Läkemedel och demenssjukdom
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Läkemedel kan lindra symtom
Demenssjukdomar, även kallade kognitiva sjukdomar, leder till olika skador i hjärnan. De påverkar minnet, tankeförmågan, språket och andra
så kallade kognitiva funktioner. Enkla sysslor blir
därför svårare att utföra och efterhand behöver
man allt mer hjälp för att klara sitt dagliga liv.
I dag saknas botemedel mot demenssjukdomar.
Däremot finns läkemedel som i många fall kan
lindra symtomen vid Alzheimers sjukdom, den
vanligaste demenssjukdomen. Vissa kan ha god
effekt även vid Lewykroppsdemens och Parkinsons
sjukdom med demens.

Fyra aktiva ämnen
Det finns fyra aktiva ämnen som kan påverka
symtomen. De ingår i olika läkemedel som säljs på
apoteket under olika namn. Tre av de aktiva ämnena går under samlingsnamnet kolinesterashämmare
och ordineras tidigt i demenssjukdomen.
• Donepezil
• Galantamin
• Rivastigmin

Alla tre fördröjer nedbrytningen av acetylkolin,
ett signalämne i hjärnan. På så sätt kan de kompensera för den minskade produktionen av acetylkolin som Alzheimers sjukdom leder till. Det gör
att minne, inlärning, koncentration och språkförmåga kan fungera bättre en tid och därmed
bidra till att olika dagliga aktiviteter underlättas.

till person, det gäller för samtliga fyra
aktiva ämnen.

Biverkningar
kan förekomma
Biverkningar som exempelvis
illamående, huvudvärk och
försämrad aptit kan förekomma. Ofta är de övergående. Kontakta annars din läkare eller sjuksköterska.
Det är viktigt att din läkemedelsbehandling
följs upp. Läkaren kan behöva justera doseringen
eller byta till ett annat läkemedel. Läkaren behöver också utvärdera nyttan av behandlingen.

Apoteket ger råd
Apoteket föreslår ibland ett annat läkemedel än
vad läkaren ordinerat. Det ska i så fall vara ett
läkemedel som innehåller samma aktiva ämne
och därför ha samma effekt. På apoteket kan du
även få informatiom om biverkningar och om hur
läkemedlet bör tas.
Be gärna din läkare om dosförpackningar, de gör
det lättare att hålla reda på läkemedlen.
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Min läkare har ordinerat det aktiva ämnet:

Finns som läkemedel på apoteket under namnet:

Senare i sjukdomen
Memantin är det fjärde aktiva ämnet. Det ordineras
ibland som ett tillägg till kolinesterashämmare (se
ovan) men kan även fungera lite senare i sjukdomen.
Genom att memantin förbättrar överföringen
av vissa nervsignaler i hjärnan kan man fungera
något bättre. Även beteendemässiga symtom kan
lindras. Effekterna kan dock variera från person

Fler faktablad på olika språk kan skrivas
ut från Svenskt Demenscentrums webbplats:
demenscentrum.se/Faktablad
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