Vaskulär demenssjukdom
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

Skador i hjärnans blodkärl
Demenssjukdom gör det svårare att tänka, planera
och kommunicera. Symtomen orsakas av olika skador och sjukdomar i hjärnan. Vid vaskulär demens
handlar det om sjukliga förändringar i hjärnans
blodkärl, därför kallas denna sjukdom också för
blodkärlsdemens.
Vaskulär demenssjukdom är den näst vanligaste
orsaken till demenssjukdom och beräknas stå för
25 – 30 procent av samtliga fall. I högre åldrar är
det inte ovanligt att den förekommer tillsammans
med Alzheimers sjukdom, den vanligaste demenssjukdomen.

Stroke är en riskfaktor
Vaskulär demens kan ha olika orsaker. Ofta är den
en följd av stroke, det vill säga blodproppar, blödningar i hjärnan eller trånga förkalkade blodkärl
som beckar igen. I samtliga fall kan hjärnan drabbas av allvarlig syrebrist. Skadorna som då uppstår
kan ge symtom som på olika sätt försvårar vardagen. Symtomen varierar från person till person,
beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

Symtomen varierar
Något förenklat kan man säga att omdöme, impulskontroll och koncentration försämras om skadorna
uppstår i hjärnans framlob. Skador i tinningloben
leder till glömska, svårigheter att kommunicera och
att lära sig nytt. Skador i hjärnans djupare delar, i de
allra minsta blodkärlen, leder ofta till långsamma
rörelser och svårigheter att planera och utföra saker.
Viktigt att tänka på är att stress ofta förstärker
symtomen.

förloppet kan ritas som en trappa: tillståndet blir
sämre, förblir stabilt under en tid för att sedan
åter försämras.

Tidig diagnos viktig
Vaskulär demenssjukdom kan inte
fastställas genom ett enkelt prov. Diagnosen bygger på en rad tester, undersökningar och samtal med patient och
anhöriga.
Demensutredningen brukar ta 4– 6
veckor. Det är viktigt att den snarast
påbörjas så att rätt hjälp och behandling kan sättas in i god tid.

Förhindra nya kärlskador
Det finns inga läkemedel som kan bota vaskulär demens. Behandlingen syftar istället till att
förhindra nya skador i hjärnan. Blodförtunnande
läkemedel ges när det finns en ökad risk för blodpropp. I många fall behövs blodtrycksreglering,
ibland med medicinering, eftersom högt blodtryck ökar risken för stroke. Även diabetes måste
regleras noga eftersom denna sjukdom kan skada
hjärnans små blodkärl.

Planera för ett bra liv
Det är viktigt att få en förklaring till sjukdomen
och symtomen för att kunna planera för ett bra och
meningsfullt liv. Förutom förebyggande behandling
kan hjälpmedel och en rad andra insatser från samhällets vård och omsorg underlätta vardagen.
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Förloppet går ofta trappstegsvis
Demenssjukdom brukar komma smygande och
utvecklas långsamt. Men vid vaskulär demens
uppträder symtomen ofta plötsligt och sjukdoms-
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