
Sykehuset Telemark (STHF) og Sykehuset 
Vestfold (SiV) har allerede i flere år forsket 
på demens, og prosjektet som nå settes i 
gang, er ett av mange som sykehusene holder 
på med i samarbeid med Nasjonalt kompe-
tansesenter for aldring og helse. 

I 2007 var de med på å etablere et kvali-
tetsregister for demenspasienter der verdifull 
informasjon samles, og i mars i år fikk regis-
teret nasjonal status. Det betyr at sykehus 
landet over skal bruke samme praksis for å 
sette diagnose på demenspasientene. Det er 
et gjennombrudd for den lokale forskingsak-
tiviteten.

– Det har vært en stor jobb å få fagfolk til 
å ble enige om et redskap for hvordan vi set-
ter diagnose, og vi tror at det kan føre til en 
forbedring av diagnostiseringen. Dessuten er 
det mellom 10 og 14 pågående forskingspro-
sjekter som drar nytte av alle dataene som er 
samlet i registeret, sier Marit Nåvik, leder i 
alderspsykiatrisk forskingsnettverk på STHF 
og SiV.

NORDISK STUDIE
Satsingen på et felles forskingsnettverk over 
tid har ført til at sykehusene i Telemark og 
Vestfold nå er i oppstarten av flere nye for-
skingsprosjekter rettet mot demens. Lege 
Lara Hvidtsten skal i sitt doktorgradsstudie 
forske på helsesituasjonen blant unge 
demente. Mens eldre oftest får demenssyk-
dommen Alzheimer, rammes yngre av fron-
totemporal demens som gir skader i panne-

lappen i hjernen, der følelser og atferd regu-
leres. I dag anslår man at mellom 1500 og 
3000 mennesker under 65 år i Norge er 
demente, og gjennomsnittsalderen for fronto-
temporal demens er 52,8 år.

150 personer under 65 år med frontotem-
poral demens eller Alzheimer demens i 
Norge, Island, Sverige og Danmark skal føl-
ges over to år. Deres sykdomsforløp skal 
sammenliknes med en kontrollgruppe på 100 
demente personer. Formålet med studien er 
å tilrettelegge et helsetilbud for yngre demen-
te, men også deres familier.

– Yngre personer som rammes av demens 
har trolig andre behov og utfordringer enn 
eldre og pensjonister. De som får det i 40–50 
års alderen, er i en situasjon der de har fami-
lie, kanskje barn, de er i jobb og på et tids-
punkt der de er på sitt mest produktive. 
Symptomene de får er ganske godt gjemt, 
fordi det ikke går på hukommelsen. Derfor 
kan det ta lang tid før de får diagnosen og på 
veien har de møtt mye motstand. Det påvir-
ker ikke bare dem, men hele nettverket med 
familie og venner. Derfor mener vi det er 
grunn til å spesifisere behovene deres og 
hvilke faktorer som kan øke livskvaliteten 
deres, sier Hvidtsten.

FORSKE PÅ LEGEMIDLER
Nettverket starter også et annet forsknings-
prosjekt der de skal kartlegge legemiddelbru-
ken blant pasienter som utredes for demens. 
Gjennom å kople data fra kvalitetsregisteret 

for demenspasienter mot det nasjonale 
reseptregisteret håper de å identifisere lege-
midler som kan medføre økt risiko og ras-
kere progresjon av demens.

– Vi har en unik tilgang til mange hukom-
melsestester gjennom kvalitetsregisteret og vi 
skal prøve å kartlegge legemidler som øker 
risikoen både for unge og eldre. 500 pasien-
ter fra Telemark, Vestfold, Ullevål, Hauke-
land, St. Olavs, og Innlandet skal følges opp 
i to år relatert til legemiddelbruk, forteller 
Hege Kersten som er ansvarlig for studien, 
veileder for doktorgradstudien, og forskings-
leder i nettverket. 

EN GÅTE
Til tross for mye forsking de siste 10 årene, 
vet man fortsatt lite om årsakene til demens 
og hvordan det kan kureres.

– Man har fortsatt sine ord i behold om 
man kaller det en gåte. Det er mange veier 
inn til sykdommen, fra hjerneslag som er 
strategisk plassert til genetikk. Samtidig viste 
en ny svensk studie at alkohol er en betydelig 
større risikofaktor enn arv, sier Hvidtsten.

– Legemidlene som brukes mot demens i 
dag, har vært på markedet i 25 år. Det har 
vært forsket mye på nye, men de svikter alltid 
i siste ledd når de skal prøves på store pasi-
entgrupper. Behandlingen i dag er derfor 
symptomlindrende slik at man kan fungere 
bedre i en periode, men det finnes ennå 
ingen kur som kan stoppe sykdommen, sier 
Kersten.

SATSER: Sykehuset Telemark har i flere år forsket på demens, og kvalitetsregisteret for demenspasienter som ble etablert i 2007, fikk i år nasjonal status. Nå skal Lara Hvidtsten (t.h.) 
forske på helsebehov blant unge demente, mens Hege Kersten skal kartlegge legemiddelbruken. Her sammen med leder for forskningsnettverket, Marit Nåvik (t.v.).

SKIEN: Yngre personer som rammes av demens midt i et yrkesaktivt liv med barn og familie, får i 
dag et helsetilbud tilpasset eldre. Sykehusene i Telemark og Vestfold skal de to neste årene kartlegge 
helsesituasjonen til unge demente i fire land for å tilrettelegge for et nytt tilbud.

– Yngre  
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