All glömska är inte demens
FA K TA B L A D F R Å N S V E N S K T D E M E N S C E N T R U M

När hjärnans funktioner sviktar
Nästan allt vi gör är beroende av funktioner kopplade till vårt tänkande. När vi letar i minnet, lär oss
nya saker eller söker efter varor i butiken är olika
kognitiva funktioner aktiva. De har stor betydelse
för våra möjligheter att leva ett självständigt liv.
När en eller flera kognitiva funktioner fungerar
märkbart sämre än förr talar man om kognitiv
svikt. Den kan yttra sig som exempelvis glömska,
problem med att hitta rätt eller att planera och
utföra normalt sett enkla aktiviter.
Det är viktigt att utreda kognitiv svikt för att
kunna behandla den på bästa sätt. Men det är inte
alltid vården kan hitta en entydig förklaring till
symtomen, det gäller särskilt om de är lindriga.
Kognitiv svikt brukar delas in tre undergrupper:
akut förvirring, lindrig kognitiv funktionsnedsättning och kognitiv sjukdom (demenssjukdom).

Akut förvirring går ofta tilllbaka
När kognitiva symtom utvecklas snabbt, under
en kort tid, handlar det ofta om akut förvirring
eller konfusion som det heter på fackspråk. Hos
äldre personer bottnar det ofta i fysisk och psykisk
ansträngning efter en operation eller på grund av
smärta. Akut förvirring kan också bero förstoppning, infektioner och läkemedelsbiverkningar.
Akut förvirring kan behandlas och symtomen
brukar gå tillbaka, förutsatt att tillståndet utreds
och att man kommer till rätta med den bakomliggande orsaken.

MCI förkortning vid lindriga symtom
Många söker sig till vården av oro för att de inte
riktigt fungerar som tidigare. Symtomen kan vara
diffusa och svaga men personerna upplever ändå
tydligt att det har svårare att koncentera sig och
lägga saker på minnet eller att det tar längre tid
att utföra olika aktiviteter.
Det här är typiska tecken vid lindrig kognitiv

funktionsnedsättning eller
MCI (Mild cognitive impairment) som är den ofta
använda engelska förkortningen.
Vid MCI kan den kognitiva nedsättningen påvisas
i neuropsykologiska tester.
Symptomen kan påverka
personernas sociala liv eller yrkesarbete men inte i
lika hög grad som är fallet vid demens.

Många möjliga orsaker
MCI kan ha många orsaker. Obehandlad depression, stroke och läkemedelsbiverkning är bara några
exempel. I vissa fall kan det handla om tidiga tecken på en kognitiv sjukdom, till exempel Alzheimers
sjukdom eller vaskulär demens. Då blir symtomen
starkare och flera efterhand. Men åldrandet innebär
att kognitiva funktioner kan försämras något utan
att det behöver bero på demens. I vilken grad det
sker varierar från person till person.
Oro, trötthet och nedstämdhet är vanligt vid MCI
och kan förstärka kognitiva symtom. Hög arbetsbelastning och stress gör att personer i yrkesverksam
ålder kan uppleva sig ha kognitiva problem utan att
det kan påvisas i neuropsykologiska tester.

Uppföljning är A och O
Behandling av MCI förutsätter att den bakomliggande orsaken är känd, något som inte alltid är
fallet. Det är ändå viktigt att vården regelbundet
följer upp den som är drabbad, oavsett om den
kognitiva funktionsnedsättningen går att avläsa i
testsituationer eller endast är självupplevd.
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