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Bakgrunn  

• 15 000  i Norge får hjerneslag hvert år 

• 55 000 nålevende nordmenn har hatt hjerneslag 

 

• 10 000 nordmenn får demens årlig 

• Over 70 000 nordmenn har demens 

 

• Ca 1/3 av oss vil få enten slag, demens eller begge deler 
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Incidence slag Incidence demens 

Rothwell, Lancet 2005. Fratiglioni, Neurology 2010 
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• slag er en risikofaktor for demens 

• demens er en risikofaktor for slag 

• risikoen for demens hos de som har hatt førstegangsslag, er den 
samme som for de som er 10 år eldre 

 

• De fleste med demens, halvparten av Alzheimerpasienter, har også 
infarkter i hjernen 

• Pasienter med Alzheimer som også har infarkter har  dårligere 
kognitiv funksjon enn de uten 
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Endringer relatert til hjerneslaget 

Afasi (venstre hemisfære) 

• 15-30% 

• Forståelse 

• Snakke  

• Lese, skrive 

Neglect (høyre hemisfære) 

• 20-30% 

• Nedsatt evne til å kjenne stimuli fra eller forholde seg den ene 
siden 

Apraxi (venstre hemisfære) 

• 10-40% 

• Svikt i evne til å gjennomføre motoriske handlinger , ikke 
forårsaket av pareser, sykdom i bevegelsesapparatet 
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Akutt delirium 

• Hyppig ved slag 

• Medfører dårligere prognose  
– Dårligere funksjon 

– Flere døgn i institusjon 

– Økt dødelighet 

– Økt risiko for demens 

 

• Relatert til  
– Hjerneslaget 

– Systemiske forhold som for eksempel infeksjoner 
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Delirium 
• Akutt 

• Fluktuerende forløp 

• Oppmerksomhetssvikt 

• Desorganisert tenkning 

• Fluktuerende bevissthetsnivå 

• Kognitiv svikt 

• Vrangforestillinger eller hallusinasjoner 

• Psykomotoriske forstyrrelser 

• Endret døgnrytme og søvnmønster 

• Emosjonelle forstyrrelser 
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Forbigående kognitiv svikt 
“Transient cognitive impairment (TCI)” 

• Assosiert med delirium 

• OR 4 for demens ila 5 år 

 
Pendlebury, Stroke 2011 

Pasienter med 
• TIA 
• Milde slag (NIHSS < 3) 

 
TCI:  
MMSE skår < 2 poeng mindre enn 
ved 1 mnd 
 
Pas. med TCI hadde samme 
MMSE skår som de uten ved 1 
mnd 
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Pre- stroke demens 

• Ca 15% av de som rammes av hjerneslag har demens 

• Førstegangsslag ca 12% 

• Gjentatte slag ca 24% 

 

• Likt for blødning og ischemisk slag 
 

• Pre-stroke demens gir dårligere prognose med økt mortalitet 
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Pendlebury Int J Stroke,2012 

Prevalens av post-
stroke demens – 1 år 

1.gang, ÷ pre-stroke demens  

alle, ÷ pre-stroke demens  

1.gang, + pre-stroke demens  

alle, + pre-stroke demens  

Gjentatte slag  
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Resultater fra Bærum 
 
Pas med førstegangs slag, alder 72 år (12,2) 

Ved 1 år:  

• 19,6% hadde demens 
– Vaskulær, Alzheimer og blandet etiologi 

• 37,5 % hadde mild kognitiv svikt (MCI) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ihle-Hansen, Dement Cogn Dis 2011 
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Hvor lenge er risikoen for demens økt? 

 

Størst risiko tidlig, HR  9  

 

Etter 1 år: 

lineær økning i økning 3%/ år,  

HR 4  

 

Pendlebury, Rothwell Lancet Neur 2009 
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Mulige sykdomsmekanismer 

• Strategiske slag 
– hippocampus  

– frontallappen 

– thalamus  

– basalgangliene 

• Store slag 

• Cerebral amyloid angiopati (ved Alzheimer) 

• Synergistisk effekt  
– Demaskering av underliggende AD 

– Småkarsykdom  

• Akselerert degenerasjon  

• Inflammasjon 

• Andre ? 
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Wang et al, Stroke 2012 
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Neurodegenerasjon og vaskulær hjernesykdom 

• Koeksisterer ofte 

• Kombinasjonen øker risikoen for demens 
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Økt risiko 
• Høy alder 

• Lav utdanning  

• Bildediagnostiske endringer før hjerneslaget 

– Hvitsubstanslesjoner 

– Atrofi 

• Funksjonssvikt før slaget 

• Ischemisk hjertesykdom 

 

• Infeksjoner 

• Kramper 

• Afasi 

• Urininkontinens 

 

• Akutt delirium 

• Transient cognitive impairment 
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Demens og mild kognitiv svikt etter hjerneslag  

Eksekutive funksjoner (“handlingssvikt”) 

Hukommelse 

Språk 

Endret oppfatning av rom/retning 

Psykomotorisk tempo 

Mild kognitiv svikt (MCI): 

• Subjektiv  og objektiv svikt i en eller flere kognitive funksjoner 

• Affiserer ikke dagliglivets funksjoner 

Post-stroke demens (PSD) 

Kognitiv svikt i minst to domener  

Relasjon til et hjerneslag tidsmessig (3 mnd) 

Sviktende funksjonsevne 
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Diagnostikk  

• Sykehistorie 
– Pasient 

– Pårørende  

• Testing 
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Norwegian Cognitive Impairment After Stroke 
study (Nor-COAST) 

Overordnet målsetning med studien 

Etablere en tverrfaglig, nasjonal forskningsplattform med fokus på 

post-stroke demens (PSD) og mild kognitiv svikt (MCI) etter 

hjerneslag for  

1. Mer kunnskap  

- bedre diagnostikk og behandling 

- forebygge kognitiv svikt  

2. Grunnlag for klinisk kontrollerte studier  
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Studien 
• Opp til 1000 pasienter med akutt hjerneslag  

• Prospektiv, deskriptiv multisenter cohort studie 

• Kartlegging ved baseline, 3 og 18 måneder 

• Datainnsamling 

– Kliniske undersøkelser, 

– Nevropsykologiske tester 

– Fysisk funksjon 

– Komparentopplysninger 

– Innhenting av registerdata og journalopplysninger 

– Blodprøver, biobank 

– MR 

– Aktivitetsmålere 
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Deltagende sykehus 

1. St. Olavs hospital  

– Slagenheten (Bent indredavik, Torunn Askim) 

– Nevrologisk avdeling (Geir Bråthen)  

– Avdeling for geriatri (Ingvild Saltvedt) 

2. Bærum sykehus (Hege Ihle-Hansen) 

3. Ullevål sykehus  (Brynjar Fure) 

4. Haukeland sykehus  (Halvor Næss) 

5. Tromsø (Torgeir Engstad) 

6. Rikshospitalet (Mona Beyer) 
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Fem arbeidspakker 
 

1. Incidence og type post-stroke kognitiv svikt 

2. Patogenese 

3. Sammenheng mellom fysisk aktivitet og utvikling av kognitiv svikt 

4. Sammenheng mellom compliance til anbefalt behandling og utvikling av 
kognitiv svikt 

5. Utvikle en risikoskår for å identifisere pasienter med økt risiko 
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Status 

• Inkludert 80 pasienter, St Olav og Bærum 

• Haukeland starter 1.oktober 

 

• Avslutter inkl juni 2016 

• Resultater i 2017 
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• Takk for oppmerksomheten 
Takk for oppmerksomheten ! 


