Viten
Minnefattig

HVA ER HVA?

V

Ulike former
[De vanligste]
60 prosent av de demens-rammede
har Alzheimers sykdom. 20 prosent
har demens relatert til karsykdom og

hjerneslag. Andre har demens med
lewylegemer (skadelige proteiner).
Sykdommen ligner parkinson, med
stivhet i kroppen, hallusinasjoner og
vrangforestillinger. Den jerde formen

kalles pannelappdemens. De som
rammes, kan endre personlighet, miste
hemninger og bli opptatt av å tilfredsstille umiddelbare behov.
Kilde: Professor Knut engedal

VET FOR LITE

Forsker på
glemsel
[Dette skjer i Norge nå]

Verden over har vi for liten kunnskap om demenssykdommer, og
behovet for mer forskning er stort.

I

2013 gikk derfor inntektene fra TV-aksjonen til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demenssaken. Over
80 millioner av de totalt 230 millioner kronene som kom inn, skal gå til forskning. Så
langt har ire forskningsprosjekter fått støtte:
= En studie som skal gi oss mer kunn-

skap om kognitiv svikt etter hjerneslag. Prosjektleder: Ingvild Saltvedt ved
NTNU.
= Hva er forskjellen på en normal aldring og Alzheimers sykdom? Forskning
som ser på endringer i hjernen og forsøker å inne nye biomarkører som
gjør at man kan oppdage alzheimer
tidlig. Prosjektleder: Anders Martin
Fjell ved UiO.
= Genforskning. Prosjekt som prøver å
identiisere genetisk risiko for å få demens. Hvilken rolle spiller arv? Prosjektleder: Ole A. Andreassen ved UiO.
Del av et internasjonalt forskningsprosjekt.
= Mange eldre kan midlertidig bli satt ut
av spill mentalt hvis de skader seg. Ny
forskning ser på sammenhengen mellom akutt forvirring hos eldre og utvikling av senere demens. Prosjektleder:
Farrukh Abbas Chaudhry ved UiO.
– Tonje Egedius

Demens
[Symptomer]
En person med demens vil gradvis få
problemer med å:
Forstå ting
Huske ting
Holde en rød tråd
Uttrykke seg
Orientere seg i tid, sted og situasjon
Planlegge
Lage mat
Kle på seg
Tenke logisk og abstrakt
Rasjonalisere
Lære nye ting
Klare seg selv i hverdagen

Hva var det jeg
skulle gjøre nå?
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Kilde: Professor Knut Engedal og Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Illustrasjon: Terje Tønnessen
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