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DEMENS 
FORMER

• Degenerative

• AD tidlig debut

• AD sen debut

• FTLD – ikke Pick

• FTLD – Picks sykdom

• Lewy Body demens

• Parkinson med demens

• Huntington med demens

• Andre degenerative hjernesykdommer

• Vaskulær demens 

• Småkarsykdom

• Enkelt-/multiinfarkt demens

• Hypoksidemens

• Andre vasculære sykdommer og demens

• Blanding av AD og vasculær demens

• Sekundær demens

• Alkoholisk demens (inkl Korsakoff = tiaminmangel)

• Vitaminmangel (B2, B12?)

• Encephalitter (herpes, syfilis, HIV, Borrelia)

• Creutzfeldt-Jacobs sykdom

• Hjernesvulst

• Hodetraume (også repeterende)

• Intrakranielle hematomer

• Normaltrykks hydrocephalus

• Endokrine sykdommer

• Organsvikt

• Andre sykdommer



FTLD – inndeling i fenotyper

• Adferdstype 55%

Vanligst

• Progressiv nonfluent Afasi (PA) 45%

• Semantisk demens (fluent afasi)

Veldig ulik klinikk/fenotype 

Debut ofte 50-60 år (kan debutere fra 30 – 90 år)

Hyppigste demensform i aldersgr under 50 år (NEL). Minst 15% under 65 år (Wyller)…



FTLD - adferdstype (55%)
• Ikke global kognitiv svikt = svikt i executive funksjoner

• = redusert evne til sammensatte aktiviteter/problemløsning som krever oppmerksomhet, abstraksjon, 

planlegging og gjennomføring, samt dømmekraft (oversikt over økonomi/regninger, medisiner…)

• Forståelse, stedsorientering og spatiale funksjoner ofte intakt. 

• Hukommelse ofte velbevart i starten (1-2 år)

• Endring av personlighet og sosial adferd (F x 4: Fighting, Feeding, Fucking, Flying)

Hyperaktivitet – impulsivitet (ukontrollert, uansvarlig…) 

Apati – manglende initiativ (hygiene, trekker seg tilbake, avhengig av omgivelser…)

• Sosialt upassende oppførsel - ukritisk og tap av hemninger (verbal fornærmelse, stirring, aggresjon, 

konfrontasjon, konflikter, tilnærmelser, overspising, misbruk etyl…) 

• Manglende innsikt – forstår ikke at noe er galt/annerledes

• Følelsesmessig flathet - tap av sympati og empati, likegyldighet, tap av interesse

(endret sans for humor, emosjonell distanse, mindre sosial aktivitet…)

• Rigid/stereotyp adferd og tale (repeterende, perseverende)

• Motoriske symptomer kan oppstå tidlig i forløpet

• Inkontinens spesielt vanlig

• Motor nevron sykdom (xx)

• Språkproblemer: afatisk (finner ikke ord), semantisk (forstår ikke ord)



FTLD – med språkaffeksjon (45%)

•Progressiv nonfluent afasi (PA)
• Gradvis progredierende ekspressiv afasi – finner ikke ord

(anstrengt, ikke-sammenhengende, stakkato tale)

• Kan gi probl med voluntær ansiktsmimikk og svelging på kommando

• Assosiert med utvikling av atypisk Parkinsonisme (evt motor-nevron sykdom)

•Semantisk demens (fluent afasi)
• Forstår ikke innhold og mening i ord og begreper 

• Ofte flytende språk, men upresis/gal ordbruk. Kan lese, dog begrenset.

For begge: 

• Motoriske symptomer kan oppstå tidlig (inkontinens, atypisk Parkinsonisme ved afasi)

• Etter hvert oftest tilleggsplager av adferdstype. 



FTLD vs Alzheimer demens

FTLD ALZHEIMER

KOGNITIVT: * fokal svikt i executive funksjoner * global svikt i flere funksjoner

* spatial funksj* & praksis god * spatiale funksjoner svikter tidlig 

* hukommelse god initialt (1-2 år…) * hukommelse svikter tidlig

ADFERD: * adferd første symptom * adferd endres etterhvert 

CT/SPECT: * fronto-temporale utfall * temporo-parietale utfall

(* spatiale funksjoner – orienteringsevne)



FTLD – etiologi & patogenese

• Årsaksfaktorer:

• I de fleste tilfeller ingen kjent ytre årsak

• 40% av pas har en familiær belastning, de fleste tilfeller opptrer sporadisk

• Genetisk komponent hos 10-20% av tilfellene

• genmutasjon i kromosom 17 hyppigst: koder for mikrotubuliassosiert Tau-protein

• en type assosiert med genmutasjon på kromosom 3

• Degenerasjon og atrofi i frontal- og temporallapper

• Makroskopisk: uttalt kortikal atrofi, ofte asymmetrisk

• Histopatologiske endringer: (xx) 

• nevrontap, gliose

• Ger-it innspill: Oppsvulmede nevroner (Pick celle), argentofile nevronale inklusjoner 

(Pick legemer) = Pick sykdom – følger ikke nødvendigvis fenotype-inndeling



FTLD – diagnostikk
Vanskelig diagnose ! 

Ofte lang tid (5 år) fra henvisning fra fastlege til diagnose – super-

spesialistoppgave (geriatri,  alderspsykiatri, nevrologi..)

• Radiologi (MR og SPECT): utfall fronto-temporalt 

• Demensmarkører CSF: (ved AD: tot-Tau økt, fosfo-Tau økt, B-amyloid red)

• Total-Tau: 0 - økt (ref 0-500) 

• Fosfo-Tau: 0 (< 80) 

• Beta-amyloid: 0 - redusert (ref 550-1200)

• Kognitiv testing (vanlig; MMS, Klokke, Trial A, Trial B, Ti-ord):

• Kan score opp mot normalt på MMS. Adferd i testsituasjon kan gi like mye 

som/mer enn testresultatene.

• Utvidet nevropsykologisk testing (av executive funksjoner: xx)

• Konfrontert med bilder: henger seg opp i detaljer og får ikke med seg helheten

• Gjentar handlingsmønster: det som var løsning på en oppgave kan gjentas ved 

en annen/neste og bli feil.



FTLD - differensialdiagnoser

• Psykiske lidelser…

• Asperger

• Depresjon (evt tilleggsdiagnose)

• Skade/annen sykdom i frontotemporal regionen…

• Hjerneinfarkt 

• Svulst

• Traume

• Annen type demens – delir

• Metabolske sykdommer - hypothyreose

• Medikamentinduserte symptomer

• Syns-/hørselssvekkelse



FTLD – behandling & prognose

BEHANDLING:

• Ingen evidens for effekt av medikamentell behandling !

• AcCh-esterasehemmere (Exelon, Aricept) uten effekt

• NMDA-receptor antagonist (Ebixa) uten effekt (forverring i studie fra 2011) 

• Kan evt prøve SSRI (svak dokumentasjon av nytteverdi)

• Evt oxazepam (Sobril) små doser (5-10 mg) ved angst og søvnprobl

• Trygghet, støtte og rammer fra personer og i omgivende miljø 

• PROGNOSE: 

• gradvis forverring over flere år med tilkomst av stadig nye symptomer. Stor individuell 

variasjon

• Tidlig debut forbundet med dårlig prognose: 25% har behov for heldøgns omsorg innen 1 år 

etter diaagnosen, etter 5 år er 60% innlagt institusjon.

• FTLD men motor-nevron sykdom har dårligst prognose: død innen 3-5 år.

• Semantisk type lever oftest mer enn 10 år etter diaagnose. 



Casuistikk-1: Kvinne født 1944 (i)

TIDLIGERE:

• Hypertensjon 16 år, bruker B-blokker og burinex, 

• Innlagt x fler med supraventriikulær tachycardi, ekko cor 2016 lett Ao-

sklerose ellers ok, bruker Tambocor

• 2008 parieto-occipital parenchymblødning ve side: svimmelhet og hø-sidig

synsfeltutfall gått helt tilbake. 

• Juni 15 innlagt med variceblødning, påvist levercirrose, sannsynlig på 

alkoholisk grunnlag: strikkligert, ascitestappet, satt på Spirix.

• Daglig etyl med mann over 20 års tid - for mye men ikke spesielt problematisk (?). 

Bråstopp med etyl for begge etter denne innleggelsen - ressurssterke. 

• Generalisert psoriasis fra 12 års alder, oppbluss for 6 måneder siden



Casuistikk-1: Kvinne født 1944 (ii)

AKTUELT: 

• Betydelig og gradvis økende ordleting med debut – hvertfall aksentuert 

– ved innleggelsen juni 2015. Forøvrig er hukommelsen «ikke verst». Noe 

tiltagende passivitet/inaktivitet. 

• I samtale er ordleting «altoverskyggende», blir svært lei seg for at hun 

ikke finner ord og får uttrykt det hun vil. Fremstår ellers velstelt, 

imøtekommende, gir meget god kontakt og samarbeidsvillig. Virker å 

være orientert, bl a i aktuelt nyhetsbilde (valg i USA, kamp mot IS…).



Casuistikk-1: Kvinne født 1944 (iii)

• KOGNITIVE TESTER: 

• På ger pol fra Desember 2015 for utredning av kognitiv svikt: 

• MMS: 21/30 (tid 4/5, utsatt 0/3, hoderegn 1/5, setning 0, figur 0)

• Klokke: 3/5 (ujevne tall innen ¾ av sirkelen, kan ikke plassere visere)

• Trial A: 2 min 17 sek med feil (forlenget)

• Trial B: forstår instruksjoner men avbrutt pga plutselige smerter i øyet?

• MADRS: 11

• IQ-code: 3.1 (under cut-off på 3.5)

• Barthel-ADL: 19/20 (litt hjelp til bukser/strømper av og til)

• Mai 2016:

• COWA (fonologisk ordflyt (ant ord på «F-A-S») og semantisk ordflyt (ant «dyr») på 

ett min: redusert vs referanse-norm 

• Boston Naming Test (benevne 15 figurer/objekter): redusert vs referanse-norm 

• På geriatrisk dagrehabilitering* fra aug 2016: November 2016:

• FBI skjema: score 7 = godt under 27 som er cut-off for frontale trekk. 

• Ti-ords-test: går ikke !



Casuistikk-1: Kvinne født 1944 (iv)

• FYSISKE TESTER:

• På geriatrisk pol og Dagrehab: Mai 2016 November 2016

Bergs balansescore: 45/56 - 47/56 (fall < 45)

Time-Up-and-Go: 15.7sek - 15sek (ref 9.2)

Sit-to-stand 30 sek: 0 ggr - 3 ggr

Ganghastighet: 0.7 M/S - X (<1=red, <0.6=svært red)

Floor-rice: «vil ikke» - X

• Motorisk påfallende: 

• anspent og stiv i bevegelsene, dårlig balanse, stabbete gange med korte skritt, dårlig flyt 

i 8-talls forflytning, 

• forstyrres lett av ekstern påvirkning som samtale. 

• generelt psykomotorisk treg. 



Casuistikk-1: Kvinne født 1944 (v)

• SUPPLERENDE US: (burde hatt bildene)

• MR caput 0kt 2015: Små infarktsequeler i cerebellum. Større corticalt infarktsequele i ve 

occipitallapp. Enkelte punktformede hvitsubstanslesjoner i sentrale deler av hvit substans, 

Fazekas grad 1. Litt markert ventrikkelsystem og frontoparietalt overflaterelieff. Medial 

temporal atriofi grad 1 i samsvar med øvrige overflaterelieff. 

• Hjerne-SPECT apr 2016: HØ: frontalt lite område med nedsatt akt, temporalt normalt, 

parietalt to områder i fremre/midtre og bakre/laterale del med nedsatt akt og moderat 

nedsatt oppad, occipitalt normalt. VE: frontalt markert nedsatt akt i midtre øvre og bakre 

område, temporalt lite område i midtre/laterale del lett nedsatt akt, parietalt markert 

nedsatt i bakre deler tilsvarende tidligere blødning, occipitalt markert nedsatt aktivitet i 

fremre laterale og øvre del og lett nedsatt i bakre paramediale del. Konkl: redusert 

perfusjon mest baktil frontalt bilateralt og i bakre parietal- og tilstøtende del av 

occipitallapp bilateralt. Mest venstre side.  

• Spinalpunksjon juni/juli 2016: 

Nevroborreliose index (IgG og IgM) negativ. 

Demensmarkører: B-amyloid under ref-område 520 (550-1200). Total-tau og Fosfo-Tau 

normale. 

• Blodprøver sept -16: lett høy gamma GT (231) Alp (236) og ASAT (75), alb lett lav (32),

høy ammoniakk 83 (11-32), kreat (109), i øvrig normal «geriatrisk status». 



Casuistikk-1: Kvinne født 1944 (vi)

• OPPSUMMERT:

• Tiltagende ordleting, nå nærmest total afasi. 

• Noe tiltagende passiv/inaktiv. 

• Psykomotorisk treg. 

• Relativt orientert for øvrig. 

• Ingen adferdsproblematikk. 

• MMS 21/30, Klokke 3/5, TrialA og TrialB patologisk, FBI negativ, ADL 19/20, IQ-code 3.1.

• Motorisk påfallende med stivhet, stabbete og dårlig «flyt» i bevegelsene, dårlig balanse. 

• MR og SPECT viser små infarktsequeler og hvit substanslesjoner samt nedsatt perfusjon

frontalt og noe parietalt, mest venstre side. Infarktseguele i region ved motorisk 

språkområde (Brocca). 

• Spinalpunksjon: B-amyloid redusert 

• Se-ammoniakk forhøyet 83-81 (ref 11-32)

• Vasculære risikofaktorer: hypertensjon, SVT, parenchymblødning 2008 

HVA ER DETTE ?



Casuistikk-1: Kvinne født 1944 (vii)

VURDERING: 

(i samråd med nevrolog, alderspsykiater og gastroenterolog):

• FTLD – progressiv nonfluent afasi

• Multiinfarkt demens inkl mulig affeksjon av motorisk språksenter

• Etyl-effekt: direkte toksisk effekt på hjernen 

leverskade med kronisk forhøyet NH3 (kan gi mental/kogn påvirkning)

• Ger-it innspill: degenerativ komponent mer sannsynlig Alzheimer demens

(red Beta-amyloid: sanns amyloide plakk cerebralt med risiko for cerebral amyloid angiopati (kan ses på MR 

som microblødninger i cortex 2-10mm med hemosiderinavleiring eller overfladiske hjerneblødninger ofte ut i 

subarachnoidalrom) 

• BEHANDLINGSFORSØK:

• Medikamenter (AcCh-esterase hemmere):

• Donepezil (Aricept) mai 2016: ingen effekt men kvalm og uvel, seponert

• Rivastigmin (Exelon) 1 mnd juni 2016: ingen effekt men kvalm, seponert

• Ger-it innspill: kan prøve Reminyl (galantamin, AcCh-esterasehemmer) eller Ebixa (NMDA rec antagonist)

• Omsorgsnivå/rammer: 

• I egen bolig med mann. HSP x 3 pr uke, kun til stell av leggsår. Adekvat. 



Casuistikk-2: Kvinne født 1939 (i)

TIDLIGERE:

• Ryggsmerter: degenerative forandringer og osteoporose, bruker 

Paracet, Aclasta og Calcigran forte. 

• Fall med brudd 2010 (fibula fract) og 2011 (metatars)

• Irritabel tarm (vekslende løs/hard avføring), colonoskopi neg

2014.  



Casuistikk-2: Kvinne født 1939 (ii)

AKTUELT: 

• Henvist fra fastlege primo 2016, hennes 3 sønner er bekymret: oppringt av naboer som 

forteller om krangler og utskjelling, at hun kan ringe på og så løpe sin vei. Hun forstår ikke 

dette og vil ikke til lege. Noen måneder før hos rheumatolog som bemerket påfallende 

oppførsel. 

• Objektivt: Vekttap ca 8-10 kg siste 1-2 år. Flere fall. 

• Komparentopplysninger: snur døgnet, liten interesse for familie og barnebarn. Påfallende 

oppførsel med manglende hemninger, irritabel/utålmodig, mistenksom/paranoid. Sitter mye 

inne – apatisk – ikke varme på i huset, glemmer å spise, lager ikke mat (apraxi?), noe 

angst/depresjon. Noe dårlig hukommelse. Manglende innsikt.  

• Velstelt, virker lett i kropp og til sinns, søt og smilende. Men svært springende i samtale og 

klarer ikke svare konkret på spørsmål. Virker ikke å være orientert om ting rundt seg. 

• På dagrehab* fra juni 2016: observert mye kaos rundt henne, kan ofte komme med et 

lidende uttrykk og kaotisk håndveske hvor det er pakket mye rart. Betydelig forverrelse fra 

juni – over sommeren – til nå, bekreftes av sønner, delvis også av pasienten selv som ikke 

synes hun har det bra: økende forvirring, kaos, apraxi, ustøhet/fall. 



Casuistikk-2: Kvinne født 1939 (iii)

• KOGNITIVE TESTER: 

• På ger pol Mai 2016 for utredning av kognitiv svikt: 

• MMS: 21/30 (tid 4/5, utsatt 2/3, hoderegn 0/5, setning 0, figur 0)

• Klokke: 3/5 (plasserer tall riktig men ikke visere)

• Trial A: 1 min 15 sek (minus 1 SD)

• Trial B: 7 min = lang tid og klarer ikke gjennomføre)

• Ti-ord test: kun lett patologisk (umiddelbar 15 ord (ref19-21), utsatt 5 ord (ref

4-9), gjenkjenning 9 ord (9-10)

• FBI skjema: 43 (godt over cut-off på 27 for frontale trekk)

• IQ-code:4.73 (over cut-off på 3.5)

• Barthel-ADL: 19/20 (nedsatt blærekontroll)

• På geriatrisk dagrehab fra aug 2016: Oktober 2016 stabile tester:

• MMS: 24/30 (bedre hoderegn og figur)

• Klokke 3/5, Trial A 1 min med feil, Trial B mestres ikke, Barthel 19/20. 



Casuistikk-2: Kvinne født 1939 (iv)

• FYSISKE TESTER:

• På geriatrisk pol : Mai 2016 

Bergs balansescore: 43/56 (dårligere enn forventet < cut-off for fall 45)

Time-Up-and-Go: 13.5sek u/støtte

Sit-to-stand 30 sek: 7 ggr u/armstøtte

Ganghastighet: X

Flere fall, sist april-16 med kompr brudd Th 12

• Motorisk påfallende: 

• endret aksial posisjonering – kommer «bakpå», klarer ikke regulere tonus i gange 

nedoverbakke – «fyker» avgårde, dårlig flyt i 8-talls forflytning 

• usikker gange – bena «går for fort» og hun «henger ikke med», ikke psykomotorisk 

treg. (Ger-it innspill: obs test øyemotilitet mhp diff diagn PSP=progr supranucl parese)

• dårlig balanse, flere fall

• forstyrres lett av ekstern påvirkning som samtale. 



Casuistikk-2: Kvinne født 1939 (v)

• SUPPLERENDE US: (burde hatt bildene)

• MR caput Nov 2015: Utbredte focale høysignallesjoner i sentral hvit 

substans, delvis konfluerende, mer enn alder skulle tilsi. Spredte små 

hemisiderinrester som etter tidligere små blødninger. Overflaterelieff og 

ventrikkelsystem upåfallende. Ingen fokale forandringer medialt i 

temporallapper*. 

• Hjerne-SPECT juni 2016: HØ: frontalt normalt, temporalt normalt, parietalt 

et meget lite område med markert nedsatt akt i midtre/laterale del ellers 

lett nedsatt fortil, occipitalt normalt. VE: frontalt et lite område fortil oppad 

paramedialt med moderat til markert nedsatt akt, temporalt lett nedsatt 

akt, parietalt et lite område med lett nedsatt akt, occipitalt normalt. Konkl: 

stort sett normal perfusjon, kun små utfall !

• Blodprøver juni -16: så å si helt normal «geriatrisk status». 



Casuistikk-2: Kvinne født 1939 (vi)

• OPPSUMMERT:

• Påfallende oppførsel: ukritisk/manglende hemninger, irritabel/kranglete, mistenksom. 

• Snur døgnet, liten interesse for familien, apatisk - glemmer å spise 

• Manglende innsikt. 

• Kaos rundt henne – betydelig verre ila denne sommeren/høsten

• Ustø og fall – betydelig verre ila denne sommeren/høsten

• MMS 21-24/30, Klokke 3/5, TrialA og TrialB patologisk, FBI høy 43, ADL 19/20, IQ-code 4.73

• Motorisk påfallende, endret aksial posisjonering, manglende regulering av tonus nedover, bena 

går for fort, hun «fyker» avgårde, dårlig «flyt» i bevegelsene, dårlig balanse. 

• MR viser utbredte delvis konfluerende høysignallesjoner i sentral hvit substans mer enn alder 

skulle tilsi. Hjerne-SPECT viser derimot stort sett normal perfusjon ! 

• Ingen kjente vasculære risikofaktorer

HVA ER DETTE ?



Casuistikk-2: Kvinne født 1939 (vii)
VURDERING:

• FTLD – adferdstype

• Sparsomt med radiologiske funn…

• Småkarsykdom

• Ingen kjente vasc risikofaktorer…

• BEHANDLINGSFORSØK:

• Medikament (AcCh-esterase hemmer, Rivastigmin = Exelon):

• 2 uker ultimo sept-16: forverrelse etter 2-4 dager: fall, kaos, forvirring og tap av språk. 

• Noen dager primo nov -16: påny samme raske symptomforverrelse, seponert

• Omsorgsnivå/rammer: 

• Alene i enebolig over 2 plan før sommeren uten hjelp. Nå med tilsyn HSP daglig samt 

hyppig oppfølging av 3 sønner. Det er ikke nok/forsvarlig.

• Trenger tilrettelagt omsorgsbolig med døgnbemanning. Pas vil ikke flytte. 

• Tlf til FM: ved bruk av tvang ihht Somatisk helsehjelp kap 4A må pas fremvise manglende 

samtykkekompetanse – ok. MEN: man kan bare bruke tvang ved innleggelse i institusjon, 

ikke i forhold til omsorgsbolig….


