

 Store individuelle forskjeller i intellektuelt nivå. 

Små endringer for den enkelte person.  

 Kvinner som kom sent ut i jobb økte sine 

prestasjoner.

 Redusert fysisk helse viktig faktor ved svikt i 

kognitiv funksjon.



Gjennomsnitt for 60-åringene er det samme 
som da de var 30!

Signifikant reduksjon fra 60 til 70 år, men
denne forsvinner om man ser bort fra de som 
rapporterer at de har dårlig helse ved 70 år. 

Samsvar mellom resultat i 1939 (bla lærernes 
vurdering av evner/karakterer) og 1994; dvs 
at de skoleflinke ofte beholder sin kapasitet til 
de er 70.



Iflg P.K.Haugen, som videreførte Sol Seims 

arbeid;

IQ-nivå/utdanning

Helse

Fysisk aktivitet

Intellektuell aktivitet

Sosial kontakt

Tap/belastninger

Tilnærming til alderdommen



Hvordan oppdage kognitiv svikt?

 Pasientens egen rapportering

 Pårørendes beskrivelse

 Hj spl/personalets observasjoner



Hva skal man se etter?



Hvilke eldre har kognitiv svikt?

 Friske eldre?

 Eldre med lett organisk kognitiv svikt    
(MCI- minimal cognitive impairment)

 Personer med demens

 Deprimerte eldre

 Eldre med delir (forvirringstilstand)

 Eldre med annen reversibel kognitiv svikt



Demens i følge ICD-10

 Svekket hukommelse, i sær for nyere data

 Svikt av minst én annen kognitiv funksjon

Den kognitive svikten må influere på evnen til å 

fungerer i dagliglivet

 Sviktende kontroll av atferd, emosjoner eller 

motivasjon

 Klar bevissthet

 Symptomene må ha vart i minst 6 måneder 



Demens- definisjon 
Fra Lærebok demens, Engedal & Haugen 2004

 En ervervet hjerneorganisk sykdom hos en 
eldre person. Kjennetegnet ved svekket 
mental kapasitet og svikt i prosesser som 
hukommelse, oppmerksomhet, læring, 
tenkning og kommunikasjon. Fører til 
sviktende evne til å klare dagliglivets 
aktiviteter. Tilstanden er kronisk, kan ikke 
kureres og progredierer over tid.



Alvorlighetsgrad av demens

 Mild - virker inn på evnen til å klare seg i 

dagliglivet

 Moderat - kan ikke klare seg uten hjelp fra 

andre

 Alvorlig - kontinuerlig tilsyn og pleie er 

nødvendig



Klinisk demensvurdering (KDV)

 Skåres av personer som kjenner 

pasienten, basert på observasjoner siste 4 

uker.

 Hukommelse, orienteringsevne, 

vurderingsevne, fungering i og utenfor 

hjemmet

 Gradering fra 0-3



Sykdommer som fører til demens

Degenerative hjernesykdommer
 Alzheimers sykdom

 Frontotemporal degenerasjon

 Lewylegeme-demens

 Parkinson + (PSP, CBD)

 ALS

Cerebrovaskulær sykdom
 Strategiske eller multiple infarkter

 Småkarsykdom med lakunære infarkter

 Hypoksemi

Sekundær demens
 Normaltrykkshydrocephalus, infeksjoner, alkohol (vit B1), romoppfyllende 

prosesser i hjernen (tumor, subduralt hematom)



Frontallappsdemens

 Handlingssvikt/eksekutiv svikt

 Hukommelsen er starten upåfallende

 Apati/tomhet/likegyldighet

 Personlighetsendring/ukritiskhet

 Rigiditet/lite fleksibilitet

 Relativt ung alder

 Motoriske symptomer, obs sammenheng 

med ALS



Hyppige former for demens

 Alzheimerdemens (AD)

 Vaskulær demens (VD)

 Frontallappsdemens (FTD)

 Lewybodydemens (LBD)



Hvilke eldre har kognitiv svikt?

 Friske eldre?

 Eldre med lett organisk kognitiv svikt
(MCI- minimal cognitive impairment)

 Personer med demens

 Deprimerte eldre

 Eldre med delir (forvirringstilstand)

 Eldre med annen reversibel kognitiv svikt



Lett organisk kognitiv svikt                     

 Hukommelsesproblem (pasient, familie, lege)

 Normal ADL funksjon

 Ingen global kognitiv svikt

 KDV skåre 0,5

 Alder mellom 60-89 år

 Skåre på < 1,5 SD på en hukommelsestest, eller på ett

område på en annen kognitiv test

 Ingen demensdiagnose

Mayo Klinikkens definisjon av MCI (Petersen et al, 1999)



Lett organisk kognitiv svikt

 Kan progrediere til demens (subklinisk 

stadium av degenerativ demens)

 Kan holde seg stabil (cerebrovaskulær 

sykdom, postapoplektisk tilstand)

 Kan i sjeldne tilfeller bedres 

(stoffskiftesykdom el vitaminmangel)



Hvilke eldre har kognitiv svikt?

 Friske eldre?

 Eldre med lett organisk kognitiv svikt    
(MCI- minimal cognitive impairment)

 Personer med demens

 Deprimerte eldre

 Eldre med delir (forvirringstilstand)

 Eldre med annen reversibel kognitiv svikt



Depresjon                                  
ICD-10 hovedkriterier

 Nedstemthet

 Nedsatt interesse/evne til å glede seg

 Nedsatt energi og initiativ



Depresjon                                             

– andre symptomer

 Nedsatt konsentrasjon og tenkeevne

 Senket selvfølelse

 Skyldfølelse, selvbebreidelser

 Pessimisme

 Tanker om selvskade eller selvmord

 Forstyrret søvn

 Nedsatt appetitt



Depresjon hos eldre - klinikk

 Somatiske klager/hypokondri

 Benekter tristhet 

 Agitasjon og uro

 Angst og håpløshet

 Vrangforestillinger

 Kognitiv svikt

 Næringsvegring



Depresjon hos eldre

 Kan framstå med demensliknende atferd 
(pseudodemens)

Apati

Tilsynelatende hukommelsessvikt

Obs få tegn til depresjon



Faktorer som kan skille demens fra depresjon
Symptom                                  Demens        Depresjon

 Tidl episode av depresjon

 Rask utvikling av sykd bilde

 Intensitet i depr symptomer

 Bekymring for egen situasjon

 Søvnproblemer

 Språkvansker

 Apraxi/visuokonstruktive 

vansker

 CT/MR-forandringer
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Hvilke eldre har kognitiv svikt?

 Friske eldre?

 Eldre med lett organisk kognitiv svikt    
(MCI- minimal cognitive impairment)

 Personer med demens

 Deprimerte eldre

 Eldre med delir (forvirringstilstand)

 Eldre med annen reversibel kognitiv svikt



Delir (forvirringtilstand)

 Akutt forbigående tilstand

 Organisk/somatisk årsak

 Svingende forløp; kognisjon, stemn leie, 
psykose, aggresjon, døgnrytme,                  
bevissthetsnivå

 Klinisk diagnose. Testing gir lite mening

 Personer med demens er sårbare for delir 



Hvilke eldre har kognitiv svikt?

 Friske eldre?

 Eldre med lett organisk kognitiv svikt    
(MCI- minimal cognitive impairment)

 Personer med demens

 Deprimerte eldre

 Eldre med delir (forvirringstilstand)

 Eldre med annen reversibel kognitiv svikt



Sykdommer som kan forårsake kognitiv 

svikt eller forverre en demenstilstand

 Romoppfyllende prosesser i hjernen

 Depresjon

 Legemiddelindusert kognitiv svikt

(legemidler med antikolinerg effekt i CNS)

 Hypotyreose 

 Vitamin B12 mangel 



Kognitiv svikt

 Potensielt reversibel kognitiv svikt

 Mild Cognitive Impairment (MCI)/ lett organisk 

kognitiv svikt

 Progressiv

 Ikke-progressiv

 Delirium (akutt)

 Demens (kronisk)



Mål med utredning

 Diagnostisere potensiell reversibel kognitiv svikt

 Diagnostisere demenssyndromet

 Diagnostisere en spesifikk årsak til demens

 Igangsette behandlings- og omsorgstiltak



Metoder i utredningen

 Sykehistorie fra pasient og pårørende

 Kartlegging av kognitiv funksjon (nåtid vs fortid)

 Kartlegging av ADL funksjon

 Kartlegging av psykisk tilstand (depresjon)

 Somatisk undersøkelse (kardiovaskulær/nevrologisk)

 Blodundersøkelser (TSH, T4, Vit. B12)

 Bildediagnostikk av hjernen (CT/MR, SPECT, DATscan) 

 Spinalvæskeundersøkelse/demensmarkører 



Kartlegging av symptomer

Pårørende/komparentintervju er viktig

 Registrere endret atferd og kognisjon 

 Symptomer

 Varighet og forløp

 Legemiddelanamnese

Testing av kognisjon

 MMS

 Klokketest

 Utvidet kognitiv utredning



Demensdiagnose – et puslespill

Sykehistorie fra pasient og pårørende

Somatisk u.s 

og blodprøver

Kognitiv testing

Bildediagnostikk

Observasjoner fra pleiepersonell

Demensmarkører

Annet; EEG
Demens



Hjelpemidler

 www.aldringoghelse.no, utredningsverktøy, 

eget skjema for leger og helse- og 

omsorgspersonell. Eget skjema for pasienter på 

sykehjem kommer.

http://www.aldringoghelse.no/




Utredningsverktøy til bruk for 
HELSE- OG OMSORGSPERSONELL:

I samtale med pasient:

 Samtale med og vurdering av pasient 

 Observasjon av sikkerhet i hjemmet 

 MMSE-NR 

 Klokketest 

I samtale med pårørende:

 Spørreskjema til pårørende 

 ADL vurdering

 Cornell - skala for depresjon 

 Belastningsskala – pårørende

www.aldringoghelse.no

http://www.aldringoghelse.no/
http://www.aldringoghelse.no/




Mini Mental Status

Orientering 
*Hvilken (dato, dag, måned, år, årstid) er det ?

*Hvor er du (sted, gate, by, land, fylke, etasje)?

Hukommelse
*Gjenta og husk tre ord (hus, kanin, tog)

Oppmerksomhet og hoderegning
*Kan du trekke 7 fra 80? osv                 

Folstein et al 1975

Norsk revidert versjon 2009

Maximum

5

5

3

5

MMSE-NR



Hukommelse 
*Hvilke 3 ord var det jeg ba deg om å huske?

Benevning, forståelse, lesing, skriving, tegning
*Navn på blyant og klokke

*Gjenta “aldri annet enn om og men”

*Tre fase kommando

*Les og utfør LUKK ØYNENE DINE

*Skriv en setning

*Kopier denne tegningen

Maximum

3

2

1

3

1

1

1

Total 30

MMS, fortsetter



Klokketest



Klokketest





Utredningsverktøy til bruk for 
LEGER:

 Sjekkliste ved Demensutredning i 

kommunehelsetjenesten 

 MMSE-NR 

 Testark 

 Klokketest 

 Cornell - skala for depresjon 

 Konklusjon av utredningen



Andre hjelpemidler

 Gode rutiner for sykepleiedokumentasjon.            

Hva er observert av tegn til kognitiv svikt? 

Psykiske symptomer?                     

Ressurser/tegn til trivsel?

 Enkle skjemaer for atferdsregistrering. 

Dokumentasjon av tilstand over tid.

 Evaluering av miljø-og behandlingstiltak.





forts hjelpemidler

 Gode, men tidkrevende metoder:

DCM – dementia care mapping

Marte Meo

Mest aktuelt ved atferds- og psykiatrisk 

tilleggsproblematikk



Demens

Å ikke huske

Å ikke kunne

Å ikke forstå



Svekket hukommelse
især for nyere data

 Finner eget rom

 Husker tidspunkt for måltider

 Gjenkjenner besøkende/personalet/ 
ansvarlig sykepleier

 Husker hvor egen bagasje er

 Huske avtaler- beskjeder

 Telefonnummer

 Navn på medpasienter, ansatte, 
pårørende



Redusert dømmekraft
( vurderingsevne, skikk og bruk, høflighet, hva som er ok å gjøre / ikke 

gjøre)

 Vurdere fare, sikkerhet, skikk og bruk.

- Bruk av klær/sko

- Samtaletema

- Nærhet/avstand

- Bordskikk

 Ser ikke konsekvenser av egne handlinger.

 Greier ikke å vurdere hva som er viktig- mindre viktig.



Redusert planleggingsevne

 Rekkefølge ved påkledning

 Bruk av barbermaskin

 Rekkefølge under måltid

 Organisering av gjenstander rundt seg



Sviktende tenking

 Er her og nå.

 Ikke se hva som gikk forut eller hva som 

kommer etterpå.

 Hvis jeg gjør det - så skjer det



Sviktende abstraksjons-evne

 Fokus blir konkret, her og nå.

 Spøk, humor, forstås ikke ?

 Lite refleksjon i forhold til hva videre

 Vansker med konsekvensdrøfting



Sviktende emosjonell kontroll 

eller sosial adferd
minst en av følgende: 

emosjonell labilitet, irritabilitet, apati, unyansert sosial adferd.

 Latter, gråt, sinne, irritasjon, glede, 

kontakt- nærhet - i feil situasjon, feil sted.

 Upassende adferd som tidligere ville vært 

utenkelig for personen

 Frustrasjon pga bagateller



Personalets rolle

 Instruktør og informator

 Motivator

 Modell, demonstrerer og viser

 Gjør sammen med

 Overtar/kompenserer

 Observerer, dokumenterer, utforsker

Viktig: hvilken rolle i hvilken situasjon?



God utredning og behandling er avhengig av 

systematiske observasjoner

 God og beskrivende sykepleiedokumentasjon 
(”Pas finner ikke rommet sitt”  ikke  ”pas er 
desorientert”. ”Pas ser slanger i taket”                  
ikke   ”pas er hallusinert”)

 Velg noen tester og skjemaer fra 
utredningsverktøyet som dere lærer godt. 

 Legg funnene fram for (tilsyns)lege. Rimer test-
skår med klinisk inntrykk? Diskutér diagnose og 
tiltak. 



forts

 Vær nysgjerrige og systematiske

 Ikke gjør flere tiltak (miljø el medikament) 

på én gang hvis mulig



Ved mistanke om kognitiv svikt

 Er pas utredet? Er demens-diagnose satt?

 Hvis ikke

Hvilke observasjoner bygger mistanken på?

Hva sier pårørende om utviklingen?

Dokumentér ved hjelp av enkle tester/skjema

Legg fram for legen (som gjør sine u.s)

Drøfting og konklusjon i fellesskap



Hvem gjør hva ved mistanke om 

kognitiv svikt?

 Førstelinjetjenesten utreder og behandler 

demens der det ikke er kompliserende 

faktorer

 Spesialisthelsetjenesten ved kognitiv svikt 

hvor diagnosen er vanskelig å stille, det er 

psykiatrisk tilleggsproblematikk, personen 

er ung, multimorbid o.l.                                                



Hvem gjør hva i 

spesialisthelsetjenesten?
Fra behandlingslinje Sykehuset Innlandet

 Alderspsykiatrisk seksjon har hovedansvar for utredning 
og behandling av pasienter med demenssykdom i 
spesialisthelsetjenesten.

Ved dominerende:

 Somatisk sykdom og polyfarmasi henvis til geriatrisk 
avd

 Nevrologiske symptomer henvis til nevrologisk avd

 Utviklingshemning og demens henvis til habiliterings-
tjenesten



Kognitiv svikt hos eldre 

 Utredning

 Diagnose, problembeskrivelse, innsikt i 

behov for hjelp, samtykkekompetanse

 Gode behandlings-og omsorgstiltak

 Prognose


