
Demens vejledning på Langesvej. 

(Lavet af Praktiserende læge Ben Geissler Okt. 2012 ud fra nedenstående link til forløbsbeskrivelsen 

For yderligere inspiration:  

 http://www.e-pages.dk/dsam/985788129/ 

 http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/30A19AE3-9AEF-407A-85D4-

8EB6F32A646D/0/Forloebsprogram_demens.pdf 

Definition: 

Demens:International Classification of Disorders 
(ICD-10) kriterier for demens fra Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO).7 

• Svækkelse af hukommelsen, især for nye data 
• Svækkelse af andre kognitive funktioner (abstraktion, tænkning, planlægning, dømmekraft) 
• Bevaret bevidsthed i et omfang tilstrækkeligt til at bedømme den kognitive funktion 
• Svækkelse af emotionel kontrol, motivation eller social adfærd med mere end et af de følgende symptomer: 

1. emotionel labilitet, 
2. irritabilitet, 
3. apati og 
4. forgrovet social adfærd 

• Varighed over 6 måneder. 

Kliniske kriterier for MCI   (Mild Cognitive Impairment som giver øget demens risiko). 

• Subjektive hukommelsesklager 
• Normale “activities of daily living” (ADL) funktioner. 
• Normal generel kognitiv funktion 
• Abnorm hukommelse for alderen 

Den hyppigste årsag til demens: 

 Alzheimers sygdom (AD) (Ca 50 %) 

 Frontotemporal demens (FTD), 

 Lewy Body Demens (DLB) og 

 Vaskulær demens (VaD). 
 

Basisprogram: 

Trin 1 – indledende udredning 
(Almen praksis) 
I almen praksis vil den indledende udredning ofte omfatte (jf. DSAM’s kliniske vejledning om demens):13 
• Anamnese: oplysninger fra patient og pårørende. 
• Kognitiv vurdering (evt. MMSE, urskivetest, vurdering af indsigt) 
• Psykisk vurdering. 
• Objektiv somatisk og neurologisk undersøgelse. 
• Vurdering af funktionsniveau. 
• Laboratorieundersøgelser i henhold til vejledning. 
• Vurdering af differentialdiagnoser. 
• Vurdering af sandsynlighed for demenssygdom, og ved sandsynlig MCI eller demenssygdom, da 
viderehenvisning til sygehuset.. 
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Husk CT scanning inden henvisning til demens enheden for diagnose. 
 

Stratificering: 

Stratificering bruges som et redskab til at fordele patienter til rette behandling og opfølgning efter udredning. 

En forudsætning for stratificering er derfor, at der foretages en udredning. Derfor vil stratificeringsafsnittet 
udelukkende omhandle den gruppe, hvor der er stillet en demensdiagnose (og ikke patienter, hvor der endnu 

kun er mistanke om demens). Stratificeringen er dynamisk og kan ændre sig over tid afhængig af udviklingen 
i sygdommen, andre helbredsmæssige problemer og sociale forhold fx tab af pårørende. 

Princip for stratificering: 
 
Alle kriterier for niveau 1 skal være opfyldte, for at patienten kan blive allokeret til niveau 1. For at blive 
allokeret til niveau 3 skal blot ét kriterium være opfyldt her. Niveau 2 er en overgangsfase som ingen 
patienter befinder sig i over længere tid. Når sygehuset udskriver til almen praksis skal de indenfor det 
næste år følge op med et besøg, hvis egen læge har taget kontakt kan sygehuset trække sig, men de har 
ellers pligt til at formidle kontakten til lægen.  



 

 

 

 

 



Behandling: 

Patienter med nydiagnosticeret Alzheimers sygdom, Lewy Body Demens og Parkinsons sygdom med 

demens kan tilbydes behandling med: 

 Kolinesterasehæmmer : ( Donepezil=Aricept, Galantamin= Reminyl,   Rivastigmin=Exelon)   

og/eller  

Glutamat- resceptorantagonist: Memantin =Ebixa. 

Husk diagnosen skal verificeres ved speciallæge inden behandling tilbydes ! 

Husk at søge enkelttilskud, som holder 15 mdr, hvorefter der igen skal laves klinisk vurdering incl 

MMSE og søges om enkelt tilskud igen, hvis der skønnes at være fortsat effekt. 

 Medikamentel behandling supplerer ikke medikamentel demensbehandling og bør altid vurderes ud fra den 

enkelte patients situation, herunder behov for pleje og omsorg. Før antidementiel behandling iværksættes, 
skal der foreligge en nylig psykometrisk test med henblik på objektiv vurdering af tilstanden fremover. Som 

minimumanbefales MMSE. Herudover skal der søges individuelt tilskud til behandlingen, og patienten og 

den pårørende informeres både mundtligt og skriftligt om mulig virkning og bivirkninger. Ved behandling med 

kolinesterasehæmmere skal EKG være uden tegn på sværere overledningsforstyrrelser (mere end 1. grads 

atrio-ventrikulær blok) eller svær bradykardi. Forsigtighed skal udvises ved mavesår, kronisk obstruktiv 
lungesygdom og epilepsi. 

Alzheimers sygdom 
Ved let til moderat Alzheimers sygdom har kolinesterasehæmmere samlet set en klinisk relevant effekt på 
globale symptomer, kognition og ADL, hvorimod effekten på psykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser 
(“Behavioural and psychological symptoms in dementia”,BPSD) er uafklaret. Effekten kan vise 
sig ved en forbedring, stabilisering eller mindre fremadskridende demenssygdom. Ved svær Alzheimers 
sygdom er der ikke fundet entydig effekt af kolinesterasehæmmere. Ved moderat til svær Alzheimers 
sygdom er der en klinisk relevant effekt af memantin især på globale symptomer og kognition, og også til 
patienter, der er i behandling med kolinesterasehæmmere. Der er ingen evidens for klinisk relevant 
effekt af anden medicinsk behandling af Alzheimers sygdom. 
 
Tilskud: Ved tillæg af Ebixa til Cholinesteraseinhibitor, skal man efter en kortere periode forsøge at udtrappe 
Cholinesterase inhibitoren. Kun hvis dette fører til klinisk forværring kan man søge om enkelttilskud til 2 stof 
behandling. Man bør med mellemrum revurdere indikationen og evt forsøge udtrapning. 
 
 
Behandling af depression og adfærdsforstyrrelser 
Medicinsk behandling af depressive symptomer kan forsøges med SSRI eller nyere 
antidepressiva, som er mindre tilbøjelige til at medføre konfusion og antikolinerg effekt end tricykliske 
antidepressiva. Ved nye adfærdsforstyrrelser iværksættes først udredning for eventuel somatisk 
årsag til symptomerne (fx infektion, febrilia, dehydrering, dysreguleret diabetes,smerter). Såfremt dette kan 
udelukkes, er indsatsen først og fremmest socialpædagogisk.  
Behandling med atypiske antipsykotika kan være nødvendig og da med så lav dosis og i så kort tid som 
muligt og under opfølgning af effekt og bivirkninger. (Start med seroquel 25 mg 1 x 1). 
 
 
 
 
 

 



Kontroller: 
 

1. Årskontrol: 
Status for sygdomsforløb – demens 

• Status vedrørende sygdomsforløb (kognitive symptomer, funktionsevne i hverdagen og adfærd). 
• Kognitiv test: MMSE (eventuelt flere kognitive test ved behov). 
• Tidlig identifikation og forebyggelse og behandling af eventuelle komplikationer til demenssygdomme (fx depression, 
inkontinens, fald, epilepsi). 
Fysisk og psykisk helbred 

• Status vedrørende fysisk helbred og co-morbiditet 
• Objektiv vurdering: vurdering af psykiske symptomer og funktionsevne, vægt/ernæringsstatus, blodtryk og puls (samt 
almen somatisk/neurologisk undersøgelse ved behov) 
• Vurdering af behov for parakliniske undersøgelser. 
Medicin (Husk EKG ved opstart). 

• Kontrol af eventuel behandling med demensmedicin, herunder stillingtagen til fortsat behandling og dosis, identifikation 
af compliance-problemer og ansøgning om fortsat tilskud. Overvej seponering ved svær demens. 
• Mulighed for øvrig gennemgang og justering af eventuel anden medicinsk behandling, herunder psykofarmaka. 
Psykosociale forhold 

• Afklaring af tidligere og aktuelle personlige og sociale ressourcer og interesser 
• Vurdering af behov for social indsats. 
Link til service loven § 10 og 12:  https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=141372#Kap3 
• Eventuel vurdering af evne til bilkørsel. Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139546 
Rådgivning af patient og pårørende 

• Råd, vejledning og støtte til den demente selv og dennes pårørende. 
• Formidling af viden om sygdom og om relevante juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter. 
• Vejledning om lokale tillbud om information og støtte, herunder patientforeningens tilbud. 
Samlet vurdering og plan 

• Evaluering og revurdering af den fælles målsætning. 
• Plan for medicinsk behandling og andre sundhedsfaglige indsatser. Overvej om medicinen skal seponeres ved svær 
demens. 
• Plan for social indsats: Kontakt til kommune ved behov. 
• Stillingtagen til og eventuelt ændring af stratificering og forløbskoordinator. 
• Planlæg næste kontrol. 
 
 

Demens konsulent: 

 Demenskonsulent: Demenskonsulenten hjælper borgere med demens og deres pårørende med vejledning om 

problemstillinger knyttet til demens. Tilbuddet kræver ikke henvisning, men henvendelse fra borger eller 

pårørende. Kan evt. iværksættes via korrespondance modulet til Visitationen i kommunen. 

 Tilmelding og visitation: Tilbuddet kræver ikke henvisning, men henvendelse fra borger eller pårørende. Kan 

evt. iværksættes via korrespondance modulet til Visitationen i kommunen. Alle borgere med spørgsmål om 

demens kan henvende sig til Hillerød Kommunes demenskonsulent:  

 Demenskonsulent Stacey Stuart 

Telefon 72323419 

sstu@hillerod.dk 

 Visitation og Hjælpemidler  

Telefon 72 32 34 46 (mandag - fredag kl. 10-15) 

Demenskonsulenten kan vejlede om muligheden for hjælp i hjemmet, herunder besøg i hjemmet af demenskoordinator, 

dag- og botilbud, lægebesøg og udredning, pårørende grupper og kontakt til foreninger samt spørgsmål om 

magtanvendelse og værgemål. 

 Pris: Tilbuddet er gratis. Der skal dog regnes med en vis egenbetaling ved materialer i 

dagcenter-aflatning og botilbud + transport. 
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Kørekort og demens:   

  Link:                 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139546 

3.12. Demens og andre kognitive forstyrrelser 

Bekendtgørelsens bilag 2, afsnit G. Psykiske sygdomme eller svækkelser 

1) Undersøgelserne for kognitivt funktionsniveau (urskivetest og ordgenkaldelse) skal udføres ved fornyelse af kørekort fra det 
70. år, og i øvrigt hvor der er begrundet mistanke om svækket kognitivt funktionsniveau. 

2) Ved kognitiv svækkelse skal ansøgeren eller føreren henvises af egen læge eller speciallæge i psykiatri/geriatri eller neurologi 
til en vejledende helbredsmæssig køretest. 

Demens (mentalt svigt) 

Til lægen: 

Personer med flere symptomer og tegn på demens kan være farlige i trafikken: reduceret opmærksomhedsevne, visiospatiel 
svigt (nedsat evne til at opfatte og handle tredimensionalt). Såvel agnose (nedsat evne til at genkende objekter) som neglekt 
(svækket opmærksomhed mod en side) er meget risikofyldte i trafikken. Ved påvist cerebral lidelse bør der foreligge aktuel 
udtalelse om føreregnethed fra speciallæge i neurologi, eventuelt også en neuropsykologisk udtalelse. 

Test for kognitivt funktionsniveau er obligatorisk for alle ansøgere efter det fyldte 70. år. Hvis testen er negativ, skal testens 
resultat ikke oplyses under supplerende oplysninger. 

Testen er vejledende for lægens vurdering af om der bør udføres vejledende helbredsmæssig køretest, og testens resultat kan 
vurderes således: 

Intet kognitivt abnormt påvist: Personen er fuldt orienteret og har upåfaldende funktion i urskiveprøven og husker 3 ord efter 
afledning. 

Let kognitiv svækkelse: Personen kan enten være delvist orienteret eller have lettere forringet funktion i urskiveprøven eller i 
hukommelse for 3 ord efter afledning. De øvrige 2 opgaver skal klares upåfaldende. 

Moderat kognitiv svækkelse: Personen kan være delvist orienteret og have forringet funktion i urskiveprøven eller i 
hukommelsen for 3 ord efter afledning. 

Svær kognitiv svækkelse: Personen er ikke orienteret og har tydeligt forringet funktion i urskiveprøven og genkaldelse af 3 ord. 

Sundhedsstyrelsens vurdering: 

Sundhedsstyrelsen anbefaler sædvanligvis ikke kørekort ved moderat og svær kognitiv svækkelse. 

Hvis der er mistanke om manglende dømmekraft og overblik, uanset om den kognitive test viser tegn på svækkelse eller ej, 
anbefaler Sundhedsstyrelsen sædvanligvis, at ansøger henvises til en vejledende helbredsmæssig køretest, 

Hvis der er andre funktionsbegrænsninger, for eksempel motoriske, syns- eller kredsløbsproblemer, finder Sundhedsstyrelsen at 
den samlede vurdering også vil kunne berettige henvisning til en vejledende helbredsmæssig køretest. 

 

Juridiske forhold ved demens: 
 

 Videregivelse af helbredsoplysninger, rent private oplysninger og andre fortrolige 
oplysninger i en behandlingssituation (sundhedsloven, der gælder for autoriseret 
sundhedspersonale og de personer, der arbejder under deres ansvar): 

Hovedregel: Samtykke (mundtligt eller skriftligt). 
Er patienten varigt ude af stand til at give samtykke, kan nærmeste pårørende eller en personlig værge med 
kompetence på helbredsområdet træde i patientens sted. 
 
Videregivelse uden samtykke kan finde sted i flg. Undtagelses situationer: 
U1: Når det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker 
under hensyntagen til patientens interesse og behov. 
U2: Når videregivelsen omfatter et udskrivningsbrev fra en læge, der er ansat i sygehusvæsenet, til 
patientens alment praktiserende læge eller den praktiserende speciallæge, der har henvist patienten til 
sygehusbehandling. 
U3: Når videregivelsen omfatter et udskrivningsbrev fra en læge, der er ansat på privatejet sygehus, klinik 
m.v., til de i nr. 2 nævnte læger, når behandlingen er ydet efter aftale med et regionsråd eller en 
kommunalbestyrelse i henhold til sundhedsloven. 
For de 3 ovenstående undtagelser gælder, at patienten kan frabede sig videregivelse af oplysningerne. 
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U4: Når videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af 
væsentlige hensyn til patienten, herunder en patient, der ikke selv kan varetage sine interesser, 
sundhedspersonen eller andre. For denne undtagelse gælder, at patienten snarest muligt skal orienteres om 
videregivelsen og formålet hermed, medmindre orientering kan udelades efter anden lovgivning eller af 
hensyn til offentlige eller private interesser svarende til dem, der beskyttes i sundhedsloven. 
U5: Når videregivelsen sker til patientens alment praktiserende læge fra 
en læge, der virker som stedfortræder for denne. 
 

 Samtykke (skriftligt, skal indføres i journal, bortfalder efter et år). 
Er pt. varigt ude af stand til at give samtykke, kan en personlig værge med kompetence på 
området træde i patientens sted. 

Videregivelse uden samtykke kan finde sted i flg. situationer: 
U1: Når det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen 
skal videregives, og oplysningen må antages at have væsentlig 
betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling. 
U2: Når videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar 
almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen 
eller andre. For denne undtagelse gælder, at patienten snarest 
muligt skal orienteres om videregivelsen og formålet hermed, medmindre 
orientering kan udelades efter anden lovgivning eller af hensyn til offentlige 
eller private interesser svarende til dem, der beskyttes i sundhedsloven. 
U3: Når videregivelsen er nødvendig 
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