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1.0 Innledning

B

•

ehandlingsplan for pasienter med
Parkinsons sykdom var en av de første store
oppgavene som Nasjonalt kompetansesenter for
bevegelsesforstyrrelser (NKB) startet med da
senteret ble åpnet i september 2004. Arbeidet
har vært krevende, men viktig og resultatet er
en todelt plan; Handlingsplan for Parkinsons
sykdom i Norge og Veiledende retningslinjer for
diagnostisering og behandling ved Parkinsons
sykdom. Den første delen gir en oversikt over
hvordan tilbudet til de med Parkinson burde være
i Norge i dag og er beregnet for politikere og
beslutningstakere. Denne andre delen er veileder
til alle som har interesse og vil lære mer om
Parkinsons sykdom.

•

i oppdatert beste praksis
beskrive en praksis som har en tverrfaglig
tilnærming i behandling ved Parkinsons sykdom
være et grunnlag for evaluering av tilbudet til
pasienter med Parkinsons sykdom i de ulike
deler av Norge

Retningslinjene kan også leses på NKB sine
nettsider: www.sus.no/nkb
Med et par unntak kan de foreslåtte
kartleggingsskjemaene lastes ned fra www.
sus.no/nkb eller på nettsidene til Nasjonalt
kompetansesenter for Aldring og helse; www.
aldringoghelse.no
Den som leser retningslinjene fra perm til perm
vil oppdage at det er gjentakelser i teksten. Av
hensyn til den elektroniske utgaven hvor leseren
kan klikke seg inn på et bestemt kapittel, vil det
for oppbyggingen av teksten måtte bli en del
gjentakelser.

Veiledende retningslinjer for diagnostering og
behandling ved Parkinsons sykdom er blitt til
gjennom bidrag fra en rekke personer med høy
kompetanse i og lang erfaring med Parkinsons
sykdom. Vi skylder dem en stor takk!

Vi håper at dette dokumentet vil ha betydning for
den behandling pasienter med Parkinsons sykdom
får i årene framover.

Retningslinjene er gjennomdrøftet og godkjent av
den nasjonale referansegruppen for NKB og den har
vært til høring i NKBs brukerforum.
Ingrid Leiknes som er fag- og forskningssykepleier
ved NKB, har sydd behandlingsplanen sammen og
har hatt stor tålmodighet i forhold til stadig nye
innspill og redigeringer.
Forskningssjef ved NKB Jan Petter Larsen har hatt
det overordnede faglige ansvaret og vært en ivrig
pådriver for å hele tiden holde arbeidet i gang.
Formålet med retningslinjene er at de skal
beskrive beste praksis som bygger på forskning
og erfarne klinikeres vurdering
• gjøre beste praksis tilgjengelig for alle som
behandler pasienter med Parkinsons sykdom
• utdanne pasienter, pårørende og helsepersonell

•
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2.0 Problemer og utfordringer for
pasienter og deres pårørende

P

Nevropsykiatriske symptomer
Depresjon
Demens og kognitiv svikt
Psykotiske symptomer
Angst og apati

arkinsons sykdom er best kjent som et motorisk
syndrom med hviletremor, rigiditet, akinesi
og posturale endringer. Imidlertid forårsaker
patologiske prosesser ved Parkinsons sykdom også
lesjoner i andre deler av nervesystemet enn i den
nigrostriatale dopaminerge nervebane. Dette gjør
at en rekke nevropsykiatriske symptomer og andre
ikke-motoriske plager forekommer langt hyppigere
enn i normalbefolkningen (se tekstboks), spesielt
hos eldre. Disse problemene kan ofte behandles
slik at livssituasjonen bedres for pasient og
pårørende. Undersøkelser har vist at søvnproblemer
og nevropsykiatriske symptomer er de viktigste
risikofaktorer for redusert livskvalitet både hos
pasient og pårørende.

Andre ikke-motoriske symptomer
Insomni og hypersomni
Fatigue
Autonome forstyrrelser

2.1
Motoriske symptomer
Pasientene kan ha en rekke andre motoriske
manifestasjoner i tillegg til de fire kjente
kardinaltegn ved parkinsonisme (hviletremor,
rigiditet, akinesi og posturale endringer).
Pasientene presenterer ofte et maskelignende
ansikt og det er heller ikke uvanlig med en svak
og monoton stemme. Hos noen pasienter kan det
første symptomet på sykdommen være ufrivillige
bevegelser i form av dystonier. Dystoniene
ved Parkinsons sykdom er hyppigst i ankler og
tær. Akinesien medfører oftest problemer med
finmotorikk og gir vansker med skriving, kneppe
knapper, tannbørsting, knytte skolisser osv.
Stivheten i muskulaturen kan medføre smerter fra
rygg eller leddnære områder. I en undersøkelse ble
det påvist at første symptom hos 30% av pasientene
var skuldersmerter. De posturale endringer
medfører ustøhet og en flektert kroppsholdning.

Undersøkelser fra en rekke land har vist at
prevalensen av Parkinsons sykdom er mellom 100 og
150 pasienter per 100.000 innbyggere. Det antas å
være ca. 6-8000 pasienter med sykdommen i Norge
og mellom ½ og 1 million pasienter i EU-området.
Hyppigheten av sykdommen øker med alderen og
debuterer vanligvis mellom 50 og 70 års alder.
Forekomsten er relativt lik både hos menn og
kvinner. Det er funnet at ca. 1% av befolkningen
over 65 år har Parkinsons sykdom og i norske
somatiske sykehjem er det påvist at 5% av klientene
har sykdommen.

Kliniske manifestasjoner ved Parkinsons
sykdom
Motoriske symptomer
Kardinaltegn
hviletremor, akinesi, rigiditet og
posturale endringer

Når sykdommen utvikler seg videre, vil pasientene
erfare andre typer av motoriske problemer.
Effekten av hver enkelt medikamentdose vil
bli kortere og pasienter opplever motoriske
fluktuasjoner og/eller ufrivillige bevegelser
(dyskinesier). De motoriske komplikasjonene
synes særlig å være forårsaket av behandling

Motoriske komplikasjoner
motoriske fluktuasjoner og
dyskinesier
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med levodopa, men noen typer motoriske
komplikasjoner kan også forekomme hos pasienter
som ikke har fått levodopa. Levodopa er avhengig
av intakte nigrostriatale nerveterminaler for å
omdannes til dopamin. Etterhvert som sykdommen
utvikler seg og antallet nerveterminaler avtar,
blir det ”terapeutiske vinduet” smalere, og
virketiden av hver levodopadose blir kortere. Disse
forandringene har sannsynligvis stor betydning
for de fleste typer motoriske komplikasjoner. Når
det foreligger variasjon i motorisk funksjonsnivå
i løpet av dagen, brukes begrepet motoriske
fluktuasjoner. Når dopaminkonsentrasjonen i
hjernen ligger innenfor eller over det terapeutiske
vindu blir pasienten bevegelig (”on”). Når
konsentrasjonen er under det terapeutiske
vinduet, vil parkinsonistiske symptomer dominere
(pasienten er ”off”). Dyskinesier kan oppstå både
når dopaminkonsentrajon er over og under det
terapeutiske vindu.

er det vist at risikoen for å utvikle demens er 6
ganger høyere per år enn i normalbefolkningen. I en
undersøkelse over 8 år, så man at 80% av pasientene
døde eller hadde utviklet demens i løpet av denne
perioden. Demensen synes å være en blanding av
den kortikale demenstype man ser ved Alzheimers
sykdom og den subkortikale demenstype som man
for eksempel ser ved progressiv supranukleær
parese (PSP). Demensmønsteret synes svært likt det
man ser ved demens med Lewy-legemer.
Psykotiske symptomer forekommer hos 15 – 20%
av alle parkinsonpasienter. Symptomene utløses
av den dopaminerge behandling som pasientene
får for sine motoriske problemer. Imidlertid synes
det å være en forutsetning for å utvikle psykotiske
symptomer at det foreligger en mer utbredt
hjerneskade. Spesielt pasienter med kognitiv svikt
eller demens har høy risiko for å utvikle disse
symptomene. Psykotiske symptomer ved Parkinsons
sykdom består oftest av visuelle hallusinasjoner
som pasienten skjønner ikke er reelle. Når
symptomene blir mer alvorlige, har pasienten ikke
lenger innsikt i at dette representerer illusjoner,
og hallusinasjonene kan være mer truende.
De psykotiske symptomer kan også få preg av
vrangforestillinger med et paranoid innhold.

Risikoen for å utvikle motoriske komplikasjoner
er sterkt knyttet til debutalderen av Parkinsons
sykdom. De motoriske komplikasjonene oppstår
hyppigst hos unge pasienter. Eldre pasienter med
Parkinsons sykdom får relativt sjelden motoriske
komplikasjoner. I tverrsnittsundersøkelser av alle
med Parkinsons sykdom har ca. 25% av pasientene
slike motoriske komplikasjoner.

2.3
Andre ikke-motoriske problemer

2.2
Nevropsykiatriske symptomer

Insomni (søvnproblemer) har vist seg kanskje
å være den enkeltfaktor som mest forringer
parkinsonpasientenes livskvalitet. 60 – 70% av
pasientene har insomni. Søvnproblemene er først
og fremst fragmentert søvn og tidlig oppvåkning
på morgenen. I tillegg kan pasientene være trette
på dagtid. Uttalt grad av hypersomni er påvist
hos ca. 15% av alle parkinsonpasienter. Disse
pasientene sover hyppig om dagen, ofte i flere
timer til tross for normal nattesøvn. I situasjoner
der pasientene ikke er stimulert, vil de kunne falle
i søvn. Det er også påvist at parkinsonpasientene
i sjeldne tilfeller kan ha narkolepsilignende
anfall med rask innsovning uten forutgående
søvnighet. Søvnproblemer på dagtid medfører
risiko ved bilkjøring og kan medføre inndragning
av førerkort. Årsakene til søvnproblemene hos
pasienter med Parkinsons sykdom synes først og

Depresjon er det hyppigste nevropsykiatriske
symptom hos pasienter med Parkinsons sykdom,
og alvorlig depresjon forekommer hos 5 – 10% av
pasientene, mens lettere depressive plager finnes
hos nær 50% av pasientene. Angst forekommer også
hos pasienter med Parkinsons sykdom.
I tverrsnittsundersøkelser med representative
grupper av pasienter med Parkinsons sykdom er
det funnet at 25 – 30% av pasientene har demens.
I tillegg har de fleste pasienter med Parkinsons
sykdom kognitive sviktsymptomer som relateres
til sykdomsprosessen. Spesielt såkalte frontale
kognitive funksjoner (apati, ukritiskhet, svikt i
problemløsningsevne) synes å være affisert hos en
stor del av pasientene. I prospektive undersøkelser
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fremst å være knyttet til patologiske lesjoner i de
deler av hjernen som regulerer våkenhet/søvn.
Dopaminerge medikamenter kan forverre disse
problemene. Motoriske problemer kan medføre at
pasientene får en urolig nattesøvn som igjen kan
føre til hypersomni på dagtid. Innsovningsproblemer
er ikke hyppigere hos parkinsonpasienter enn i
normalbefolkningen.

Parkinsonpasienter kan oppleve problemer med
apetitt, svelging og vektreduksjon. Stivhet eller
motorisk uro kan føre til problemer med å føre
maten til munnen. Den motoriske uroen gir økt
energibehov og dersom man ikke får i seg nok
mat kan det gi vektreduksjon. Munntørrhet
og forandringer i smak- og luktesans minsker
apetitten. Økt spyttproduksjon og slimdannelse
i luftveiene er også typisk parkinsonbesvær og
pasientene kan oppleve at spyttet flyter over fordi
de ikke svelger det.

Fatigue er påvist hos 40 – 50% av pasientene med
Parkinsons sykdom. Den energisvikt som pasientene
opplever kan være uttalt, og kan hos noen
pasienter være deres største problem. Fatigue hos
pasienter med Parkinsons sykdom har tidligere ikke
vært tilstrekkelig kjent blant helsepersonell som
behandler disse pasientene.

To av tre parkinsonpasienter opplever smerte
knyttet til det svingende forløpet. I ”off’”perioder oppleves muskelstivhet som smertefullt.
Feilstillinger kan også gi smerter.

Forekomst av autonom svikt kan gi mistanke
om at det foreligger et annet parkinsonistisk
syndrom enn Parkinsons sykdom. Imidlertid vil
de fleste parkinsonpasienter utvikle mindre grad
av autonom svikt som ortostatisk hypotensjon,
vannlatningsproblemer og obstipasjon når
sykdommen progredierer.
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3.0 Diagnostikk av Parkinsons sykdom

P

arkinsons sykdom er definert som en
nevrodegenerativ sykdom med typiske
nevropatologiske funn og et karakteristisk klinisk
symptombilde. Dette motoriske symptombildet
kalles parkinsonisme. Diagnosen Parkinsons
sykdom krever både påvisning av parkinsonisme
og at det ikke kan sannsynliggjøres annen årsak
til symptomene. Den kliniske diagnostikk er ofte
lett i typiske tilfeller, men kan være vanskelig og
utfordrende i den kliniske hverdag. Undersøkelser
har vist at 20-30% av pasienter diagnostisert som
Parkinsons sykdom har annen årsak til plagene.
Det er viktig både for vurdering, behandling
og antatt prognose for den enkelte pasient at
man stiller en så korrekt diagnose som mulig.
Denne vurderingen vil i det alt vesentlige være
basert på den kliniske undersøkelse, men kan i
enkelte tilfeller suppleres med bildediagnostiske
metoder. Det finnes imidlertid ingen enkelt
undersøkelse som kan avklare diagnosen definitivt.
Den diagnostiske prosess baserer seg derfor på
først å påvise parkinsonisme og deretter vurdere
differensialdiagnoser som årsak til parkinsonisme.
Det fokus som det har vært på dette feltet, og
bruk av standardiserte diagnoseverktøy har ført
til at studier de siste årene har vist opp til 95 %
korrekt klinisk diagnostikk av Parkinsons sykdom.
I det følgende gjennomgås først diagnostikken
av parkinsonisme med påfølgende omtale av
differensialdiagnoser med vekt på Parkinsons
sykdom. Deretter følger et eget punkt om
billeddiagnostikk.

følgende fire kardinaltegn foreligger: Hviletremor,
rigiditet, akinesi og posturale endringer. Se
tekstboks.
Parkinsonisme er et motorisk syndrom som
kjennetegnes ved forekomst av minst 2 av 4
kardinaltegn:
1.
2.
3.
4.

Hviletremor
Akinesi
Rigiditet
Posturale endringer

Parkinsonisme kan forårsakes av en rekke
forskjellige sykdomsprosesser
Den hviletremor man observerer ved parkinsonisme
er relativt grov og langsom (4-6 Hz) og forsvinner
ved aktivitet. Stillings- og aksjonstremor kan også
forekomme ved parkinsonisme, men er ikke typisk
for tilstanden. Stillingstremor er oftest forårsaket
av essensiell tremor. Rigiditet defineres som økt
motstand mot passive bevegelser. Ved innslag av
tremor kan denne rigiditeten observeres som en
tannhjulsrigiditet. Ved mistanke om parkinsonisme
bør man undersøke på rigiditet både i nakke og
over- og underekstremiteter. Akinesi betyr at
pasientene har vansker både med å starte og
gjennomføre bevegelser, og er vanligvis mest uttalt
ved mindre og repeterte bevegelser. Man tester
best akinesi ved å be pasienten gjøre gjentatte
raske bevegelser som f.eks. pekefinger mot tommel
og pronasjon/suppinasjon bevegelser i håndledd.
Ved vurdering av akinesi er det viktig å legge
vekt på sideforskjeller. Posturale endringer ved
parkinsonisme kan innbefatte både økt falltendens
og endret kroppsholdning med fleksjon i columna
og opptrukne overekstremiteter som er flektert
i albue og håndledd. Falltendensen skyldes
svekkelse av reflekser som normalt opprettholder
kroppslikevekten.

3.1
Diagnostikk av parkinsonisme
Parkinsonisme kan mistenkes hos pasienter med
gradvis utvikling av funksjonsproblemer med
langsomhet i bevegelser og klossethet. Hos andre
pasienter kan det være skjelving eller en påfallende
rask aldring som gjør at parkinsonisme mistenkes.
Parkinsonisme diagnostiseres når to eller flere av
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I tillegg til å undersøke på de fire kardinaltegn
ved parkinsonisme, må man hos disse pasientene
vurdere forekomsten av andre funn som kan være
mer eller mindre atypiske for Parkinsons sykdom.
Atypiske funn er viktige for differensialdiagnostisk
vurdering. Symptomer på svikt i det autonome
nervesystem og demens tidlig i sykdomsforløpet kan
tale for andre årsaker til en påvist parkinsonisme.
Likeledes kan utvikling av uttalt dysfoni, tidlig
ustøhet og falltendens og tegn til lesjoner i
pyramidebanene eller i cerebellum tyde på at
en annen nevrodegenerativ sykdom er årsaken.
Dessuten er det viktig med nøyaktig anamnese for
å klarlegge eventuelle utløsende faktorer. Spesielt
medikamentanamnesen er viktig.
Årsaker til parkinsonisme
Parkinsonisme kan deles inn i Parkinsons sykdom,
sekundær (symptomatisk) parkinsonisme
og parkinsonisme som opptrer som en av
hovedmanifestasjonene ved andre degenerative
hjernesykdommer.
Vi vil i det følgende gi en kort oversikt over viktige
overveielser ved aktuelle differensialdiagnoser
ved parkinsonisme. Se også følgende tabell over
differensialdiagnoser ved parkinsonisme:
Tabell 1
Parkinsons sykdom
Nevrodegenerative sykdommer
Multisystematrofi (MSA)
Progressiv supranukleær parese (PSP)
Demens med Lewy-legemer
Korticobasal degenerasjon
Alzheimers sykdom
Symptomatisk (sekundær) parkinsonisme
Postencefalittisk
Medikament-indusert
		
Neuroleptika
		
Calsium-antagonister
Toksisk
		
Eksogent: mangan, 			
		
karbonmonoksyd,
		
methylphenyltetrahydropyridine
		
(MPTP)

Endogent: Wilsons sykdom
Traumatisk
Neoplastisk
Vaskulær parkinsonisme
Pseudo-parkinsonisme
Normaltrykkshydrocefalus
Mikroangiopati

Parkinsons sykdom
Diagnosen Parkinsons sykdom er usannsynlig
dersom det anamnestisk kan påvises en sannsynlig
årsaksfaktor, kliniske tegn til lesjon i cerebellum,
pyramidebaner, demens og/eller betydelig autonom
svikt ved debut av parkinsonisme. Likeledes vil
pasienter som ikke har effekt av dopaminerge
medikamenter svært sjelden ha Parkinsons sykdom.
Det er mulig til en viss grad å skille idiopatisk
Parkinsons sykdom fra andre typer parkinsonisme
på klinisk grunnlag. Undersøkelser som har relatert
kliniske funn til diagnose ved autopsi, har klargjort
hvilke funn som skal tillegges størst vekt i den
diagnostiske vurdering: Særlig viktig er forekomst
av hviletremor, en asymmetrisk debut og utvikling
av sykdommen, god respons på dopaminerge
medikamenter, og fravær av demens og klinisk
autonom svikt ved sykdomsdebut. Figur 1 viser et
diagnoseskjema hvor de ovennevnte faktorer er
brukt til å bedømme graden av sannsynlighet for en
korrekt Parkinsons sykdom-diagnose.
Ved klinisk sikker Parkinsons sykdom skal det
foreligge hviletremor og i tillegg minst to av
følgende tegn: 1. akinesi, 2. rigiditet og 3.
posturale endringer. Sykdommen skal være
asymmetrisk og responsen på dopaminerge
medikamenter skal være god eller meget god.
Pasientene skal ikke ha atypiske funn eller
en sykehistorie som tyder på symptomatisk
parkinsonisme.
Pasienter med sannsynlig Parkinsons sykdom
oppfyller ikke alle kravene til sikker sykdom.
Hviletremor er ikke en nødvendig betingelse
og pasientene kan i tillegg ha maksimalt ett
av følgende funn: 1. mild demens eller klinisk
relevant autonom svikt tidlig i sykdomsforløpet,
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2. symmetrisk sykdomsbilde, 3. mild til moderat
respons på dopaminerge medikamenter eller
4. andre atypiske funn ved undersøkelse eller
anamnese.
Mulig Parkinsons sykdom diagnostiseres ved
parkinsonisme, når to eller tre av de ovennevnte
fire funn er tilstede. Den vanligste årsaken til
at diagnosen blir mulig Parkinsons sykdom er
at medikamentresponsen er mild til moderat.
Manglende respons på dopaminerge medikamenter
utelukker diagnosen idiopatisk sykdom. Imidlertid
vil ikke alle som har medikamentrespons ha
Parkinsons sykdom.
Symptomatisk (sekundær) parkinsonisme
I første halvdel av det 20. århundre var
parkinsonisme ofte et sekvele etter encephalitt.
Denne årsaken til symptomatisk parkinsonisme
er nå svært sjelden. Den hyppigste årsak til
sekundær parkinsonisme er i dag medikamenter.
Medikamenter med dopaminantagonistisk effekt
som neuroleptika og enkelte kalsiumantagonister
kan gi parkinsonisme. Parkinsonisme som bivirkning
av neuroleptika vedvarer ofte i flere måneder
etter seponering. Andre årsaker til symptomatisk
parkinsonisme er angitt i tabell 1.
Parkinsonisme ved nevrodegenerative sykdommer
En rekke forskjellige sykdommer eller tilstander
som gir neurodegenerasjon kan ha parkinsonisme
som en del av symptombildet. De viktigste av
disse er vist i tabell 1. I tillegg viser tabellen
årsaker til såkalt ”pseudo-parkinsonisme” som kan
forårsakes av normaltrykkshydrocephalus eller
cerebral mikroangiopati. Disse pasientene kan ha
en utpreget parkinsonistisk gangforstyrrelse, ofte
betegnet som ”lower body parkinsonism”.
De to viktigste neurodegenerative sykdommer
utenom demens med Lewy-legemer som gir
parkinsonisme og som kan forveksles med
Parkinsons sykdom, er multisystematrofi og
progressiv supranukleær parese. Disse omtales kort
i det følgende:
Multisystematrofi (MSA) har tidligere vært
betraktet som en sjelden sykdom. Imidlertid har
tilstanden vært betydelig underdiagnostisert på

grunn av en tildels forvirrende nomenklatur og
manglende kunnskap om sykdommen. Man regner
med at nær 5 % av pasientene med parkinsonisme
har MSA. Klinisk kan sykdommen gi kombinasjoner
av symptomer fra det ekstrapyramidale,
pyramidale, cerebellære og autonome nervesystem.
Det kliniske bildet kan variere betydelig fra
pasient til pasient, og dette har gitt opphav
til forskjellige diagnostiske begreper alt etter
hvilken del av nervesystemet som har vært
mest angrepet. De vanligste begreper har vært
striatonigral degenerasjon, olivopontocerebellar
atrofi, idiopatisk ortostatisk hypotensjon og Shy
Dragers syndrom. Imidlertid har bedre klinisk
og neuropatologisk kartlegging gitt holdepunkt
for at disse tilstander representerer en enkelt
sykdomsenhet. Begrepet MSA ble første gang
foreslått av Graham og Oppenheimer i 1969.
MSA med dominerende parkinsonisme synes
å være en sporadisk sykdom, som ikke leder
til demens. Pasientene er ofte noe yngre enn
pasienter med Parkinsons sykdom, og prognosen
er dårligere. Mange pasienter med MSA synes å
ha effekt av levodopa, og dette antas å være et
uttrykk for degenerasjon av dopaminerge neuroner
i substansia nigra i tillegg til degenerasjon av
striatum. Pasienter med MSA kan i et tidlig stadium
med dominerende parkinsonisme ikke sikkert
skilles klinisk fra Parkinsons sykdom. Imidlertid
utvikler disse pasientene senere symptomer fra
det autonome nervesystem, cerebellum eller
cerebrospinale nervebaner.
Progressiv supranukleær parese (PSP). Steel,
Richardson og Olszewski publiserte i 1964 kliniske
og patologiske funn fra 9 pasienter med en
uvanlig og progressiv nevrologisk sykdom. Det
kliniske bildet var karakterisert ved supranukleær
oftalmoplegi, spesielt la man vekt på blikkparese
nedad, pseudobulbær parese, dysartri, dystonisk
rigiditet av nakke og overkropp, samt demens.
Denne tilstanden ble kalt PSP. Patologisk
anatomisk ble det i tillegg til celletap og gliose i
basalgangliene påvist nevrofibrillære nøster som var
noe anderledes enn dem man ser ved Alzheimers
sykdom. Dessuten kan man ved PSP finne
granulovacuolær degenerasjon og demyelinisering
i basalganglier, hjernestamme og cerebellum.
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Patologisk anatomisk kunne man definere en
bestemt sykdomsenhet forskjellig fra Parkinsons
sykdom og MSA. I den originale publikasjonen fra
1964 ble det antatt at progressiv supranukleær
parese ikke skulle være vanskelig å adskille
klinisk fra Parkinsons sykdom. Imidlertid viser et
publisert materiale bestående av 16 pasienter med
sikker PSP, at 11 tidligere hadde fått diagnosen
Parkinsons sykdom. Funn som trekker i retning av
PSP er symmetrisk sykdom, falltendens, dysartri,
hukommelsesproblemer, en typisk aksial rigiditet,
og dessuten mangel på tremor. Videre er patologisk
øyemotorikk nødvendig for diagnosen PSP. Også
noen av disse pasientene kan oppleve en mild til
moderat forbedring av symptomene ved levodopabehandling.
Demens med Lewy-legemer (DLB) er et syndrom
med demens, parkinsonisme og synshallusinasjoner

som kjennetegnes av Lewy-legemer både i
hjernestammen, limbiske strukturer og hjernebark.
Tilstanden har fått mye oppmerksomhet de senere
årene og er en av de hyppigste årsakene til demens.
Symptombildet er likt det man ser ved Parkinsons
sykdom og demens. Mens parkinsonpasienter
utvikler demens og hallusinasjoner flere år etter
at de motoriske symptomer har begynt, viser
pasienter med DLB som regel mental svikt eller
hallusinasjoner som første symptom. Etter dagens
diagnostiske kriterier skal pasienter som utvikler
demens eller hallusinasjoner før, eller innen 1 år
etter debut av parkinsonisme, diagnostiseres som
DLB, mens pasienter der slike symptomer opptrer
etter 1 år, diagnostiseres som Parkinsons sykdom.
Dette skillet er imidlertid basert på skjønn, og det
er behov for mer forskning om forholdet mellom
DLB og Parkinsons sykdom.

12

Figur 1
Figuren viser et skjema som kan være til hjelp i det diagnostiske arbeid med pasienter med parkinsonisme. På bakgrunn av
dataene i skjemaet kan pasientene klassifiseres: klinisk sikker, sannsynlig, mulig eller usannsynlig Parkinsons sykdom.

Pasientens navn: 		
Født: 				
Dato: 				
Undersøker: 			
Sjekkliste:
					

Ja		

1. Parkinsonisme
2. Hviletremor
3. Asymmetri ved sykdomsstart
			

		

Nei













God/meget god

4. Effekt av dopamin agonisme
					

5. Dysautonomi ved sykdomsdebut
6. Demens ved sykdomsdebut

Mild/moderat		





Ingen		

Mild/moderat		

Ingen
   
Alvorlig





   





   

						
					

Nei			

Ja

7. Andre atypiske funn v/undersøkelse
eller anamnese









Hvis ja, hvilke: 												

Konklusjon
“SIKKER” PARKINSONS SYKDOM
Parkinson pasienter med hviletremor og asymmetrisk sykdom. God/meget god effekt av dopamin agonisme og ingen atypiske funn ved
undersøkelse eller anamnese.
“SANNSYNLIG” PARKINSONS SYKDOM
Parkinson pasienter med eller uten hviletremor og ett atypisk funn ved undersøkelse eller anamnese eller middels effekt av dopamin
agonisme.
“MULIG” PARKINSONS SYKDOM
Parkinson pasienter med eller uten hviletremor og to eller tre atypiske funn ved undersøkelse eller anamnese.
PARKINSONISME AV ANNEN ÅRSAK 						
Pasienter med parkinsonisme og mer enn tre atypiske funn ved undersøkelsen eller anamnese eller pasienter uten respons på adekvat
behandling med dopamin agonist eller med alvorlig dysautonomi eller demens ved sykdomsdebut.
Diagnose:
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3.2
Utredning av pasienter med mistenkt
Parkinsons sykdom

sannsynliggjør at pasienten har parkinsonisme.
Denne undersøkelse skiller imidlertid ikke mellom
de forskjellige årsaker til parkinsonisme.

Diagnosen Parkinsons sykdom er basert på kliniske
kriterier, men i en del tilfeller kan supplerende
bildediagnostiske undersøkelser bedre den
diagnostiske sikkerhet ved å utelukke andre
årsaksforhold, og i noen tilfeller kan undersøkelsen
skille mellom forskjellige typer parkinsonisme.
Blodanalyser kan fange opp sykdommer som krever
forsiktighet eller kontraindiserer oppstart av
medikamentell behandling ved Parkinsons sykdom.

Andre undersøkelser
For å avklare om det foreligger kontraindikasjon
eller behov for forsiktighet i forhold til oppstart
av medikamenter bør det hos pasientens fastlege
gjøres en blodprøvescreening med tanke på
lever- og nyrefunksjon. I spesielle tilfeller må man
vurdere om det skal gjøres EKG.

Bildediagnostikk
Bildediagnostikk kan være av differensialdiagnostisk
betydning ved parkinsonisme. CT/MR kan påvise
forandringer som indikerer at det foreligger
symptomatisk parkinsonisme eller en parkinsonisme
som ledd i annen nevrodegenerativ sykdom som PSP
eller MSA.
Vanligvis vil man anbefale at det gjøres en
cerebral CT for avklare om det foreligger grovere
strukturelle lesjoner i hjernen hos pasienten.
Dersom det ved den kliniske undersøkelsen eller
i sykehistorien gjøres funn som enten tyder på
PSP eller MSA, så bør man gjøre MR-undersøkelse.
Ved MR vil man ved høy-Tesla undersøkelse kunne
observere svarte områder (manglende signal) i
putamen som tyder på jernavleiring. Dette styrker
mistanken om MSA. Likeledes vil et stripeformet
høysignalområde langs laterale kant av putamen
ved T2-vektet MR tyde på MSA. En avflating av pons
vil styrke mistanken om PSP.

Supplerende undersøkelser hos pasienter med
mistenkt Parkinsons sykdom
Bildediagnostikk
Det bør gjøres cerebral CT av alle pasienter
med mistanke om Parkinsons sykdom. Dette
kan erstattes med MR-undersøkelse dersom det
foreligger spesielle problemstillinger.
DAT-scan kan brukes som hjelp til å avklare
om det foreligger en parkinsonisme eller ikke.
Undersøkelsen avklarer ikke om det foreligger
Parkinsons sydkom, MSA eller PSP.
Andre supplerende undersøkelser
Før oppstart av medikamentell behandling bør
det gjøres en screening for hjerte-, lever- og
nyrefunksjon og evt. EKG-undersøkelse.

Er man usikker på om det foreligger parkinsonisme
eller ikke, kan man gjøre en cerebral isotopundersøkelse (SPECT) med ”tracer” som binder seg
til dopamin transporter protein (DAT-scan). Denne
undersøkelsen gir informasjon om det foreligger
tap av dopaminerge nevroner i striatum, hvilket
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4.0 Kartlegging av pasientens tilstand

4.1
Helhetsvurdering
4.1.1
ADL
ADL er en forkortelse for Activity of Daily Living og
brukes internasjonalt som en felles betegnelse for
å beskrive og vurdere en persons evne til å klare
og utføre ulike aktiviteter i dagliglivet. Kartlegging
av ADL-funksjonen utføres ved bruk av bestemte
kartleggingsinstrument eller -skjema. Et ADLskjema kartlegger aktiviteter som er felles for de
fleste mennesker og som utføres regelmessig eller
daglig. Det dreier seg om grunnleggende aktiviteter
som å spise/drikke, stelle og kle seg, gå og forflytte
seg og bruke toalettet. Disse blir av noen betegnet
som P-ADL (aktiviteter knyttet til personlig stell
og omsorg) til forskjell fra I-ADL (instrumentelle
ferdigheter) som for eksempel å tilberede måltider,
gjøre rent i huset og bevege seg utendørs.
Hensikten med en ADL vurdering i
behandlingssammenheng er:
• å beskrive evnen til å utføre bestemte
aktiviteter
• å kartlegge hjelpebehov
• å bestemme riktig behandling og/eller hjelp
• å følge forandringer i hjelpebehov over tid
• å vurdere effekten av ulike behandlings- og
hjelpetiltak
Det er utarbeidet mange typer ADL-skjemaer,
og det er i de ulike skjemaer stor likhet i hva
som kartlegges innenfor P-ADL, mens det er mye
større variasjon i hva som inngår i I-ADL. Det er en
løpende diskusjon om hva som skal eller bør inngå
i en ADL vurdering. Diskusjonen er nært knyttet til
formålet med kartleggingen av ADL, f eks om det
primært er for å diagnostisere og vurdere behovet
for behandling og pleie eller for å få statistisk
sammenliknbare data. Noen argumenterer for at

en må avgrense ADL kartleggingen til å kun gjelde
P-ADL for å få en mulighet til å samles om en
felles internasjonal standard for ADL kartlegging.
En annen diskusjon går på hvorvidt en bare skal
kartlegge evnen til å utføre bestemte aktiviteter
eller også ta med symptomer som kan påvirke
funksjonsevnen, som f eks skjelving og dårlig
balanse som følge av Parkinsons sykdom.
Noen ADL-skjemaer er utarbeidet for å brukes
overfor ulike pasientgrupper og av flere faggrupper.
Andre er utarbeidet ut fra mer fagspesifikke
hensyn og gir datasamlingen en faglig ramme
som for eksempel medisinsk, ergoterapeutisk,
fysioterapeutisk eller sykepleiefaglig. En tredje
gruppe kartlegger informasjon som er spesielt
relatert til bestemte pasientgrupper og /eller
diagnoser. Unified Parkinson’s disease rating scale
(UPDRS) hører til denne siste gruppen.
UPDRS ble introdusert i 1987 og er den mest brukte
skalaen for å vurdere og dokumentere den kliniske
påvirkning eller skade som Parkinsons sykdom
gir. UPDRS er et internasjonalt verktøy og brukes
både av forskere og klinikere. Skalaen er inndelt
i fire hovedområder; vurdering av mental status
(del I), ADL (del II), motorisk fungering (del III) og
komplikasjoner av behandlingen (del IV). ADL delen
i UPDRS-skalaen kartlegger både funksjonsnivå og
problemer som påvirker evnen til å utføre ADL.
ADL-funksjonen kartlegges i god og dårlig fase og
graderes på en skala fra 0-4. UPDRS finnes bl.a.
på engelsk, tysk og fransk, men er ikke oversatt
til noen skandinaviske språk per i dag. Den finnes i
gammel og ny versjon og begge utgavene er i bruk
ved flere studier. Den eldste versjonen brukes i den
longitudinelle ParkVest-studien på sør-/vestlandet
og kan lastes ned fra www.sus.no/nkb
Et alternativ til UPDRS i vurdering av
parkinsonpasienten er ADL skalaen RDRS-2
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(Rapid Disability Rating Scale 2), i norsk utgave;
Ferdigheter i dagliglivet. RDRS-2 benyttes for å
kartlegge endring av ferdigheter i dagliglivet hos
pasienter med ulik problematikk, men brukes
særlig innenfor alderspsykiatri. Skjemaet brukes av
ulike faggrupper. Skalaen inneholder 21 spørsmål
og kartlegger i tillegg til personlig egenomsorg
og mer instrumentelle ferdigheter, også spesielle
problemer i sanseoppfatning, kommunikasjonsevne
og depressive problemer. Dette er områder som det
er kjent at parkinsonpasienten kan ha problemer
med. Ferdigheten kartlegges på en skala fra en til
fire som fordeles på følgende måte; 1) klarer alene,
2) klarer med noe hjelp, 3) klarer med mye hjelp og
4) klarer ikke. Skjemaet finnes i elektronisk utgave.
Adresse: www.legeforeningen.no.
Barthel ADL-index ble utarbeidet allerede i 1965.
Instrumentet ble primært utviklet for personer med
hjerneslag, men er i dag mye brukt ved alle typer
av funksjonsnedsettelser, spesielt innen geriatrien.
Instrumentet er vitenskapelig utprøvd i en rekke
internasjonale studier. Barthel er en ren P-ADLindex som måler 10 ADL-aktiviteter. Skåren viser
grad av uavhengighet av hjelp fra en annen person
i utøvelsen av hver av aktivitetene. Instrumentet
finnes i en versjon med maksimalskår på 20 og en
med maksimalskår på 100. Det er den første som
anbefales. Fordelen med Barthel ADL-index er
at det er enkelt å ta i bruk og gir en forholdsvis
god oversikt over sentrale ADL-aktiviteter. En må
imidlertid være klar over at ulike versjoner kan
variere noe fra det opprinnelige instrumentet.
Barthel ADL-index finnes i norsk utgave og kan
lastes ned fra www.aldringoghelse.no
Et fjerde alternativ er et
aktivitetskartleggingsinstrument kalt ADLtaksonomien. Det er utarbeidet av ergoterapeuter
i Sverige og er oversatt til engelsk og dansk. ADLtaksonomien kartlegger 12 aktivitetsområder,
fordelt på P-ADL(7) og I-ADL(5). Hvert av
aktivitetsområdene er delt inn i flere delaktiviteter. For eksempel har aktiviteten ”å
kunne spise” del-aktivitetene 1) spise – dvs. føre
maten fra en tallerken til munnen og spise, 2)
drikke – dvs. føre et glass med drikke til munnen
og drikke og 3) spise, drikke og kunne dele opp
maten. Funksjonsevnen for hver av del-aktivitetene

blir igjen vurdert på en skala med gradering
fra 1 – 5 hvor 1) betyr at en mestrer aktiviteten
uten hjelp og uten vanskeligheter og ved 5) er
en helt avhengig av hjelp for å få gjennomført
aktiviteten. ADL-taksonomien kan brukes
overfor ulike pasientgrupper. Fordelen med ADLtaksonomien er at den gir en detaljert beskrivelse
av personens aktivitetsutførelse og danner dermed
et godt grunnlag for å utarbeide behandlings-/
pleieplaner. Den kan kjøpes som et hefte og
anskaffes i elektronisk utgave på svensk: www.fsa.
akademikerhuset.se. Dansk utgave kan bestilles på
www.etf.dk.
ADL kartlegging skal beskrive hva en person
faktisk mestrer av de ulike aktiviteter. I møte med
parkinsonpasienten kan det være ulike forhold som
gjør at den informasjonen en får i samtalen med
pasienten må suppleres med data fra andre kilder.
Pasienten kan ha vansker med å snakke tydelig
eller å uttrykke klart det han/hun vil formidle.
En kan også se at noen gir en bedre vurdering av
egen ADL-funksjon enn det f eks pårørende og
helsepersonell gir. Noen ganger vil det derfor være
nødvendig å trekke pårørende eller andre som
kjenner til pasienten med i samtalen for å få riktig
bilde av funksjonsnivå. Andre ganger kan det være
nødvendig å bruke tilleggsmetoder som observasjon
og undersøkelser. På grunn av parkinsonpasientens
ofte svingende funksjonsevne vil det være
nødvendig å kartlegge funksjonsevnen når den er på
det beste (on-fase) og på det verste (off-fase). Da
Parkinsons sykdom har et progredierende forløp vil
det være nødvendig å foreta ADL kartlegging med
jevne mellomrom. Et problem med progredierende
sykdommer er at symptomer eller svikt først viser
seg når personens egne kompenserende mekanismer
svikter. Ved å ha fokus på regelmessig kartlegging,
kan en tidlig sette inn tiltak som kan begrense
funksjonssvikten.
Fagspesifikke eller tverrfaglige
dokumentasjonssystemer som inngår i den samlede
pasientjournalen, har ofte en standardisert
form som gir klare føringer og rammer for hvor
og hvordan det skal dokumenteres. I Norge er
en nå godt i gang med å innføre elektronisk
pasientjournal. Disse kan koples opp mot
brukerstøttesystemer som gir hjelp og forslag til
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hva en eksempelvis bør registrere og vurdere ved
ulike pasientsituasjoner eller diagnoser. Det er ikke
funnet egne elektroniske brukerstøtteprogrammer
for pleie/behandling til parkinsonpasienter. Men
alle de forannevnte ADL-skjemaene fanger inn
de hovedområdene som går igjen i generelle
dataindekser, papirbaserte eller elektroniske. De
kan derfor med fordel kombineres med eller brukes
som supplement/brukerstøtte til den generelle/
standardiserte datasamlingen.

4.1.2
Helserelatert livskvalitet
I medisinsk sammenheng representerer begrepet
helserelatert livskvalitet (HRQL) en standardisert
måling av den enkelte pasients egen opplevelse
av plager og funksjonsproblem. I situasjoner hvor
en intervensjon mer tar sikte på å lindre plager
og forbedre funksjonsevnen enn å helbrede
sykdom eller forlenge liv er det aktuelt å vurdere
de samlede virkninger på helse og livskvalitet.
Begrepet helserelatert livskvalitet har gradvis
utviklet seg til å inneholde en subjektiv oppfattelse
av flere dimensjoner ved livet; som fysisk funksjon,
sosial funksjon, emosjonell og mental tilstand,
trøtthet, smerte og følelsen av velbefinnende. For
pasienter med kroniske sykdommer er det viktig for
vurdering av eksisterende behandlingsregimer og
utprøving av nye legemidler å ta hensyn til hvordan
pasientens totalsituasjon affiseres.
Fokuset for behandling av Parkinsons sykdom har
tradisjonelt vært å bedre den fysiske funksjonen
ved å begrense de motoriske symptomene og
de fleste instrumenter som har vært brukt til
å kartlegge pasientens symptomer og funn
ved undersøkelse har også hatt dette fokus.
Men pasientene har ofte i tillegg en rekke
ikke-motoriske symptomer og plager, som
depresjon, kognitiv reduksjon, fatigue, smerter
og søvnproblemer. I tillegg kan den medisinske
behandlingen føre til komplikasjoner som
hallusinasjoner og vrangforestillinger. Studier
av livskvalitet hos pasienter med Parkinsons
sykdom viser at både de motoriske og ikkemotoriske problemene har negativ innvirkning på
livskvaliteten.

Livskvalitetsmålinger gir mulighet for den syke selv
til å utrykke ”hvor skoen trykker”. I all hovedsak
brukes selvutfyllingsskjemaer, hvor pasienten
på et spørreskjema angir om de subjektivt har
problemer og eventuelt grad av problemer innenfor
en rekke forskjellige områder. På bakgrunn av de
svar pasienten gir vil resultatene fra testen angi
en totalvurdering av pasientens helserelaterte
livskvalitet.
Det finnes flere instrumenter som kan måle
HRQL; noen overlapper hverandre, mens andre
er signifikant forskjellige. Majoriteten av
instrumentene kan anvendes bredt, uavhengig
av diagnose, andre er sykdomsspesifikke.
Fordelen med de generelle instrumentene er at
de kan brukes til å sammenligne HRQL hos ulike
sykdomsgrupper og hos befolkningen generelt.
Ulempen er den manglende sensitiviteten for de
spesifikke problemene til en bestemt gruppe. Man
kan kombinere instrumentene slik at man både får
et sammenligningsgrunnlag og samtidig et bilde av
HRQL ved en spesifikk sykdom.
Short Form-36 (SF-36) www.sus.no/nkb
Dette skjemaet er et av de mest brukte HRQLskjemaene både i Norge og internasjonalt.
Skjemaet inneholder 36 spørsmål som måler
helsestatus. Spørsmålene danner 8 subskalaer:
fysisk funksjon, fysisk rollebegrensning, emosjonell
rollebegrensning, vitalitet, sosial fungering,
kroppslig smerte, mental helse og generell helse.
For hvert spørsmål kodes skårene, summeres
og overføres til en skala fra 0 (dårligst mulig
helsestatus) til 100 (best mulig helsestatus).
Skjemaet er enkelt å fylle ut og det er gjort
en rekke validitets- og reliabilitetstestinger
av skjemaet. SF-36 er funnet sensitiv for små
funksjonsforstyrrelser.
The Nottingham Health Profile (NHP)
www.sus.no/nkb
Skalaen er delt i to; første delen består av 38
spørsmål som besvares med ‘ja’ eller ‘nei’ og
svarene vektes fra 0 til 100, hvor 0 indikerer ‘ingen
problemer’ og 100 ‘alle mulige problemer på
området’. Meningen med denne delen er å måle
oppfattelsen av den subjektive helsen innenfor 6
ulike dimensjoner; emosjonelle reaksjoner, energi,
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fysisk mobilitet, smerte, søvn og sosial isolasjon.
Andre delen (som brukes mye sjeldnere) består av
7 utsagn vedrørende jobb, husarbeid, hjemmeliv,
seksualitet, sosialt liv, hobbyer og ferie/fritid. Disse
påstandene besvares også med ‘ja’ eller ‘nei’. NHP
er betydelig uttestet for validitet og reliabilitet,
er lett å administrere og å forstå. Begrensningene
kan være at instrumentet ikke fanger opp mindre
plager, fordi det er konstruert til å måle livskvalitet
hos de med langtkommen kronisk sykdom.
The Parkinson Disease Questionnaire (PDQ-39)
www.sus.no/nkb
PDQ-39 er et sykdomsspesifikt instrument som
er designet spesielt for å fange opp hvordan det
er å leve med Parkinsons sykdom. Instrumentet
består av 8 skalaer: mobilitet, ADL, følelser,
stigmatisering, sosial støtte, kognisjon,
kommunikasjon og kroppslig ubehag. Hver skala
går fra 0 (ikke noe problem i det hele tatt) til 100
(maksimalt problematisk). Skalaen er designet for
klinisk utprøving av ny behandling. Ulempene er
at dette skjemaet ikke kan brukes på andre enn
de med sykdommen og kan derfor ikke brukes
til å sammenligne Parkinsons sykdom med andre
sykdommer. Instrumentet er også kritisert for ikke å
måle energiproblemer.
Det finnes også en kortversjon av denne skalaen
The Parkinson’s Disease Questionnaire (PDQ-8) som
bare genererer en indeks skåre. Den ble utviklet
for studier som ikke fokuserer på livskvalitet, men
hvor man ønsker kort oversikt over pasientens
helsestatus. Indeksen produserer liknende resultat
som PDQ-39 og kan derfor anses å være en reliabel
helseindikator.
Studier har vist at både NHP og PDQ-39 har
svakheter som gjør at man må være varsom
i tolkning av resultater. Instrumentene må
utvikles videre for å gi et fullstendig valid bilde
av livskvalitet hos dem med Parkinsons sykdom,
spesielt i et tidlig stadium av sykdommen.

4.2
Motoriske symptomer
De motoriske problemene ved Parkinsons sykdom
er som regel stereotype, men kan også variere
betydelig. I tillegg til de fire kardinaltegnene ved
parkinsonisme (hviletremor, rigiditet, akinesi og
posturale endringer) kan pasientene ha en rekke
andre motoriske manifestasjoner. Pasientene
presenterer ofte et maskelignende ansikt og det
er heller ikke uvanlig med en svak og monoton
stemme. Hos noen pasienter kan det første
symptom på sykdommen være ufrivillige bevegelser
i form av dystonier.
Når sykdommen utvikler seg vil pasientene erfare
andre typer av motoriske problemer. Dette er oftest
relatert til den medikamentelle behandling og
omtales som motoriske komplikasjoner. Effekten
av hver enkelt medikamentdose vil bli kortere og
pasienten opplever motoriske fluktuasjoner og evt.
i tillegg ufrivillige bevegelser (dyskinesier).

4.2.1
Parkinsonisme
Parkinsonisme er et klinisk sykdomsbilde som
gir motorisk funksjonshemming og andre plager
hos ca 0,2% av befolkningen. Parkinsonisme er
forårsaket av patologiske prosesser i hjernens
basalganglier. Den viktigste årsak til parkinsonisme
er idiopatisk Parkinsons sykdom. Imidlertid kan
også en rekke andre sykdomsprosesser debutere
som parkinsonisme eller ha parkinsonisme som en
vesentlig del av sykdomsbildet og blir ofte feilaktig
diagnostisert som Parkinsons sykdom (se avsnitt
3.1).
Parkinsonisme mistenkes hos pasienter med gradvis
utvikling av funksjonsproblemer med langsomhet
i bevegelser og klossethet. Hos andre pasienter
kan det være skjelving eller at pårørende har
observert en påfallende rask aldring som gjør
at parkinsonisme mistenkes. Parkinsonisme
diagnostiseres når to eller flere av følgende fire
kardinaltegn foreligger: Hviletremor, rigiditet,
akinesi og posturale endringer.
Se avsnitt ”3.1” og tekstboks på neste side.
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Parkinsonisme er et motorisk syndrom som
kjennetegnes ved forekomst av minst 2 av 4
kardinaltegn:
1. Hviletremor					
2. Akinesi
3. Rigiditet
4. Posturale endringer
Parkinsonisme kan forårsakes av en rekke
forskjellige sykdomsprosesser

Det er utviklet forskjellige instrumenter for
vurdering av alvorlighetsgraden av parkinsonisme.
Det instrument som brukes av de aller fleste er
Del-III av Unified Parkinson’s Disease Rating Scale
(UPDRS-Motor) www.sus.no/nkb. Det arbeides med
en revisjon av den versjonen (III-revision) som nå
er mest i bruk. UPDRS Del-III måler eksaminatorens
observasjoner på et spesifikt tidspunkt og da
pasientene kan variere fra ”on” til ”off”, er det
viktig at en ved gjentatte målinger undersøker
pasientene i samme fase. Vanligvis anbefales det
å undersøke pasientene i en god fase, såkalt ”best
on”.
Ved bruk av instrumentet vurderer undersøkeren
stemme, ansiktsuttrykk, hviletremor, postural
og aksjonstremor, rigiditet, akinesi gjennom fire
forskjellige tester, evnen til å reise seg fra stol,
kroppsholdning, gange, postural instabilitet og
en totalvurdering av langsomhet i bevegelsene.
Undersøkeren gir en skåre mellom 0 og 4 for hver
test som kartlegges.

4.2.2
Motoriske komplikasjoner
De motoriske komplikasjonene synes særlig å
være forårsaket av behandling med levodopa,
men noen typer motoriske komplikasjoner kan
også forekomme hos pasienter som ikke har
fått levodopa. Levodopa er avhengig av intakte
nigrostriatale nerveterminaler for å omdannes
til dopamin. Etterhvert som sykdommen utvikler
seg og antallet nerveterminaler avtar, blir det
”terapeutiske vinduet” smalere, og virketiden
av hver levodopadose blir kortere. Disse

forandringene har sannsynligvis stor betydning
for de fleste typer motoriske komplikasjoner. Når
det foreligger variasjon i motorisk funksjonsnivå
i løpet av dagen, brukes begrepet motoriske
fluktuasjoner. Når dopaminkonsentrasjonen i
hjernen ligger innenfor eller over det terapeutiske
vindu blir pasienten bevegelig (”on”). Når
konsentrasjonen er under det terapeutiske
vinduet, vil parkinsonistiske symptomer dominere
(pasienten er ”off”). Dyskinesier kan oppstå både
når dopaminkonsentrajonen er over og under det
terapeutiske vinduet.
Risikoen for å utvikle motoriske komplikasjoner
er sterkt knyttet til debut alderen av Parkinsons
sykdom. Motoriske komplikasjoner oppstår først
og fremst hos unge pasienter. Eldre pasienter med
Parkinsons sykdom får relativt sjelden motoriske
komplikasjoner. I tverrsnittsundersøkelser av
alle med Parkinsons sykdom vil ca. 25% av
pasientene ha slike motoriske komplikasjoner. En
rekke begrep brukes for å beskrive de motoriske
komplikasjonene. De viktigste er:
Forutsigbare motoriske komplikasjoner
Doseavhengig forverring
(end-of-dose deterioration eller wearing-off):
Økende parkinsonistiske symptomer oppstår når
virkningen av en levodopadose går ut.
Overdoseringsdyskinesier
(peak dose dyskinesia):
Hyperkinesier ved serumkonsentrasjon over
terapeutisk område.
Morgendystoni
(early-morning dystonia):
Smertefulle, dystone vridninger på
morgenen, oftest i føttene. Forekommer når
levodopakonsentrasjonen er på det laveste.
Liknende dystonier kan også ses hos ubehandlede
pasienter.
Difasiske dystonier eller dyskinesier:
Dystonier eller dyskinesier som forekommer to
ganger pr. doseringsintervall, på stigende og på
fallende serumkonsentrasjon.
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Uforutsigbare motoriske komplikasjoner
Plutselig off
(sudden off):
Raskt/plutselig innsettende off-fase.
Jojo-fenomen:
Raske svingninger mellom on-fase og off-fase.
Tilfrysning
(freezing):
Plutselig innsettende, forbigående immobilitet,
vanligvis bare av få sekunders varighet, men kan
være mer langvarig. Kan forekomme i off-fasen,
og da trolig som ledd i sykdommen (forverring av
akinesi?). Kan også forekomme i on-fasen, da av
ukjent årsak.
I tillegg kan det forekomme variasjoner i
funksjonsnivået som er relatert til dårlig nattesøvn
eller situasjoner med fysisk eller psykologisk stress.
Det er viktig å skille disse fra de medikament
relaterte fluktuasjoner i motorisk funksjon.
Kartlegging av den tidsmessige relasjon mellom
medikamentinntak og de motoriske komplikasjoner
er viktig for å kunne optimalisere behandlingen for
den enkelte pasient. Denne kartlegging kan foregå
ved at pasienten selv registrerer tablettinntak og
hvordan dagen utvikler seg med tanke på ”off”perioder og perioder med dyskinesier. En slik
registrering kan være svært vanskelig for pasient
og evt. pårørende og det vil da være aktuelt med
sykepleierobservasjon mens pasienten er innlagt
i institusjon. Det finnes en rekke skjemaer for
registrering av disse forhold, men problemet er ofte
at skjemaene enten kan bli for enkle med for lite
opplysninger i forhold til å kunne gjøre en optimal
medikament tilpassing eller at skjemaene er så
kompliserte at validiteten av registreringen blir
vanskelig å bedømme.

Et bevegelighetsskjema brukes først og fremst for
å visualisere fluktuasjoner og få fram en eventuell
relasjon mellom bevegelighetsstatus og inntak
av levodopa, evt. andre medikamenter eller
proteininntak. Forslag til bevegelighetsskjema som
er vist nedenfor er primært brukt ved titrering av
duodopa, men kan med fordel brukes når en ellers
ønsker å finjustere behandlingsopplegget. Side 2
på skjemaet er veiledende for utfylling av on og
off registrering. Tidspunktet for levodopainntak
(duodopa eller annen levodopamedikasjon) kan
angis ved kryss, og mengde kan angis i parentes.
Man kan også gjøre markeringer for COMT-hemmer
og dopaminagonist på tilsvarende måte om man
anser dette for å være relevant. Eksempel på
”andre opplysninger” som kan tas med er inntak av
mat, aktivitet og hvile.

ON/OFF-skjema
sykdom
ON/OFF-skjema for
vedParkinsons
Parkinsons sykdom
Dato

Tid

Motorikk - bevegelighet

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

01

02

03

04

05

+ 3 Mye ufrivillige bevegelser
+ 2 Middels ufrivillige bevegelser
+ 1 Noen ufrivillige bevegelser
0

Normal

- 1 Noe stiv
- 2 Middels stiv
- 3 Mye stiv
Andre symptomer
Skjelving +
Mentalt +
Smerter +

/÷

/÷
/÷

Spasmer/kramper

+/÷

Medikamenter
Duodopa morgendose ml
Duodopa ml/t

Bevegelsesbeskrivelser ved ON-OFF registrering

Duodopa ekstradose ml
+3
ON

+2
ON

Andre opplysninger

+1
ON

Mye ufrivillige bevegelser
Ufriville bevegelser i hele kroppen
Både armbevegelser og gange er forstyrret av voldsomme ufrivillige bevegelser
Så store ufrivillige bevegelser at han/hun risikerer å falle av stol/seng
Kan ikke drikke av kopp/glass uten å søle
Middels ufrivillige bevegelse

Fysisk
aktivitet
Ufrivillige
bevegelser i hele kroppen eller i noen kroppsdeler

Finger og armbevegelser er påvirket av ufrivillige bevegelser
Gange er påvirket av ufrivillige bevegelser
Klarer ikke å stå stille
Har ballansekontroll og klarer å drikke av glass
Noen ufrivillige bevegelser
Ufrivillige bevegelser i noen kroppsdeler
Akseptable finger- og armbevegelser
Normal gange med normale armbevegelser og skrittlengde.
Kan være stille i 5-15 sekunder
Pasienten syntes ofte selv at dette nivået er optimalt
Klarer å drikke vann uten problemer

Bevegelsesbeskrivelser ved ON-OFF-registrering
0
NORMAL

Bevegelsesbeskrivelser ved ON-OFF registrering
+3
ON

Mye ufrivillige bevegelser
Ufriville bevegelser i hele kroppen
Både armbevegelser og gange er forstyrret av voldsomme ufrivillige bevegelser
Så store ufrivillige bevegelser at han/hun risikerer å falle av stol/seng
Kan ikke drikke av kopp/glass uten å søle

+2
ON

+1
ON

0
NORMAL

-1
OFF

-2
OFF

Normale bevegelser
Raske bevegelser i fingre og armer
God skrittlengde og normale armbevegelser ved gange
Ingen tydelige bevegelighetsforstyrrelser (dyskinesier)

-1
OFF

Middels ufrivillige bevegelse
Ufrivillige bevegelser i hele kroppen eller i noen kroppsdeler
Finger og armbevegelser er påvirket av ufrivillige bevegelser
Gange er påvirket av ufrivillige bevegelser
Klarer ikke å stå stille
Har ballansekontroll og klarer å drikke av glass

Noe stiv
Langsomme/trege bevegelser i fingre og armer. Noe nedsatt svingvidde
Noe fingertremor
Reiser seg fra stol uten problemer
Langsom gange med noe redusert skrittlengde og noe reduserte armbevegelser
Ingen nøling eller stopp (freezing)
Føler seg stiv

-2
OFF

Noen ufrivillige bevegelser
Ufrivillige bevegelser i noen kroppsdeler
Akseptable finger- og armbevegelser
Normal gange med normale armbevegelser og skrittlengde.
Kan være stille i 5-15 sekunder
Pasienten syntes ofte selv at dette nivået er optimalt
Klarer å drikke vann uten problemer

Middels stiv
Langsomme bevegelser i fingre og armer
Noe fingertremor
Har problemer med å reise seg fra stol. Kan trenge hjelp fra liggende til sittende stilling
Startvansker ved gange
Subbende gange med korte skritt, ikke naturlige armbevegelser
Tendens til freezing når han/hun skal snu/vende

-3
OFF

Mye stiv
Fremoverbøyd kroppsholdning
Åpen munn
Langsomme bevegelser i fingre og armer, men allikevel god svingvidde
Kan ikke reise seg fra stol og klarer selvsagt ikke å gå
Klarer ikke å reise seg fra liggende til stående stilling.
Svelgproblemer (sikler)

Normale bevegelser
Raske bevegelser i fingre og armer
God skrittlengde og normale armbevegelser ved gange
Ingen tydelige bevegelighetsforstyrrelser (dyskinesier)
Noe stiv
Langsomme/trege bevegelser i fingre og armer. Noe nedsatt svingvidde
Noe fingertremor
Reiser seg fra stol uten problemer
Langsom gange med noe redusert skrittlengde og noe reduserte armbevegelser
Ingen nøling eller stopp (freezing)
Føler seg stiv
Middels stiv
Langsomme bevegelser i fingre og armer
Noe fingertremor
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4.3
Ikke-motoriske symptomer og problemer

for pårørende, og blant annet derfor bidrar
nevropsykiatriske symptomer til økt risiko for
innleggelse på sykehjem. På den annen side lar
flere av disse symptomene seg behandle. Utredning
og behandling av nevropsykiatriske symptomer ved
Parkinsons sykdom er derfor en viktig utfordring for
helsepersonell som har ansvar for pasienter med
Parkinsons sykdom.

4.3.1
Nevropsykiatriske symptomer og plager
ved Parkinsons sykdom
I 1817 skrev James Parkinson at “… the senses
and intellects being uninjured”. Senere forskning
har imidlertid vist at en stor andel pasienter med
Parkinsons sykdom utvikler psykiske endringer.
Det er mange ulike faktorer som kan bidra til slike
mentale forandringer, både sosiale og psykologiske
faktorer samt bivirkninger av ulike medikamenter,
men det er allment akseptert at sykdommen selv
medfører en økt risiko for psykiske endringer,
som derfor ofte omtales som nevropsykiatriske
symptomer.

4.3.1.1
Psykotiske symptomer
Psykotiske symptomer som hallusinasjoner og
vrangforestillinger opptrer hyppig hos pasienter
med Parkinsons sykdom. Hallusinasjoner er
sanseinntrykk som oppstår uten ytre stimulering
av sanseorganer. Hallusinasjoner opptrer oftest
med innsikt, det vil si at han/hun er klar over
at sanseinntrykket ikke er uttrykk for ytre
sansepåvirkning. Vrangforestillinger er vedvarende
feilaktige oppfatninger om virkeligheten som
opprettholdes til tross for klare holdepunkter for
at dette ikke er korrekt, slik som for eksempel
overdreven sjalusi eller opplevelsen av å bli
bestjålet. De psykotiske symptomene er ofte
milde og lite plagsomme, men kan være ledsaget
av følelsesmessig ubehag, som angst eller sinne,
og også atferdsendring, som å forsøke å jage bort
imaginære personer eller dyr.

Både nevrologisk, nevropsykologisk og psykiatrisk
kompetanse er nødvendig for at parkinsonpasienter
med nevropsykiatriske symptomer skal bli ivaretatt
på en god måte, og dette forutsetter et tett og
systematisk samarbeid mellom nevrologiske og
psykiatriske enheter. Dessverre er dette ikke alltid
tilfelle, noe som medfører at nevropsykiatriske
symptomer og plager hos pasienter med Parkinsons
sykdom og andre nevrologiske sykdommer ikke
alltid oppdages, og når de oppdages, ikke alltid
behandles på best mulig måte.
Nevropsykiatriske symptomer er hyppig ved
Parkinsons sykdom. Vi har funnet i en undersøkelse
at ca 60 % av pasientene har et eller flere
slike symptomer. De hyppigst forekommende
endringer er kognitiv svekkelse, depresjon,
angst, apati, likegyldighet og synshallusinasjoner.
Som regel er symptomene milde og ikke alltid
behandlingstrengende utover informasjon og
generelle råd og veiledning, men ikke sjelden kan
de være alvorlige og av og til kan disse symptomene
være hovedproblemet for pasienten.
Nevropsykiatriske symptomer kan ha viktige
kliniske konsekvenser. Flere undersøkelser har for
eksempel vist at depresjon kan være den viktigste
årsaken til redusert livskvalitet hos pasienter
med Parkinsons sykdom. Disse symptomene
medfører også ofte en betydelig tilleggsbelastning

Mest vanlig er synshallusinasjoner, som forekommer
hos 15-20%. Pasienten forteller at han eller hun
ser ting, gjerne personer eller dyr. Ytterligere
20 % rapporterer mindre formede sanseinntrykk,
der pasienten opplever noe som beveger seg i
periferien av synsfeltet, eller at han eller hun
opplever å ha en person eller vesen ved siden av
seg eller bak seg, som ikke er tilstede når han/hun
snur seg for å se.
Hvorfor får parkinsonpasienter slike symptomer?
Man har tidligere antatt at hallusinasjonene
skyldtes antiparkinsonmedisiner. Imidlertid
tyder mye på at sykdomsfaktorer er vel så
viktig. Synshallusinasjoner opptrer hyppigere
ved samtidig demens, ved visuospatial
svekkelse og synsforstyrrelser, og ledsages
eller forutgås ofte av livaktige, skremmende
drømmer og urolig søvn, eller REM søvn med
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atferdsforstyrrelse. Helt identiske symptomer
opptrer ved demens med Lewy-legemer uten
at disse får antiparkinsonmedisiner, mens for
eksempel levodopabehandling av pasienter med
progressiv supranukleær parese ikke ledsages av
hallusinasjoner.
Synshallusinasjoner rapporteres ikke alltid spontant
av pasientene, og man må derfor spørre pasient
og også pårørende om dette direkte. Det finnes
standardiserte instrumenter som kan brukes.
Nevropsykiatrisk Inventorium (NPI), et standardisert
pårørende-basert intervju som kartlegger 12
psykiatriske symptomer inkludert hallusinasjoner,
er mye brukt. www.sus.no/nkb Det egner seg
særlig godt til demente. Siden ikke alle pasienter
rapporterer sine opplevelser til pårørende, vil
imidlertid synshallusinasjoner ikke alltid fanges
opp. Det finnes instrumenter som er spesielt
konstruerte for å kartlegge psykotiske symptomer
ved Parkinsons sykdom, men ingen som er generelt
anbefalt. Det pågår et arbeid i regi av Movement
Disorders Society for å identifisere det best egnede
instrumentet.

4.3.1.2
Demens og lette kognitive problemer
assosiert med Parkinsons sykdom
Demens defineres som ervervet og permanent
kognitiv svekkelse som skyldes hjerneorganisk
dysfunksjon, med en alvorlighetsgrad som medfører
svekket arbeidsevne, sosiale funksjoner og/eller
evne til å gjennomføre dagliglivets aktiviteter.
Det er vist at pasienter med Parkinsons sykdom
har forhøyet risiko for å utvikle demens. Mange
pasienter har imidlertid kognitive problemer
som ikke er så alvorlige at en kan sette en
demensdiagnose. Disse pasientene har som regel
en selvopplevd kognitiv svikt som kan bekreftes
av objektiv nevropsykologisk testing, men de kan
likevel klare dagliglivets oppgaver stort sett som
før. I den internasjonale forskningslitteraturen
kalles denne tilstanden ”mild cognitive
impairment” (MCI), som kan oversettes med
”lette kognitive problemer”. Begrepet kommer
opprinnelig fra forskningen på Alzheimers sykdom,
der en betrakter MCI som et forstadium til demens.

Demens
Tverrsnittsstudier har vist at 25 - 30 % av pasienter
med Parkinsons sykdom har demens. Insidensstudier
viser at ca 10 % av pasientene utvikler demens
per år, og risikoen for å utvikle demens er 4-6
ganger høyere hos parkinsonpasienter enn i
normalbefolkningen. Andelen med demens blir
derfor høyere jo lengre pasientene følges. Den
gjennomsnittlige varighet fra diagnosen av
Parkinsons sykdom stilles til utviklingen av demens
er ca 10 år, men demens kan opptre i alle faser
av sykdommen. Dersom demens opptrer innen
de første 1-2 år av sykdommen, skal diagnosen
i henhold til dagens kriterier være demens med
Lewy-legemer og ikke Parkinsons sykdom.
Er det mulig å forutsi risikoen for demensutvikling
ved Parkinsons sykdom? Flere undersøkelser har
vist at høy alder, mild kognitiv svekkelse og mer
alvorlig parkinsonisme er assosiert med kortere tid
til demens, mens pasienter med tremor-dominant
parkinsonisme i mye mindre grad utvikler demens
enn pasienter med rigid-akinetisk parkinsonisme.
Pasienter der stillingsforandringer og gangvansker
dominerer har spesielt høy risiko for å utvikle
demens.
Hva er årsaken til demens ved Parkinsons sykdom?
Man har i mange år ment at demens ved Parkinsons
sykdom skyldes en høyere risiko for Alzheimers
sykdom. Enkelte undersøkelser har påvist en
høyere forekomst av Alzheimers sykdom i familien
til pasienter med Parkinsons sykdom, men senere
undersøkelser har ikke bekreftet dette. Derimot
viser nyere studier at det er spredning av Lewylegemer fra hjernestammen til limbiske strukturer
og hjernebarken som er den viktigste årsaken til
demens ved Parkinsons sykdom. Demens må derfor
anses som et alvorlig aspekt ved Parkinsons sykdom
heller enn uttrykk for en tilleggssykdom. Det er
imidlertid svært viktig å utelukke andre årsaker til
kognitiv svikt, og en grundig medisinsk utredning
er obligatorisk ved kognitiv svikt og demens hos
pasienter med Parkinsons sykdom.
I tillegg til klinisk undersøkelse, blodprøver og
billeddiagnostikk av hjernen, er kartlegging av
kognitive funksjoner nødvendig ved mistanke
om demens ved Parkinsons sykdom. En grundig
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sykehistorie er sentralt i utredningen, og det
typiske bildet er en gradvis utviklende svekkelse
av hukommelse eller andre tegn til mental
svekkelse som evne til planlegging, problemløsning,
oppmerksomhet eller romsans. Ved den kliniske
undersøkelse kommer man ofte langt med vanlige
screeningsinstrumenter som Mini-Mental status
(MMS) og klokketest, www.aldringoghelse.no,
der man selvsagt må vurdere om en svikt skyldes
motoriske eller mentale forandringer. Mange
parkinsonpasienter med mild demens vil imidlertid
klare seg godt på MMS, fordi deres svikt domineres
av eksekutiv eller visuospatial svikt heller enn svikt
av språk eller hukommelse. I tillegg til klokketest
vil enkle tester som Verbal flyt (be pasienten si så
mange ord på bokstaven S som mulig i 1 minutt,
eller antall dyr, eller ting som kan handles i
butikken), Trail making test eller Stroop test, kunne
fange opp denne type svikt. www.sus.no/nkb Noe
mer omfattende screeningbatterier som Dementia
Rating Scale og CAMCOG (må bestilles) vil i større
grad enn MMS fange opp eksekutiv svikt. Ved tvil må
pasienten henvises til nevropsykologisk utredning.
Lette kognitive problemer
Det er vist at unge nydiagnostiserte pasienter med
PS har mer enn dobbel risiko for utvikling av lette
kognitive problemer sammenlignet med alders- og
utdanningslike kontrollpersoner, og at risikoen
øker med høyere alder. Det er også relativt nylig
kommet flere studier som viser at lette kognitive
problemer er assosiert med økt risiko for utvikling
av demens. Det er imidlertid mange pasienter som
kan oppleve lette kognitive problemer uten at det
innebærer progresjon til demens i nær fremtid.
Merk at forskningen på dette feltet er ennå relativt
sparsommelig.
Utredning av lette kognitive problemer må
inkludere et klinisk intervju der en vurderer
premorbid funksjonsnivå (utdanning, arbeid,
hobbyer), reduksjon i kognitivt funksjonsnivå
der pasient og komparent er informasjonskilder,
og objektiv nevropsykologisk testing. Videre bør
mulige årsaker vurderes, som f. eks somatisk
sykdom, depresjon og søvnproblemer, eller annen
psykiatrisk sykdom. Et pårørendebasert skjema
der redusert kognitivt funksjonsnivå siste 10 år
vurderes, er IQCODE. Dette kan en så sammenstille

med resultater fra samme objektive tester
som anvendes ved demensutredning, som MMS,
Dementia rating scale og/eller CAMCOG. I den
senere tid er det kommet enkle screening-tester
som i større grad tester eksekutive funksjoner enn
MMS og derfor ser ut til å være mer sensitive for
den tidlige kognitive svikt ved PS. Eksempler på
dette er Montreal Cognitive Assesment (MoCA) og
Parkinson’s Disease Cognitive Rating Scale. Disse er
imidlertid ennå ikke oversatt til norsk.
Lette kognitive problemer kan være forbigående,
for eksempel dersom de opptrer under en
depresjonslidelse. Søvnproblemer kan også føre til
redusert kognitivt funksjonsnivå. Dette må en ta i
betraktning under utredningen.
Kognitiv profil ved demens og lette kognitive
problemer
Kognitiv funksjonssvikt er ikke nødvendigvis
et globalt fenomen. Ofte kan en se redusert
funksjonsnivå innen ett eller flere kognitive
domener, mens andre er normaltfungerende. For
eksempel er hukommelsessvikt ofte det aller første
tegnet på demens forårsaket av Alzheimers sykdom,
mens øvrige funksjoner, som språk, oppmerksomhet
og psykomotorisk tempo, eksekutive funksjoner,
praksis og visuospatiale funksjoner kan være
intakte.
Ved Parkinsons sykdom har forskningen vist at det
ofte foreligger et mønster av kognitive problemer
som kan ha betydning for behandling, prognose
og utredning. I den tidlige nevropsykologiske
forskningen kalte en dette mønsteret for
”subkortikal demens”, eller ”bradyfreni” (treg
kognisjon). I de senere år har vi fått mer kunnskap
om særegenheter knyttet til Parkinsons sykdom, og
hovedlinjene tegnes opp i de neste avsnittene.
Hukommelse
Det kan forekomme hukommelsesvansker hos
parkinsonpasienter uten demens. Disse vanskene er
vanligvis knyttet til konsentrasjonsproblemer som
fører til vansker med innlæring av nytt materiale.
Med andre ord er ofte slike hukommelsesproblemer
en konsekvens av eksekutiv svikt eller
oppmerksomhetsproblemer. Det er ikke økt risiko
for å glemme allerede innlært materiale hos
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parkinsonpasienter uten demens.
Pasienter med demens har som oftest
hukommelsesproblemer. Også for denne gruppen vil
innlæringsvansker trolig være mest fremtredende,
men også vansker med å gjenhente allerede innlært
materiale kan være markante. I motsetning til
hukommelsesproblemene man ser ved Alzheimers
sykdom, er ikke glemsel av innlært materiale et
vanlig problem, selv om dette kan forekomme for
en undergruppe av parkinsonpasienter med demens.
Til mer spesifikk utredning av hukommelse, bør en
konsultere psykolog eller nevropsykolog som har
tilgang til spesialiserte tester som de har opplæring
og kvalifikasjoner til å bruke.
Visuospatiale funksjoner
Visuospatiale funksjoner er kognitive funksjoner
som innbefatter evnen til å orientere seg i rom
(relative posisjoner, dybde, bevegelse), samt å
gjenkjenne visuelle mønstre og objekter.
Hos pasienter med lette kognitive problemer
er vanligvis ikke dette noe fremtredende
problemområde, men med enkelte unntak. Også her
kan pasienter oppleve vansker dersom en oppgave
er oppmerksomhetskrevende. Et eksempel på dette
kan være det å lese kart, fordi dette gjerne krever
hurtig og fleksibel informasjonsbehandling, noe som
kan medføre vansker for denne pasientgruppen.
Ved demens hos pasienter med Parkinsons sykdom,
er derimot visuospatiale problemer et av de mest
fremtredende symptomene. Årsakene til dette er
kompliserte, og det er vist at forandringer i øyet,
på netthinnen, trolig bidrar, men at det også er
betydelige hjerneorganiske forandringer i hjernens
systemer for behandling av visuell informasjon
(primære og sekundære visuelle sanseområder).
Utredning av slike vansker vil optimalt kunne
gjennomføres av nevropsykolog og øyespesialist.
Eksekutiv svikt
Eksekutiv kontroll omhandler den overordnede
koordinering og styring av kognitiv aktivitet. Disse
funksjonene er heterogene og inkluderer en rekke
ulike typer delfunksjoner. Inhibisjon, arbeidsminne,

selektiv oppmerksomhet, kompleks motorisk
aktivitet og ulike typer fokusert mental aktivitet er
delaspekter ved eksekutiv kontroll.
Svikt i eksekutiv kontroll er hyppig ved Parkinsons
sykdom, både ved lette kognitive problemer og
demens og kan relateres til svikt i dopaminerge
baner mellom dorsolaterale prefrontale korteks
og striatum, samt mellom gyrus cinguli og
striatum, men også til kolinerg svikt. Eksekutiv
svikt er trolig det hyppigste kognitive problemet
hos ikke-demente pasienter med Parkinson
sykdom. Eksekutiv svikt kan observeres klinisk f.
eks når pasienter har vansker med å planlegge
og gjennomføre komplekse aktiviteter, løse nye
oppgaver, lære nye aktiviteter og orientere seg i
nye omgivelser. Eksekutiv svikt kan således ha stor
betydning for pasientenes fungering i dagliglivet.
Evne til å utføre flere aktiviteter samtidig er
et delaspekt ved eksekutive funksjoner. Det
har vist seg at parkinsonspasienter er spesielt
utsatt for sviktende oppmerksomhet når de må
utføre en motorisk oppgave samtidig med en
mental oppgave, trolig fordi de må bruke mer
oppmerksomhetsressurser på den motoriske
oppgaven. Effekten av dette kan være sviktende
motorikk ved samtidige mentale oppgaver. Generelt
har ofte parkinsonpasienter problemer når to
oppgaver skal utføres samtidig som f eks å snakke
samtidig som en konsentrerer seg om å kle på seg,
spise eller gå. Av samme grunn er det også viktig å
være observant på den parkinsonrammedes evne
til å mestre de kompliserte oppgavene og kravet til
oppmerksomhet som kreves ved bilkjøring.
Utredning og testing
Ulike nevropsykologiske tester har varierende grad
av krav til eksekutiv kontroll. På Mini Mental State
Examination (MMS) www.aldringoghelse.no er ”1007prøven? serial sevens” oppgaven relativt krevende
mht. eksekutiv kontroll. Parkinsonspasienter har
også ofte problemer med ”set-shifting”, f.eks
på Wisconsin Card Sorting Test (må bestilles),
dvs. at de har redusert mental fleksibilitet i
problemløsning. Trail-making test, www.sus.no/nkb
spesielt del B, er også følsom for eksekutiv svikt.
Evne til inhibisjon av automatiske responser fanges
godt opp av Stroop-testen. www.sus.no/nkb
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Fluktuerende oppmerksomhet
Kognitiv dysfunksjon er vanlig ved Parkinsons
sykdom, med oppmerksomhetsvansker som et vanlig
problem. I den senere tid har varierende kognitivt
funksjonsnivå, fluktuerende oppmerksomhet, blitt
beskrevet ved demens assosiert med Parkinsons
sykdom (PDD) (Walker MP et al.2000). Fluktuerende
oppmerksomhet er også et kardinalsymptom med
den nært beslektede tilstanden ”Demens med
Lewy-legemer”. Det er viktig å merke seg at
fluktuerende oppmerksomhet først og fremst er
et problem ved demens, ikke ved lette kognitive
problemer.
Fluktuerende oppmerksomhet beskrives best av
nevropsykologilitteraturen ved begrepet ”vigilans”.
Dette er evnen til å følge med på hendelser i
omgivelsene over tid og er relatert til begrepet
”aktivering” og til regulering av søvn og våkenhet.
Vigilans måles vanligvis med computerbaserte
reaksjonstidstester (continuous performance
tasks) som kan ha lang varighet. Vigilans defineres
vanligvis som andel korrekt detekterte stimuli og
endring av dette over tid.
Vigilans er mediert av nevrale systemer
der noradrenalin og acetylkolin er sentrale
nevrotransmittorer. Kjernen nucleus basalis er en
vesentlig bidragsyter til acetylkolin-produksjon
og locus coeruleus er hovedprodusenten av
noradrenalin. Begge disse kjernene rammes tidlig i
forløpet av Parkinsons sykdom.
Det har lenge vært kjent at vigilanssvikt kan
opptre ved Parkinsons sykdom. Begrepet
”bradyfreni” ble introdusert av den franske
nevrologen Naville i 1922. Opprinnelig betydde
begrepet ”treg kognisjon”, men syndromet som
ble beskrevet ved Parkinson sykdom inkluderte
hemmet oppmerksomhet, manglende initiativ
og manglende evne til å utøve en aktivitet over
tid. Mayeux og kollegaer målte i 1987 (Mayeux R
et al.1987) vigilans med en reaksjonstidsbasert
kontinuerlig vigilanstest. 10 av 15 pasienter viste
ingen bradyfreni. Det viste seg at pasientene
med bradyfreni hadde lavest nivå av alle for
noradrenalinmetabolitten MHPG. Forskerne
konkluderte med at bradyfreni var det samme
som vigilanssvikt og var forårsaket av svikt i

noradrenerge systemer. I eksperimentelle studier
på friske mennesker har det vist seg at noradrenerg
blokade kan indusere ”attentional lapses”,
periodisk sviktende vigilans. Imidlertid er det nylig
dokumentert at ved PDD ser en en mer markert
svikt i kolinerge systemer enn ved Alzheimers
sykdom, og det er kjent at kolinerg svikt er av
betydning for vigilans. Årsaken til fluktuerende
oppmerksomhet ved PDD må ennå betraktes som
uavklart (Bohnen NI et al 2003).
Det er også en voksende forskningslitteratur
på ”sleep attacks” og øvrige søvnforstyrrelser
ved Parkinsons sykdom, som f.eks REM-søvn
atferdsforstyrrelse (RBD), som har vist seg å være
en forløper for demens ved PS. Trolig dreier det seg
om delvis overlappende fenomener.
Problemer med fluktuerende oppmerksomhet
kan ha vesentlig betydning for pasientenes
funksjonsnivå og livskvalitet. En kan ha problemer
med å følge med i en samtale og å holde
konsentrasjonen under foredrag, møter eller
kulturelle sammenhenger. Hos noen vil en se
endringer mht å ta initiativ til og delta i aktiviteter
som det tidligere har vært selvfølgelig å være med
i. En kan også oppleve at personer med Parkinsons
sykdom plutselig stopper opp under påbegynte
aktiviteter, som f eks morgenstell, uten at dette er
knyttet til ”freezing-problematikk”.
Utredning
Ved utredning av fluktuerende oppmerksomhet ved
PDD, er følgende elementer sentrale
1. Computerbaserte vigilanstester som Conner’s
Continous Performance Test-II v5 (www.mhs.
com). Denne testen vil fange opp fluktuasjoner
i oppmerksomhet på en objektiv, kvantitativ
måte.
2. Klinisk inntrykk av oppmerksomhet under øvrig
testing/ utredning.
3. Klinisk semikvantitativt intervju:
”Fluktuasjonsinventorium”.
Behandling
Det er holdepunkter for at kolinesterasehemmere
kan forbedre kognitiv fungering ved PS. Rivastigmin
er dokumentert effektivt til behandling av
oppmerksomhetsvansker ved demens ved Parkinsons
sykdom og demens med Levy-legemer (Emre M et
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al 2004, Wesnes K et al. 2002), og er det eneste
preparatet som er godkjent til denne indikasjonen.
Bivirkninger særlig fra mage-tarm systemet er
imidlertid relativt hyppig. Et rivastigmin-plaster
er utviklet og har hos Alzheimer vist samme effekt
men mindre bivirkniner en kapsler, men er ennå
ikke underøkst hos parkinsonpasienter. Foreløpige
data tyder på at memantin kan være nyttig, og
resultatene fra en stor randomisert multisenterstudie forventes å bli offentligjort relativt snart.

4.3.1.3
Depresjon
Omtrent 40 % av alle pasienter med Parkinsons
sykdom rammes før eller senere av depressive
symptomer. Ikke sjelden er depresjon det første
symptomet til lidelsen. I halvparten av tilfellene
er symptomene milde, i den andre halvparten
heller mer alvorlige, slik at diagnosen ”depressiv
lidelse” etter diagnostiske kriterier er oppfylt.
Mange studier har vist at depresjon har betydelige
negative konsekvenser for både pasienter og deres
pårørende. Depressive pasienter med Parkinsons
sykdom har gjennomsnittlig lavere kognitivt
funksjonsnivå og har mer alvorlige motoriske
symptomer. Dette fører til en allmen nedsatt
livskvalitet. For å kunne tilby adekvat behandling
er det viktig å fange opp de pasientene som har
depresjon.
Det er flere mulige årsakssammenhenger mellom
depresjon og Parkinsons sykdom. En vanlig og
sikker riktig oppfatning er at depresjon i mange
tilfeller er en forståelig psykologisk reaksjon på å
ha fått en kronisk, ofte invalidiserende lidelse. Her
spiller personlighetstrekk og genetiske faktorer en
rolle. Men det er ingen klar sammenheng mellom
depresjon og alvorlighetsgrad av Parkinsons
sykdom eller varighet av sykdommen. Forekomsten
av spesifikke parkinsonistiske symptomer er
heller ikke av stor betydning for forekomsten
av depresjon. Mye tyder på at det er en direkte
årsakssammenheng mellom de nevropatologiske
forandringer i hjernen ved Parkinsons sykdom og
de affektive symptomene. I den forbindelse kan
man nevne tap av dopaminerge eller serotonerge
nevroner i områder som står i forbindelse med
limbiske strukturer som selv er et hjerneanatomisk

substrat for vår emosjonalitet. Studier ved
Stavanger Universitetssjukehus har også vist
at smerter ved parkinsons sykdom kan bidra til
depresjon.
Typiske symptomer ved depresjon er:
-- senket stemningsleie
-- markert nedsatt interesse for eller glede ved
alle eller nesten alle aktiviteter mesteparten av
dagen
-- appetittmangel, eventuelt med vekttap
-- søvnforstyrrelser
-- psykomotorisk uro, indre spenning eller
retardasjon, angst
-- tretthet eller mangel på energi
-- selvbebreidelser, urimelig eller ubegrunnet
skyldfølelse
-- nedsatt evne til å tenke og å konsentrere seg,
ubesluttsomhet
-- tilbakevendende tanker om døden, eventuelt
suicidale tanker
Det er ingen vesentlig forskjell mellom depresjon
ved Parkinsons sykdom og ”vanlig” depresjon,
selv om skyldfølelse og suicidalitet forekommer
sjeldnere hos pasienter med Parkinsons sykdom.
Diagnosen blir stilt etter vanlige psykiatriske
diagnostiske kriterier (ICD-10 eller DSM IV). I
februar 2006 ble det i Movement Disorders publisert
diagnostiske kriterier som er spesielt tilpasset for
depresjon ved Parkinsons sykdom.
Det kan imidlertid være vanskelig å diagnostisere
depresjon ved Parkinsons sykdom. Pasientene selv
underrapporterer gjerne symptomene fordi de har
en oppfatningen av at det er normalt å være trist i
den situasjonen de er i og at disse problemene ikke
kan behandles. På den andre siden kan det være
vanskelig for legen å vurdere om symptomene er
uttrykk for depresjon eller sider ved de motoriske
problemene, da Parkinsonpasienter uten depresjon
bærer et fenomenologisk preg som også er
typisk ved depresjon som fattig mimikk, nedsatt
psykomotorisk tempo og lav stemme.
Alvorlighetsgraden av depresjonen kan vurderes
etter klinisk erfaring, men det anbefales å supplere
en klinisk undersøkelse ved hjelp av standardiserte
spørreskjemaer. Dette gjør resultatene bedre
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sammenlignbare og forløpet under behandlingen
kan bedre dokumenteres. Det finnes skalaer
som fylles ut av pasienten selv og andre som
blir brukt av helsepersonellet. En av de mest
brukte selvutfyllings skalaer for depresjon, BeckDepression-Inventory (BDI) www.sus.no/nkb er
også anvendbar for pasienter med Parkinsons
sykdom. Her skal pasienten selv vurdere sin tilstand
i forhold til 21 spørsmål som gjelder forskjellige
aspekt ved depresjon. Bestemte cut-off skårer
indikerer om det foreligger klinisk relevante
depressive symptomer (cut-off 8/9) eller til og med
en depressiv lidelse (cut-off 16/17). MontgomeryÅsberg Depression Rating Scale (MADRS) www.
aldringoghelse.no blir administert av en erfaren
rater og blir også mye brukt. Den består av bare
10 emner. Hvert av emnene skal vurderes på
en skala fra 0-6. Høyere verdier indikerer mer
alvorlig depresjon, en cut-off verdi på 6/7 blir ofte
brukt for å finne pasienter med klinisk relevant
depresjon, mens en cut-off verdi på 16/17 med stor
sikkerhet viser et depressivt syndrom etter DSM
IV. Andre skalaer som blir brukt til pasienter med
Parkinsons sykdom er Geriatric Depression Scale
(GDS) eller Hamilton Rating Scale for Depression
(HAD). www.aldringoghelse.no.
Alle de nevnte skalaene er tilgjengelige i norsk
utgave.

4.3.1.4
Apati
Tradisjonelt sett har apati blitt beskrevet som
et symptom som kjennetegnes ved manglende
interesse eller emosjon. I nevrologisk og
nevropsykiatrisk litteratur har ofte likegyldighet
og affektavflating blitt brukt synonymt med apati.
Imidlertid har begrepet apati som regel manglet
definisjonsmessig presisjon fordi det ofte opptrer
sekundært til ulike nevrologiske og psykiatriske
sykdommer, hvilket har medført at apati ofte
innlemmes som et klinisk trekk ved de ulike
sykdommer eller syndromer (for eksempel abuli).
I en berømt artikkel fra 1991 fremsatte Robert S.
Marin en hypotese om at apati kan fremstå som
et syndrom ved nevropsykiatriske forstyrrelser.
I følge denne hypotesen kjennetegnes apati ved
manglende motivasjon med redusert målrettet
adferd, redusert målrettet kognisjon og redusert

emosjonelt engasjement. Hvis den manglende
motivasjonen kan tilskrives kognitiv svikt, affektiv
lidelse, eller svekket bevissthet, defineres apati
som et symptom på andre syndromer som for
eksempel demens, delirium, eller depresjon.
Det har vært flere innvendinger mot denne
begrepsavklaringen, og et av dem har vært at
motivasjon er vanskelig å definere og vurdere
objektivt. Stuss og medarbeidere foreslo derfor at
apati best kunne defineres som manglende respons
på stimuli og at dette klinisk kan gjenkjennes
som manglende initiativ til handling. I følge
Stuss og medarbeidere kan responsen på stimuli
være affektiv, atferdsmessig eller kognitiv. Til
tross for disse uenighetene, har det de siste
10-15 årene vært forsket mye på apati ved ulike
nevropsykiatriske sykdommer. Det er ennå uenighet
om apati skal defineres som et selvstendig syndrom
i henhold til ICD-10 eller DSM IV, på lik linje med
for eksempel depresjon. I forskningsmessig øyemed
kan man imidlertid ta utgangspunkt i et forslag til
definisjon utarbeidet av Starkstein (2002) basert på
arbeid gjort av Marin (1991):
Tabell: Diagnostiske kriterier for apati
(oversatt av Kenn Freddy Pedersen)

A. Redusert motivasjon i forhold til pasientens
B.

tidligere funksjonsnivå, alder og kultur.
Tilstedeværelse, samtidig med manglende
motivasjon, av minst ett symptom tilhørende
hvert av de følgende tre domener:

Redusert målrettet atferd
1. Redusert evne til handling
2. Avhengighet av andre for aktivisering
Redusert målrettet kognisjon

3. Redusert interesse for å lære nye ting eller
4.

5.
6.

gjøre nye erfaringer
Redusert bekymring for personlige problemer

Redusert interesse for målrettet atferd
Uendret respons
Redusert emosjonell respons på positive eller
negative hendelser

C. Symptomene forårsaker betydelig ubehag eller
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D.

minket funksjonsnivå i sosiale, yrkesmessige
eller andre viktige funksjonsområder.
Symptomene skyldes ikke svekket kognisjon
eller fysiologiske effekter av en substans (for
eksempel illegale stoffer eller medikamenter).

Nevrodegenerative sykdomer og patologisk
anatomi
Apati forekommer ved nevrodegenerative
sykdommer som frontotemporal demens,
Alzheimers sykdom, demens med Lewy-legemer
(DLB) og progressiv supranukleær parese (PSP).
I tillegg er apati en relativt hyppig følgetilstand
etter traumatiske hjerneskader. Selv om
nevrobiologiske mekanismer ved apati ennå ikke er
fullt ut forstått, vet man at dysfunksjon i frontale
systemer er viktig ved utviklingen av apati. Tre
subsystemer i frontallappene antas å ha betydning
for tre distinkte nevropsykiatriske syndromer: (1)
dorsolaterale prefrontale baner er assosiert med
eksekutiv kognitiv dysfunksjon; (2) laterale orbitale
prefrontale baner er assosiert med disinhibisjon;
og (3) mediale (fremre cingulum) baner er assosiert
med motivasjonsforstyrrelser. Det foreligger også
hypoteser om at forstyrrelser i mediale frontale
baner samt limbiske kolinerge baner kan indusere
apati. Dopaminerge baner som påvirker frontalsubcortical aktivering spiller sannsynligvis også en
rolle.
Apati ved Parkinsons sykdom
Flere studier indikerer at apati opptrer relativt
hyppig ved Parkinsons sykdom, enten alene
eller samtidig med depresjon. Prevalensen i
oversiktsartikler varierer til dels betydelig.
Denne variasjon skyldes til dels måten man har
undersøkt på, men også at man har undersøkt
mer eller mindre representative populasjoner
av parkinsonpasienter. Dersom det har vært
en overvekt av pasienter med kognitiv svikt
har forekomsten av apati blitt målt til å være
svært høy. Selv om prevalensen av apati varierer
betydelig fra undersøkelse til undersøkelse, så
har alle undersøkelser vist at det er en høyere
forekomst enn i kontrollgruppene. Prevalensen ser
ut til å ligge et sted mellom 16,5 % og 42 %. Apati
ved Parkinsons sykdom opptrer noe sjeldnere og
mindre uttalt enn hos pasienter med Alzheimers
sykdom og progressiv supranukleær parese. Så

mange som 2/3 av pasientene med apati kan
samtidig være deprimerte. Pasienter med apati som
ikke er deprimerte viser ikke kardinalsymptomer
på depresjon som for eksempel tristhet, følelse
av hjelpeløshet, håpløshet eller følelse av å være
uten verdi. Dette tas til inntekt for at apati kan
defineres som et eget syndrom forskjellig fra
depresjon. Ved kognitiv testing har pasienter
med Parkinsons sykdom og apati større problemer
med eksekutive funksjoner og verbal hukommelse
sammenlignet med parkinsonpasienter som ikke
var apatiske. På den annen side har man ved
flere studier vist at det ikke er forskjell mellom
parkinsonpasienter med eller uten apati når det
gjelder demografiske variabler (alder, kjønn, yrke),
varigheten av sykdommen, og alvorlighetsgraden av
Parkinsons sykdom (UPDRS, Hoehn & Yahr). Dette
kan indikere at apati ikke nødvendigvis er relatert
til progresjon av sykdommen. Derimot er kognitiv
svikt og demens en klar indikasjon på prevalensen
av apati, som ser ut til å øke i takt med sviktende
mentale funksjoner. Apati medfører som nevnt
lavere motivasjon og mindre interesse for det som
skjer med og rundt pasienten. Dette fører ofte til
tilbaketrekking og sosial isolering, som igjen kan
redusere samlivet mellom pasient og ektefelle.
Ektefellen vil ofte oppfatte dette som en uvilje fra
pasienten. Det er viktig å diagnostisere apati for å
kunne gi realistisk informasjon både til pasienten
og pårørende. I tillegg har det behandlingsmessige
konsekvenser.
Kartlegging av apati ved Parkinsons sykdom
Symptomene ved apati kan ligne de man ser ved
depresjon og demens. Likevel har man utviklet
validerte skalaer for å vurdere forekomsten og
alvorlighetsgraden av apati ved Parkinsons sykdom
og andre nevrodegenerative sykdommer. Nedenfor
følger de mest anvendte skalaene i klinikk og
forskning:
Apathy Evaluation Scale (AES) var den første
skalaen som ble laget med hensyn til å påvise apati
ved nevropsykiatriske sykdommer (Marin 1991).
Dette er en vurderingsskala som graderer forekomst
og alvorlighetsgrad av 18 symptomer ved apati.
Totalsum er lik summen av alle 18 subscorene
(0-54). AES finnes i tre versjoner; selvrapportering
(AES-S), informantbasert (AES-I), og en versjon
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UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating
Scale) subscale I, www.sus.no/nkb inneholder ett
spørsmål vedrørende motivasjon/initiativ (graderes
fra 0 til 4) som kan brukes som et ”grovt” mål på
forekomsten av apati. Det er noen få studier som
har brukt denne subskalaen med cutoff ≥ 2 som
grense for apati.

beregnet på klinikere (AES-C). Disse versjonene
anses som likeverdige, men AES-C krever i tillegg
en semistrukturert anamnese. Skalaen har vist god
validitet og reliabilitet for apati ved Parkinsons
sykdom, også hos pasienter med samtidig depresjon
og/eller demens. Et stort problem er at det ikke
finnes gode retningslinjer når det gjelder tolkning
av scorene. Skalaen anbefales derfor ikke brukt i
klinisk praksis.
Starkstein’s Apathy Scale (SAS) www.sus.no/nkb er
en 14 punkts skala basert på AES (Starkstein 1992).
Totalsum er lik summen av alle 14 subscorene
(0-42). Skalaen har vist like god validitet og
reliabilitet for apati som AES. Den er oversatt
til norsk (Årsland og medarbeidere) og har vært
brukt som screeningverktøy i Parkinsonprosjektet
i Stavanger siden 2001. I internasjonal
nevropsykiatrisk forskning har denne skalaen mer og
mer overtatt som evalueringsverktøy for apati. Selv
om det ikke er utarbeidet konsensus vedrørende
tolkning av scorene, opererer de fleste kliniske
studier med cutoff ≥ 14 som grense for apati.
Skalaen kan på nåværende tidspunkt anbefales som
førstevalg i utredningen av apati ved Parkinsons
sykdom.
Neuropsychiatric Inventory (NPI) www.sus.
no/nkb graderer forekomst og alvorlighetsgrad
av 12 ulike symptomer, deriblant apati, som er
vanlige ved demens og andre nevropsykiatriske
forstyrrelser (Cummings 1994). Hvert symptom
uttrykkes som produktet (dvs multiplikasjon) av
intensistet og hyppighet. Totalsum er lik forekomst
(1-4) x alvorlighetsgrad (1-3); variasjonsområde
1-12. Skalaen har vist god validitet og reliabilitet
for apati hos pasienter med demens og depresjon
ved Parkinsons sykdom. Skalaen foreligger også i
to kortversjoner, beregnet som screeningverktøy
i klinisk parksis; NPI-Q (questionnaire) og NPI.
NH (nursing home). NPI er oversatt til norsk av
Årsland og medarbeidere. Selv om skalaen er mye
brukt, opererer de flest studier med vilkårlige
cutoff-verdier for apati, som sjelden oppgis i
forskningsartiklene. Per tidspunkt er det ikke gjort
sammenligningsstudier mellom NPI, AES og SAS. På
bakgrunn av dette anbefales derfor ikke NPI som
screeningverktøy for apati ved Parkinsons sykdom.

Behandling
Relativt små studier og klinisk erfaring indikerer
at apatiske pasienter kan respondere på
medikamenter som aktiverer dopaminerge og/eller
kolinerge systemer. Dette inkluderer amantadine,
bromokriptin, selegilin, donepezil, rivastigmin,
amfetamin og metylfenidat. Pramipexol, som har
særlig affinitet til D3-reseptorer, ser ut til å skille
seg ut blant dopaminagonistene som lovende
med tanke på behandling av apati ved Parkinsons
sykdom. Kolinesterasehemmere reduserer til en
viss grad nevropsykiatriske symptomer assosiert
med demens, og apati er det symptomet som ser
ut til å respondere best på slik behandling. Klinisk
utprøving i stor skala har vist at donepezil og
særlig rivastagmin kan bedre graden av apati. Det
foreligger per tidspunkt dessverre få randomiserte
kontrollerte studier (RCT) angående spesifikk
behandling av apati ved nevrodegenerative
sykdommer.

4.3.2
Andre ikke-motoriske problemer
4.3.2.1
Søvnproblemer
Mens de fire klassiske motoriske symptomer;
rigiditet, tremor, akinesi og posturale endringer
leder til diagnosen og behandlingen av
Parkinsons sykdom, er det depressive plager
og søvnforstyrrelser som reduserer pasientens
livskvalitet mest. Kunnskap og tidlig utredning er
derfor viktig.
Søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom
forekommer hyppig, er multifaktorielt utløst og bør
behandles årsaksspesifikt. De utløsende faktorer
kan deles i tre:
1. I følge Braak et al. debuterer den
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2.
3.

Forekomst: Incidensen av hypersomni øker med 6 %
for hvert år med Parkinsons sykdom.
Årsak: Cerebral patogenese (hyppigst),
medikamentbivirkning (bl.a. dopaminagonister),
uttalt insomni og søvnrelaterte pustevansker.
Diagnose: Anamnese og komparent
anamnese. Går det økte søvnbehovet utover
livskvaliteten?, Forekommer søvnanfall? Aktuelle
kartleggingsinstrumenter er Epworth sleepiness
scale, Parkinson disease Sleep scale og Stavanger
Søvn Skjema. www.sus.no/nkb Ved mistanke om
søvnanfall eller uttalt hypersomni: nevrofysiologiske
undersøkelser for bekreftelse av diagnosen
(polysomnografi, Multiple sleep latency test (MSLT).

nevrodegenerative prosessen ved Parkinsons
sykdom i den nedre hjernestammen og utvikler
seg i seks progressive faser. Ved affeksjon av
de søvnregulerende strukturer i midtre og
øvre hjernestamme kan de første nattlige
søvnproblemer oppstå. Symptomer som RBD
(Rapid eye movement sleep Behavior Disorder)
kan oppstå før en ser kliniske manifestasjoner
av Parkinsons sykdom.
Motoriske, psykiatriske, respiratoriske og/eller
autonome forstyrrelser kan forårsake sekundær
insomni og økt tretthet på dagtid.
Medikamentelle bivirkninger med mareritt,
nattlige hallusinasjoner og dyskinesier kan gi
tretthet på dagtid eller økt nattlig våkenhet.
Dopaminerge medikamenter har også en
generell ”arousal effekt” som kan gi hyppig
oppvåkning gjennom natten.

For en presis diagnose er en nøye anamnese
viktig. Komparentopplysninger gir mer nøyaktig
informasjon om økt søvnighet om dagen og noen
av de nattlige forstyrrelser som for eksempel
RBD, PLMS (periodic limb movements during
sleep) og søvnapnoe. En god anamnese, bruk av
standardiserte spørreskjemaer og i noen tilfeller
nevrofysiologiske undersøkelser vil kunne bekrefte
følgende diagnoser:
Insomni
Definisjon: Forbigående eller vedvarende vansker
med innsovningen eller evnen til å opprettholde
søvnen, slik at en ikke føler seg uthvilt etter
nattens søvn, eller kjenner seg trett om dagen.
Forekomst: 50 til 80% av pasientene med
Parkinsons sykdom har insomni. Rundt 30% av
pasientene har kronisk insomni.
Årsak: Dårlig søvnhygiene, nocturi, motoriske
vansker, angst, depresjon, mareritt, nattlige
hallusinasjoner, dyskinesier, dystonier, smerter,
kramper, medikamentbivirkning og parasomnier.
OBS: Økt dopaminerg behandling kan føre til
insomni.
Diagnose: God anamnese. Polysomnografi er sjelden
nødvendig for en kartlegging.
Hypersomni
Definisjon: Unormalt stort søvnbehov og/eller
søvnanfall på dagtid.

Parasomnier
Definisjon: Uvanlig aktivitet under søvn. Dette
inkluderer forstyrrelser knyttet til overgang
mellom søvn og våkenhet (søvngjengeri,
forvirret oppvåkning og nattlige skrekkanfall), og
forstyrrelser knyttet til REM-søvn (mareritt, RBD,
PLMS)
Forekomst: Angis med 15 - 50% i litteraturen.
Diagnose: Anamnese og komparentopplysninger er
viktig. Pasienten våkner ikke nødvendigvis, men
har forstyrret REM søvn med påfølgende dårlig
søvnkvalitet. Videoovervåket polysomnografi er
nødvendig for endelig diagnose av RBD og PLMS.
RBD anamnese: Meget urolig under søvn? Har
pasienten påført seg selv eller andre skade under
søvn? Aktivitet knyttet til livaktige drømmer eller
mareritt? To eller flere episoder per uke?
PLMS anamnese: Pasienter med restless legs
syndrom (RLS) har ofte PLMS og bør utredes.
Anbefalte instrumenter er RLS- spørreskjema,
International RLS severity scale (IRLS) og Stavanger
Søvn Skjema. www.sus.no/nkb

4.3.2.2
Fatigue
Fatigue er en subjektiv opplevelse og defineres
som en overveldende følelse av tretthet, mangel
på energi eller følelse av utslitthet. Fatigue kan
forekomme i den generelle befolkning, men
er mye mer fremtredende hos pasienter med
flere forskjellige nevrologiske, psykiatriske og
systemsykdommer. Selv om fatigue er assosiert
med, og kan overlappe depressive symptomer, er
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det mulig å skille det fra depresjon hvor mangel på
selvfølelse, fortvilelse og følelse av håpløshet er
fremtredende symptomer. Det er også forskjellig
fra apati, som domineres av manglende motivasjon
med redusert målrettet adferd, redusert målrettet
tenking og redusert emosjonelt engasjement.
Fatigue er et av de mest vanlige og mest
invalidiserende ikke-motoriske problemer hos
pasienter med Parkinsons sykdom. Det har en
betydelig negativ innflytelse på kognitiv og fysisk
funksjon og pasientens livskvalitet. En studie
viste at 58 % av pasientene med Parkinsons
sykdom rapporterte at fatigue var ett av de tre
mest invalidiserende symptomene de hadde.
Nær 1/3 av pasientene mente fatigue var det
mest invalidiserende symptom. Som ved andre
sykdommer kan fatigue forekomme både som et
fysisk og et mentalt problem. Begge dimensjoner av
fatigue er mer hyppig hos pasienter sammenlignet
med kontroller, men er ikke korrelert med
hverandre. De underliggende årsaker til fatigue ved
Parkinsons sykdom er dårlig kartlagt. Patologiske
cytokiner i spesielle områder av hjernen kan være
involvert i etiologien av fatigue hos pasientene.
Det har også vært gjort undersøkelser som har
vist redusert blodperfusjon i frontallappene hos
pasienter med fatigue. I tillegg viser studier funn
som indikerer at den dopaminerge svikt kan bidra
til både mental og fysisk fatigue ved Parkinsons
sykdom.

parkinsonpasienter også bekreftet en høy forekomst
av fatigue.

Det er relativt få kliniske studier som har
fokusert på fatigue hos pasienter med Parkinsons
sykdom. Kunnskapen om presentasjon av fatigue
og klinisk utvikling er begrenset. Som ved
andre ikke-motoriske problemer kan fatigue
oppstå før debut av det motoriske syndrom. I
tverrsnittsundersøkelser av representative grupper
med Parkinsons sykdom er det funnet en forekomst
av fatigue mellom 40 og 56 %. Sammenhengen
mellom fatigue og sykdomsalvorlighetsgrad er
kontroversiell. Derimot har kliniske studier funnet
en sikker assosiasjon mellom fatigue og andre
ikke-motoriske problemer som depresjon og
kognitiv svikt. Denne sammenheng kan gi støtte
for at også ikke-dopaminerg patologi er viktig for
forekomsten av fatigue. Selv om tilstedeværelse
av depresjon hos pasienter med fatigue er
hyppig, har undersøkelser av ikke-deprimerte

Det autonome nervesystem påvirkes vanligvis ikke
tidlig i forløpet av Parkinsons sykdom. Mange av
pasientene med parkinsonisme og tidlig autonome
forstyrrelse får senere diagnosen multisystematrofi
(MSA). Etter som Parkinsons sykdom utvikler seg
blir autonom dysfunksjon gradvis vanligere. I
det avanserte stadium regnes dette som en del
av sykdomsbildet og alle deler av det autonome
nervesystem kan være involvert i mer eller mindre
grad.

Kartlegging av fatigue
Fatigue er en subjektiv opplevelse hos den enkelte
pasient og man har ingen objektive korrelater som
kan måles. Metoden for å kartlegge forekomst og
grad av fatigue er derfor måling av pasientens
egen opplevelse av problemet ved hjelp av
selvrapporteringsskjemaer. En rekke forskjellige
spørreskjemaer har vært utviklet for dette formål.
I tillegg er det viktig å være oppmerksom på at
symptomene ved fatigue kan være lik det man
finner ved tilstander som depresjon og apati. Disse
problemstillinger må derfor vurderes samtidig.
Det mest brukte måleinstrument er Fatigue Severity
Scale (FSS). www.sus.no/nkb Denne skalaen har ni
spørsmål som vurderer innflytelsen av fatigue på
dagligaktiviteter for pasientene. Hvert spørsmål
er gradert fra 1 (helt uenig) til 7 (helt enig) og
gjennomsnittskåren for disse ni spørsmålene er
pasientens skår i FFS. Opprinnelig var skalaen
utviklet for å måle fatigue hos pasienter med
multippel sklerose og skalaen har vist seg å være
et nyttig og valid måleinstrument. Det er dessuten
kortfattet og enkelt å bruke.

4.3.2.3
Autonome forstyrrelser

Mage/tarm
Obstipasjon er hyppig rapportert og kan være
forårsaket av sykdommen eller parkinson- spesifikk
behandling. Mange pasienter er fysisk inaktive og
har lavt væskeinntak, og begge deler forverrer
problemene. I uttalte tilfeller kan inervasjonen av
tarmen bli så affisert at det dannes en stenose med
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dilatasjon av tarmen proximalt for dette avsnitt,
såkalt megakolon. Seponering av anticholinerg
behandling, samt råd om økt væskeinntak, fysisk
aktivitet og kostråd kan bedre symptomet.
Laktulose og andre avførende midler kan brukes
ved behov. Den eksterne sfinkter påvirkes av
levodopa. Noen ganger opplever pasientene intens
defekasjonstrang i off-perioder samtidig som de har
økt tonus i ekstern sfinkter. Denne situasjonen kan
raskt avhjelpes med en injeksjon apomorfin.
Dysfagi forekommer ved langtkommen sykdom.
Tilpassing av mat og fortykning av drikkevare kan
hindre aspirasjon. PEG sonde kan i enkelte tilfeller
være nødvendig.
Sikling er vanligvis ikke betinget av autonom
forstyrrelse, men er sekundær til redusert
svelgfunksjon. Pasienten har neppe økt
spyttproduksjon, symptomene skyldes heller at den
automatiske svelging av spytt er sterkt hemmet.
En kan se noe bedring etter lokal skylling med
salvie-te, evt lokal bruk av Atropin (øyedråper) i
munnen eller botox behandling av spyttkjertlene.
Ortostatisk hypotensjon
Ortostatisk hypotensjon kan opptre spontant eller
være medikamentelt utløst. Det bør avsettes
tilstrekkelig tid til blodtrykksmåling. Ved en
ordinær undersøkelse måles blodtrykket liggende
og stående. Hos de fleste får man et bra inntrykk
også ved å måle sittende og stående etter 1 og
3 minutter. Man definerer et fall på mer enn 20
mmHg systolisk og 10 mmHg diastolisk trykk som
ortostatisk hypotensjon. Blodtrykksverdier skal
alltid vurderes i forhold til inntak av levodopa som
kan senke trykket. Disse pasientene kan ha normalt
BT før inntak av levodopa, mens man to timer
etterpå kan finne svær ortostatisk hypotensjon. Økt
væske og saltinntak, samt bruk av støttestrømper
kan bedre symptomene. I enkelte tilfeller kan
behandling med et mineralcorticoid være til nytte
(Fludrocortison, start dose 0.1mg/døgn). Pasienter
i antihypertensiv behandling bør monitoreres, og
reduksjon av antihypertensiva kan være nødvendig.
Svetting
Uttalte svettetokter er hyppigere enn hypohidrose
(redusert svette). Affeksjon av hypothalamus er
antatt årsak. Svettetokter er hyppigst hos pasienter

med fluktuasjoner og oftest opplevd i ”off ”- fase.
Minsking av fluktuasjoner vil bedre symptomet.
Bruk av anticholinergica kan være indisert. Også
her kan lokal bruk av salviete, samt inntak av 1-2
kopper salviete i uken redusere problemet.
Noen pasienter har økt talgsekresjon, spesielt i
ansiktet. Symptomet fremstår som ”salve ansikt”.
Urinveiene
Blærefunksjonen skal initialt ikke være affisert
hos parkinsonpasienter, men ved avansert
sykdom rapporterer en fjerdedel slike problemer.
Samtlige former for vannlatingsvansker kan
oppstå og være til stort besvær om nettene.
Hyppigst er detrusor hyperaktivitet med hyppig
vannlating og urge inkontinens. Detrusor
hypoaktivitet med urinretensjon, urinlekkasje og
initieringsproblemer kan også forekomme. Som
ved tarmproblemer vil problemene kunne øke i
off-perioder. Urinveisinfeksjon bør utelukkes og
urolog bør konsulteres. Medikamentell reduksjon av
urinproduksjon til natten kan være aktuell.
Seksuell dysfunksjon
Seksuell dysfunksjon grunnet autonome
forstyrrelser eller medikamentell behandling er
hyppig hos pasienter med Parkinsons sykdom. Menn
kan oppleve ereksjons- og ejakulasjons problemer,
mens kvinner kan ha vansker med å oppnå orgasme.

4.3.2.4
Smerte
Nyere studier viser at omtrent 80 % av pasientene
med PS har smerter og omkring halvparten av dem
relaterer smerten til PS sykdommen. Kvinner er som
i normalbefolkningen mer smerteplaget enn menn,
men ellers er forekomsten av smerte stort sett
uavhengig av kliniske og demografiske variabler.
Hos noen forutgår smerten basalgangliesykdommen
med inntil to år, og smerten beskrives på samme
side som parkinsonismen debuterer, ofte med
slående effekt av dopaminergika. Denne smerten
kan variere fra å være lett til å ha den mest
intense og nådeløse karakter, lokalisert til ansikt,
munn, hode, mageregion, bekken, endetarm
eller genitalia. Slik smerte diagnostiseres som
sentral nevropatisk smerte (SNS) og stadig flere
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publikasjoner indikerer at SNS kan være ledd i
basalgangliesykdommen. SNS kan inntre når som
helst i sykdomsforløpet. Tidlig i sykdomsforløpet
kan rigiditet i nakke og skuldre medføre smerte
og dystoni i legger og tær kan være intenst
smertefullt. Ved mer framskreden sykdom
kan smerte være utløst av off-dystonier eller
dyskinesier.

Klinisk nevrologisk undersøkelse kombinert med
grundig smerteanamnese, noen ganger supplert
med tilleggsundersøkelser (helst radiologiske eller
måling av nerveledningshastigheter), avklarer
smertediagnosen.

PS pasientens smertebeskrivelse muliggjør en
inndeling i fire kategorier: muskelskjelettsmerte
(revmatisk smerte), nerve eller nerverotsmerte
(perifer nevropatisk smerte), smerte ved dystoni
(ofte som ”early morning dystonia”) og SNS.
Ubehag ved akatisi (indre uro) og restless legs (RLS)
oppleves av noen også som smertefullt. Akatisi er
beskrevet hos 16 % og ”restless legs” hos 20 % av PS
pasientene i en norsk studie.

Smerteskjema:
• BPI (Brief Pain Inventory): Spørsmål 1-8 gir svar
på grad av smerte og effekt av behandling.
• SF-36, inneholder også et smertedomene,
Bodily Pain, med ett spørsmål vedrørende
grad av smerte og ett vedrørende smertens
innflytelse på andre aktiviteter.
Begge er validert for norske forhold.
• UPDRS II, spørsmål 17 er relatert til smerte
assosiert til PS.

Aktuelle anbefalte kartleggingsinstrumenter til
selvutfylling: www.sus.no/nkb

Grundig utspørring vedrørende smertens natur,
kartlegging av relasjon til inntak av dopaminergika
og basalgangliesymptomer eller av on/off, gir best
mulighet for riktig smertediagnose og dermed riktig
smertebehandling.
Optimal behandling med vanlige PS medisiner
er første skritt for å bedre smerter relatert til
rigiditet, dystoni og SNS og også ubehaget ved både
akatisi og RLS. Dystoni i underekstremitetene er
oftest forårsaket av underdosering, mens dystoni
i overekstremitetene heller skyldes overdosering
av dopaminergika. Omtrent halvparten av de PS
relaterte smertene kan avhjelpes med optimal
justering. Når det ikke holder er neste skritt
vanlige smertestillende, tricykliske antidepressiva,
amitriptylin, antiepileptika, atypiske neuroleptika
eller en sjelden gang lithium.
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5.0 Ikke-medikamentell behandling

5.1
Informasjon
Å gi god og tilstrekkelig informasjon om Parkinsons
sykdom er en kommunikativ utfordring som
må suppleres med emosjonell støtte på de
følelsesmessige reaksjonene pasienten måtte ha.
Ved diagnosetidspunktet har mange en mistanke
om at de er syke, men informasjonen om at de
har en kronisk progredierende sykdom vil likevel
oppleves tøff. Det er flere faktorer som kan påvirke
pasientens evne til å motta informasjon og den
viktigste er engstelse. Dersom pasienten er veldig
engstelig svekker dette evnen til motta informasjon
og til å lære.
Helsepersonell bør tenke igjennom hvilket fokus
informasjonen skal ha. Pasienter vektlegger ofte
andre sider ved informasjonen enn det klinikerne
gjør. Pasienten er gjerne mer opptatt av f eks
smerter og hvilke konsekvenser sykdommen får
for dagliglivet, mens legen er mest opptatt av å
informere om sykdommen, dens symptomer og
behandling. Derfor er det viktig å få til en dialog
hvor pasienten og pårørende kan komme fram med
spørsmål og kommentarer. På den måten sikrer
klinikeren seg at informasjonen er forstått.
Informasjonen ved diagnosetidspunktet skal være
enkel med fokus på de viktigste konsekvensene
av Parkinsons sykdom. Pasientene bør oppfordres
til å ta med pårørende på en slik samtale. Det
gjør det lettere å huske hva som blir sagt, og det
involverer også tidlig de pårørende i pasientens
liv med sykdommen. Den muntlige informasjonen
suppleres med skriftlig informasjon som ved
diagnosetidspunktet ikke må være for omfattende
da det kan virke skremmende i en tidlig fase av
sykdommen.

Dersom pasienten og eventuelt pårørende kalles
inn til ny konsultasjon noen uker etter diagnosen
er stilt, kan en med fordel dele opp informasjonen.
På den måten får pasienten gradvis vende seg til
tanken på sykdommen og mulige konsekvenser.
Pasienten får også anledning til å stille spørsmål
etter å ha hatt tid til å tenke igjennom hva
sykdommen innebærer. På dette tidspunktet vil
det også være naturlig å gå videre i kartlegging og
informasjon om andre problemer ved sykdommen.
Etter hvert vil det også være aktuelt å dele ut mer
omfattende skriftlig informasjon.
Mange parkinsonpasienter og deres pårørende
savner mer informasjon. De etterlyser spesielt
informasjon om forhold som ikke går direkte på
sykdommen, men som handler om hvordan det
er å leve med Parkinsons sykdom. Mangel på
kunnskap og informasjon om sykdommen svekker
pasientens selvstendighet. Tryggheten trues når
det er usikkerhet rundt diagnose og videre forløp.
Uvitenhet åpner for fantasier og angst for framtida,
for å ikke strekke til og for å miste kontrollen over
eget liv. Ved noen nevrologiske avdelinger går
pasientene regelmessig til parkinsonsykepleier.
Hun/han kan dekke dette informasjonsbehovet
og kan også kontakte andre faggrupper når det er
nødvendig. Dette oppleves som en god modell for
pasient og pårørende.
Tilstrekkelig og god informasjon tilpasset den
enkelte er viktig for mestring og for å innrette seg
hensiktsmessig med sykdommen. Det tar vekk myter
som kan virke skremmende og det får i gang en god
prosess rettet mot å lære å leve med sykdommen.
Ved henvendelse til de nordiske pasientforeningene
(via www.sus.no/nkb) vil en få forslag til aktuelt
informasjonsmateriell.
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5.2
Tverrfaglig samarbeid
Som det går frem av beskrivelsen av Parkinsons
sykdom, kan sykdommen ramme mange
funksjonsområder. Pasient og pårørende vil trenge
hjelp og støtte, informasjon, råd og opplæring
for å mestre følelsesmessig stress, gradvis fysiske
og psykiske endringer og sosiale og økonomiske
konsekvenser som livet med sykdommen kan
føre med seg. Dette vil kreve involvering og
tilrettelegging fra flere faggrupper. I undersøkelsen
om behandlingstilbudet til pasienter med Parkinsons
sykdom i Norge kom det frem at flere sykehus har
et tverrfaglig tilbud, men at dette burde vært
bedre.
Lauvås og Lauvås (1994) presenterer i boka
”Tverrfaglig samarbeid” et skille mellom
flerfaglighet og tverrfaglighet. I en flerfaglig
organisasjon utfører fagpersonene sitt arbeid
med pasientene parallelt, uten at det etableres
noen direkte kontakt mellom de enkelte
faggruppene utover eventuelle henvendelser og
informasjonsutveksling. Tverrfaglighet innebærer
at de som involveres i behandlingen deltar
i et team som sammen utarbeider en felles
behandlingsstrategi. Dette forutsetter at de
involverte møtes og diskuterer behandlingstilbudet.
Ved et tverrfaglig behandlingstilbud er det en
fagperson i behandler-teamet som har ansvar
for å koordinere arbeidet og for at det arbeides
mot felles mål. Her er det pasienten mer enn
sykdommen som står i sentrum for behandlingen.
Mål og valg av strategier utarbeides i samarbeid
med pasienten og eventuelle pårørende og i
forståelse med alle teammedlemmene. Ved
flerfaglig behandling er det ofte pasienten selv,
eventuelt med hjelp fra pårørende, som må sette
sammen og prøve å se behandlingstilbudet i sin
helhet.

for å følge opp pasienten. Det må derfor sikres
tilgang til nødvendig informasjon på tvers av de
ulike delene av den samlede pasientjournalen, i
tråd med aktuelle lover.
Et tverrfaglig team kan bestå av representanter
både fra spesialist- og kommune-helsetjenesten.
Tverrfaglige team utnevner ett av medlemmene
til å ha ansvar som koordinator. Sentrale oppgaver
for koordinator vil være å ha oversikt over de som
til enhver tid er involvert i behandlingen både
i og utenfor institusjon, være journalansvarlig
(i flg Journalforskriften § 6), samordne
konsultasjonene i sykehus og være et bindeledd
mellom teammedlemmene og mellom pasient /
pårørende og de andre behandlerne. Koordinator
må også ha ansvar for å forberede og kalle inn til
samarbeidsmøter.
Det kan være mange grunner for å tilstrebe og få
til et effektivt tverrfaglig samarbeid. Pasienten
kommer til behandling for en og samme sykdom
og vil ha forventninger om at behandlingstilbudet
samordnes. Kunnskapstilfanget i den enkelte
faggruppe øker og spesialiseringen tiltar.
Tverrfaglig samarbeid kan være ressurssparende og
kostnadseffektivt ved at en kjenner til de andres
arbeid og unngår å gå inn i problemområder som
en vet at andre tar seg av. Gjennom tverrfaglig
samarbeid vil en få erfaring med teammedlemmers
tenking og kunnskap. Dette gir igjen grunnlag for å
utvikle felles kunnskap om behandling av pasienter
med Parkinsons sykdom.

En forutsetning for at tverrfaglig samarbeid
skal lykkes, er at de involverte behandlerne har
tilgang til nødvendig informasjon. Dokumentasjon
i en felles pasientjournal slik det er beskrevet i
helsepersonelloven har som en viktig intensjon å
sikre kvalitet og kontinuitet i pasientbehandlingen.
Journalen skal tjene som et kommunikasjonsverktøy
mellom ulike grupper av personell som har ansvar

Erfaring viser imidlertid at det kan være vanskelig
å få til gode rutiner for tverrfaglig samarbeid.
Det krever ordninger som er forpliktende nok
til at samarbeidet fungerer samtidig som de må
være fleksible nok til å kunne tilpasses et hektisk
arbeidsmiljø hvor det kan oppstå uforutsette
situasjoner som krever omgjøring av avtaler.
Et godt eksempel på vellykket organisering
av tverrfaglig samarbeid ser en ved et lokalt
helsesenter i en bydel i London. En dag i uka var
satt av til behandling av pasienter med Parkinsons
sykdom. Pasientene ble henvist til senteret av
sin lege. Fagpersonene som er på senteret denne
dagen kommer fra ulike institusjoner. Pasientene
får tilbud om samtale med parkinsonsykepleier,

36

individuelle konsultasjoner og/eller deltakelse i
tidsavgrensede grupper med logoped, ergoterapeut,
fysioterapeut og ernæringsfysiolog. Pårørende fikk,
etter pasientens ønske, tilbud om å være med i
behandlingen. Dagen ble avsluttet med et felles
måltid for alle deltakerne.
På verdenskongressen for Parkinsons sykdom i
Washington 2006 ble det presentert erfaringer
med organisering av tverrfaglige behandlingsteam
ved Parkinsons sykdom fra England, Israel,
USA og Australia. De rapporterte om positive
tilbakemeldinger både fra behandlere og fra
pasienter og pårørende. Pasientene ble møtt med
en felles holdning som gav de økt trygghet og
positiv terapeutisk effekt.

5.3
Individuell plan
Hensikten med individuell plan er å bedre
samarbeidet om og samordningen av
tjenester til enkeltpersoner med behov for
langvarige og koordinerte tjenester. Sosial- og
helsedepartementet har utarbeidet lovverk og
retningslinjer som skal bidra til en praksis hvor
personer med sammensatte behov og deres
pårørende selv skal slippe å koordinere nødvendige
tiltak og tjenester. Koordineringsansvaret skal ligge
hos hjelpeapparatet.
Retten til å få utarbeidet en individuell plan
er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3a og
pasientrettighetsloven §2-5. Plikten til å utarbeide
individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven
§4-3a, kommunehelsetjenesteloven § 6-2a og lov
om spesialisthelsetjenesten §2-5.
Retten til individuell plan innebærer bare retten
til å få en plan, den gir ikke større rett til
tjenester enn det som allerede følger av det øvrige
regelverket.
Plikten til å igangsette arbeidet med individuell
plan ligger hos dem som den enkelte henvender
seg til, uavhengig av om personen mottar
hjelp fra andre instanser. Dette innebærer at
både poliklinikker, sengeposter, fastleger og
hjemmesykepleien har ansvar for å fange opp
behovet for individuell plan.

Ordningen med individuell plan innebærer:
-- at en ansvarlig fra hjelpeapparatet, ofte kalt
koordinator, har som oppgave å sikre oppfølging
og god framdrift i prosessen med individuell
plan. Koordinator har et særlig ansvar for å
sikre brukermedvirkning og skal lytte til den
enkelte brukers og de pårørendes synspunkter
og behov. Kommunen bør utpeke koordinatorer
og ha opplærings- og veiledningsansvar for
disse.
-- kartlegging av behovet for tjenester. Det kan
være medisinsk bistand, opplæring, bolig,
transport, hjelpemidler, fritidsaktiviteter,
stønader, muligheter til arbeid, personlig
assistanse, husarbeid, mat/kosthold og måltider
hos pasienten eller behov hos pårørende.
-- utarbeiding av et plandokument, i et samarbeid
på tvers av de aktuelle sektorer, etater og
nivå. Plandokumentet skal inneholde mål,
ressurser og behovet for tjenester. Det skal
også inneholde en samtykkeerklæring, hvor
personen den gjelder for samtykker til at
han/hun ønsker en individuell plan og at
taushetsbelagte opplysninger kan utveksles
mellom tjenesteyterne.
-- kontinuerlig evaluering og revidering av planen,
i et samarbeid mellom koordinator og personen
den omhandler.
For mer detaljert beskrivelse med eksempler,
se ”Individuell plan 2005. Veileder til forskrift
om individuell plan. Sosial- og helsedirektoratet
15-1253”.

5.4
Fysioterapi
Parkinsons sykdom karakteriseres generelt
ved nedsatt bevegelsesevne. Fysisk aktivitet
er veldig viktig og må begynne tidlig i
sykdomsforløpet. Helsedirektoratet har i 2009
utgitt Aktivitetshåndboken (www.helsedirektoratet.
no/fysiskaktivitet/aktivitetshandboken), som er
en håndbok for helsepersonell om hvordan fysisk
aktivitet kan brukes i forebygging og behandling
av en rekke sykdommer. Ett av kapitlene handler
om betydningen av fysisk aktivitet ved Parkinsons
sykdom. Det anbefales bl.a. daglig fysisk aktivitet
som gange, spaserturer og liknende, kombinert med
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tilpasset fysioterapi og hjemmetreningsprogrammer.
Hensikten med fysioterapi for pasienter med
Parkinsons sykdom er først og fremst å vedlikeholde
eller forbedre funksjonsnivået, samt å redusere
eventuelle komplikasjoner. Dette kan oppnås
gjennom trening og behandling, informasjon,
veiledning og ved å lære strategier ved hjelp av
stimuli utenfra, såkalte cues. Fysioterapitilbudet vil
være avhengig av sykdomsstadiet og hva pasienten
opplever som problem.

komme i gang med aktiviteter eller forhindre at
han/hun stopper opp. Hvis mulig bør pårørende
eller andre involveres i behandlingen. I forhold til
motivasjon og til å klare de dagligdagse aktiviteter
bedre kan det være en fordel at pårørende lærer
de ulike øvelsene og strategiene sammen med
pasienten.
Hvis pasienten er immobil, vil
fysioterapibehandlingen være mer rettet
mot vedlikehold av bevegelighet i leddene og
forebygging av decubitus og lungeproblemer.
Stimulering til mest mulig aktivitet er også et
viktig mål. En stor del av behandlingen vil bestå
av veiledning av pårørende og pleiere, men andre
behandlingstiltak, f.eks. smertebehandling med
TENS, massasje eller varme, kan være aktuelt.

Allerede i et tidlig stadium av sykdommen kan
pasienter med Parkinsons sykdom ha god nytte
av fysioterapi. Sentrale mål med fysioterapi i
dette stadiet er å forebygge inaktivitet og redsel
for å falle, forbedre kondisjonen og forhindre
fremoverbøyd kroppsholdning. Informasjon om
sykdommen og betydningen av fysisk aktivitet
og energiøkonomisering er viktig i dette stadiet.
Behandlingen kan bestå av generelle øvelser for
kondisjon, styrke og bevegelighet, i tillegg til
mer spesifikke øvelser for holdningskorrigering og
vedlikehold av muskellengde. Også innlæring av
avspenningsteknikker er viktig. For mange pasienter
i det tidlige sykdomstadiet vil trening i grupper, på
land og/eller i basseng, være det beste tilbud.
Mange pasienter får etter hvert problemer med
aktiviteter som å kle på/av seg, snu seg i sengen
eller å reise seg. Også mange får problemer med
gangfunksjonen. Økende stivhet i kroppen og
holdningsforandringer kan ha en stor innvirkning
på balansen, som igjen har stor innflytelse på
bl.a. gangfunksjonen. Fysioterapitilbudet bør da
være mer funksjonsrettet. I tillegg til generell
trening kan balansetrening, gangtrening, trening
av forflytning og tilpasning av hjelpemidler være
aktuelt. Tiltak som kan forebygge fall bør også
stå sentralt i behandlingen. Læring av kognitive
bevegelsesstrategier og/eller bruk av cues kan være
til hjelp hvis pasienten har problemer med motorisk
planlegging og/eller automatiske bevegelser
Ved kognitive strategier deler man komplekse,
automatiske bevegelser opp i mange enkle
bevegelsesdeler i en fast rekkefølge som pasienten
må utføre bevisst. Cues kan bestå av auditive,
visuelle, somatosensoriske og/eller kognitive
stimuli som for eksempel kan hjelpe pasienten å

Det er foreløpig forsket lite på effekten av
fysioterapi ved Parkinsons sykdom, men det pågår
flere større studier. I England og Nederland er det
utarbeidet nasjonale retningslinjer for fysioterapi
til pasienter med Parkinsons sykdom. I Norge har
Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten i
oppdrag fra Norsk Fysioterapeutforbund i 2009
skrevet en rapport (nr. 21 - 2009) om effekten av
fysioterapi for pasienter med Parkinsons sykdom
(www.kunnskapssenteret.no). Rapporten baserer
seg på resultater fra to systematiske oversikter
med til sammen 22 studier og 819 pasienter
med Parkinsons sykdom. Studiene sammenlignet
pasienter som fikk øvelser og balansetrening med
pasienter som fikk annen behandling eller ingen
fysioterapi.
Oppsummering av resultatene:
• Fysioterapi og trening har trolig en positiv
effekt på balanse
• Fysioterapi og trening har trolig en liten, positiv
effekt på livskvalitet
• Fysioterapi og trening har muligens en moderat,
positiv effekt på fysisk funksjon
• Fysioterapi og trening har muligens en positiv
effekt på holding og stillingskontroll og
ganghastighet
• Styrketrening har muligens en positiv effekt på
benstyrke
• En vet ikke om fysioterapi og trening reduserer
antall fall
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De påpekes at de oppsummerte resultatene er
hentet fra to metodisk gode og systematiske
oversikter av nyere dato, men at dette ikke betyr
at alle enkeltstudier nødvendigvis er av høy
kvalitet. Det vil også være behov for større studier
som følger opp langtidseffekten av tiltakene.

5.5
Logopedi
Parkinsons sykdom er en progredierende nevrologisk
sykdom som i varierende grad og omfang kan
forårsake motoriske vansker i alle kroppens
muskler. Derfor kan en person som får Parkinsons
sykdom eller parkinsonisme, få forskjellige
kommunikasjonsvansker og spisevansker som for
eksempel:
• svak stemme
• utydelig, urytmisk eller så rask uttale at talen
blir vanskelig å forstå
• mat/drikke blir vanskelig å føre til munnen
fordi hendene skjelver eller har ukontrollerbare
bevegelser
• redusert bevegelighet av musklene i lepper,
tunge, kinn, hals svelg og strupe som gjør
tygging og svelging vanskelig

5.5.1
Svelgevansker
Problemer i sammenheng med svelgefunksjonen kan
føre til opphopning av spytt i munnen (sikling) og
vanskeligheter med å spise. Når tygging/svelging
går tregere, vil spisingen ta lang tid. Reduserte
bevegelse i svelgemusklene kan resultere i at en
svelger vrangt eller at mat blir liggende igjen i
munn/svelg og senere gli ned i luftveiene.
Problematisk spisesituasjon kan resultere i
underernæring. Noen vegrer seg for å spise
sammen med andre. Bevisstgjøring av hvilke
muskelbevegelser en bruker ved inntak av mat
og drikke, sammen med trening av kjeve, tunge,
lepper og kinn, kan gjøre situasjonen rundt spising
lettere. Forslag til øvelser vil være:
• å bevisst tenke gjennom rekkefølgen på det
som skjer når en svelger, før en begynner å
spise; leppene lukkes, tennene biter sammen,
maten er på tungen, tungen løftes opp, så

bakover og en svelger (opp-bak-svelg)
ta inn små porsjoner, spise langsomt, svelge kun
en liten og godt tygget bit
• ikke putte mer mat i munnen før den forrige
munnfullen er svelget
• tygge hardt, bevege maten rundt i munnen med
tungen og ta bryet med først å tygge på den
ene siden av munnen og så den andre
• lette svelgingen ved å bukke hodet litt ned
forover idet en svelger, eller instruere seg selv
til å svelge.
Forslag til tiltak i forbindelse med ansvar for
tilrettelegging av måltider til personer med
Parkinsons sykdom med svelgvansker kan lastes
ned på www.parkinson.nu. Alle som har ansvar for
personer som står i fare for å svelge vrangt bør
dessuten lære seg Heimlich Manøver.

•

Problemet med spyttoppsamling er også knyttet til
svelgevansker. Spyttet svelges normalt automatisk.
Ved Parkinsons sykdom medfører nedsatt
svelgehastighet til opphopning av spytt i munn og
svelg. Når overskuddet av spyttet får anledning til
å samles, kan det renne forover mellom leppene,
renne over og gi sikling. Ved siden av å være
sjenerende, kan oppsamlingen av spytt i munnen
virke betydelig dempende på forståelsen av talen.
Et godt råd ved problemer med spyttoppsamling
kan være å gjøre seg bevisst på å svelge spyttet
ofte (lukk leppene fast og slurp spyttet bak munnen
og svelg, jf.opp-bak-svelg) og alltid før en begynner
å snakke. En kan også trene seg i å være mer
bevisst på å holde hodet, som har en lei tendens til
å lute forover ved Parkinsons sykdom, i en oppreist
stilling slik at spyttet samles opp bak i munnen og
gjør det lettere å svelge automatisk.

5.5.2
Kommunikasjonsproblemer
De fleste med Parkinsons sykdom får reduserte
gester og mimiske bevegelser. Øynene kan virke
stirrende pga redusert blunking, og smilet og
smilerynkene blir gjerne borte. Overkroppen
lutes forover slik at blikkontakt vanskeliggjøres
og gestikulering, som skal understreke innholdet
i det som sies med ord, avtar. Dermed vil den
informasjon som ligger i normale kroppsbevegelser
og et uttrykksfullt ansikt, kunne bli sterkt
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begrenset. Hvis stemmen i tillegg er svak og uttalen
utydelig, kan en samtale lett gå i stå.
I hver kultur har det gjennom generasjoner utviklet
seg visse uskrevne regler for hvordan det forventes
at vi skal te oss når vi er sammen med andre.
Mange parkinsonrammete kan synes å ha ”glemt”
reglene for samvær. Motoriske og kommunikative
problemer kan gjøre at de overlater til andre å
holde det sosiale spillet gående. Slik signaliserer
de med sin atferd at de tilsynelatende ikke vil ha
kontakt, og får det derfor heller ikke. Personen kan
virke deprimert uten å være det.
Logopeder er utdannet til å hjelpe mennesker med
ulike kommunikasjonsvansker og spisevansker, og
har derfor kompetanse til å yte hjelp til mennesker
med Parkinsons sykdom. Like selvfølgelig som at en
parkinsonrammet person får tilbud om fysioterapi
eller annen hjelp for bevegelsesvansker, bør det
tilbys hjelp som kan bedre eller opprettholde
en så god kommunikasjon som mulig. Mennesker
er sosiale vesen som mister en stor del av vår
livskvalitet dersom et godt og naturlig samvær
med andre blir forstyrret av dårlig verbal og/
eller nonverbal kommunikasjon. Logopedisk terapi
stopper ikke den progredierende sykdommen, men
riktig trening kan gi bedret kommunikasjon på et
hvert stadium av sykdommens utvikling. Det er
og mulig å lære seg hvordan en skal drikke, spise,
tygge og svelge best mulig.
Selv om mange med Parkinsons sykdom har liten
stemmestyrke i spontantale, kan de fleste på
oppfordring eller ved noe trening, klare å bruke
stemmen høyt og klart når de gjentar enkeltord,
tallrekker eller fraser. Dette er det vanskeligere
å klare ved spontantale, men dersom en lærer
seg teknikker, kan en klare å øke stemmestyrken
også i spontantale. Det finnes spesielle former
for intensivterapi der målet er varig økning av
stemmestyrken. Er en motivert nok for strukturert,
intensiv og langvarig trening, kan en få en sterkere
stemme. Grunnen til at så få gjennomfører denne
form for trening, er mangel på overskudd, tid og tro
på at det nytter.
Utydelig uttale er et stort problem for mange med
Parkinsons sykdom, spesielt dersom også stemmen

er svak. Når musklene i tunge, svelg, gane, lepper
og kjeve beveger seg langsomt og ikke får til å
samarbeide som før, blir det umulig å uttale ordene
så fort og presist som det kreves. Dermed blir
enkelte lyder utelatt (for eksempel kan ”frokost”
bli uttalt som ”fokos”), eller ord kan bli ”hengslet”
til det neste uten den naturlige pausen mellom
dem. Dermed kan for eksempel: ”Jeg har lyst å gå
ut”, høres ut som ”jehalysågut”. Hvis da i tillegg
mimikken mangler og stemmen er svak, er dette
vanskelig å tolke. Men dersom parkinsonpasienter
får riktig logopedisk trening, kan mange greie å
bedre sin egen uttale. Daglig trening av tunge,
lepper, gane og kinn, vil kunne øke muligheten
for akseptabel uttale. Logopeder kan lage enkle
treningsprogram som kan brukes for egentrening
hjemme. Den beste effekten ser en dersom denne
egentreningen starter før kommunikasjonsvanskene
blir for uttalte.
Mennesker med manglende mimikk, blir ofte
misforstått. Sies det: ”I dag skal jeg ut og kjøre bil”
med et uttrykksløst ansikt, vil lytteren lure på om
du er redd, om du kvier deg eller er glad. Rynkene
rundt øynene, det smilende ansiktet og gestene
forteller nemlig hvordan ordene skal tolkes. Trening
av mimisk muskulatur og øyebevegelser er meget
nyttig, og er noe alle med Parkinson sykdom kan
og bør gjøre. Treningen kan godt starte foran
badespeilet med det samme en står opp. Det
bør samtidig legges inn trening av kjeve, tunge,
lepper og kinn og stemme slik at en er forberedt til
frokosten og kanskje praten ved frokostbordet.
Logopedisk terapi kan foregå både i grupper og
individuelt. En kombinasjon av dette er trolig det
beste. Et samarbeid mellom flere fagpersoner,
for eksempel fysioterapeut og logoped, er å
anbefale. Gruppeterapi har den fordel at en kan
gi trening til mange på kort tid, og pasientene
kan få snakke sammen og utveksle erfaringer. For
mange er gruppebehandling det første steget ut av
en isolert hjemmetilværelse. Det er ikke lett for
alle å stå frem som funksjonshemmet. Det er godt
å ha et trygt sted å bli herdet. Individualterapi
er ressurskrevende, men passer godt for trening
av spesielle teknikker for stemmestyrke og god
artikulasjon. For mange er individuell trening
nødvendig for å kunne oppdage egne feil og kunne
se hva en kan gjøre for å få til endring.

40

5.6
Ergoterapi
Ergoterapi er et tilbud til mennesker som av
ulike grunner har vansker med å utføre daglige
aktiviteter, eller som står i fare for å få det.
Begrepet aktivitet i ergoterapisammenheng
innebærer meningsfull og målrettet handling
og virksomhet på ulike områder i dagliglivet.
Ergoterapi tar sikte på å fremme helse gjennom
aktivitet, deltakelse, tilhørighet og tilfredshet og
å forebygge ulykker, isolasjon og aktivitetstap. Det
primære målet er at personer som får hjelp av
ergoterapeut blir i bedre stand til å kunne delta
i dagliglivets aktiviteter og så langt det er mulig
erfare å være selvhjulpen i aktiviteter knyttet til
hjem, arbeid og fritid.
Parkinsons sykdom kan på ulike måter ramme
en persons vanlige aktivitetsmønster og rutiner.
Gjøremål som tidligere var en selvfølge, kan bli en
utfordring og daglige aktiviteter kan ta mye lengre
tid enn tidligere. Evnen til å utføre aktiviteter
kan på grunn av sykdommens karakteristiske
symptomsvingninger og ujevn medikamentvirkning,
variere i løpet av døgnet. Noen har problemer med
å konsentrere seg i utførelse av aktiviteter, og
mange vil også oppleve at de har svekkede krefter
og initiativ. Det blir derfor viktig å finne en god
balanse mellom aktivitet og hvile/avslapning.
Ergoterapeuten hjelper pasienten med å tilegne
seg mestringsstrategier og metoder for å kunne
møte aktuelle utfordringer på beste måte.
Kartlegging av aktivitetsvaner og rutiner, interesser,
roller og funksjoner, samt kroppslige og mentale
forutsetninger for handling danner grunnlaget for
ergoterapeutens arbeid (se også punkt 4.1.1 ADL).
Ergoterapi er rettet mot å avdekke funksjons- og
miljømessige problemer, trene pasientene i ulike
aktiviteter og hjelpe til med å finne fram til egnede
hjelpemidler. Ergoterapeuten skal:
• oppfordre til aktivitet
• ha fokus på mestring og prioritering av
aktiviteter
• ha fokus på ressurser
• finne balanse mellom aktivitet og hvile
• utnytte tiden når medikamentvirkningen er best
• arbeide med individuell tilpassing

Ergoterapeuten anvender aktiviteter direkte i
behandling og opptrening, og indirekte ved å
tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasning av
omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler.
Eksempel på ulike tiltak ved Parkinsons sykdom vil
være:
• Funksjonstrening, f eks innøving
av hensiktsmessig forflytnings- og
bevegelsesmønster, kan skje ved øvelser,
treningsprogram og tilrettelagte aktiviteter
• ADL-trening, særlig knyttet til personlig
hygiene, på/av kledning og spisesituasjon
• Tilpasning og tilrettelegging av aktivitet ved
innøving av alternative arbeidsteknikker,
forenkling av framgangsmåter og rutiner,
energiøkonomisering, bruk av huskedagbok eller
aktivitetsprogram for å strukturere hverdagen
og uka.
• Tilpassing og tilrettelegging av fysisk miljø i
hjem og på arbeid
• Utredning av behov, formidling og opplæring i
bruk av hjelpemidler
• Veiledning, rådgiving og informasjon til
enkeltpersoner eller grupper vedrørende
endrede krav til utøving av ulike aktiviteter
knyttet til det å ha en kronisk sykdom og å
mestre hverdagens mange utfordringer
• Opplæring i avspenning
For mer konkrete tiltak vises det til heftet
”Parkinsons sykdom – Hvordan kunne fortsette å
være mest mulig selvhjulpen i dagliglivet?” utgitt
av Norges Parkinsonforbund (2000, 1.utgave).
Det er lite forskning på ergoterapi relatert til
Parkinsons sykdom, men det pågår nå, i regi av
European Parkinson’s Disease Association, en
internasjonal studie som kartlegger pasienters
erfaring med ergoterapi. Norge er et av
deltakerlandene i denne studien.

5.7
Medisinsk ernæringsterapi
Pasienter med Parkinsons sykdom er mer utsatt
for underernæring enn andre (Beyer et al,
1995). Derfor bør ernæringsterapi vektlegges
som en del av behandlingsplanen ved Parkinsons
sykdom. Ved større vekttap over kort tid, eller
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kroppsmasse indeks (KMI) under 20, bør pasienten
følges opp av lege i nært samarbeid med klinisk
ernæringsfysiolog.
Undervekt hos parkinsonpasienter skyldes både
sykdommen i seg selv, men også bivirkninger
av medikamentene. Kvalme, nedsatt luktesans
og redusert appetitt er vanlige bivirkninger fra
legemiddelet L-dopa. Inntak av medisin sammen
med mat, kan redusere kvalme og brekninger som
legemiddelet gir.
Ved nedsatt appetitt anbefales det å innta små,
hyppige måltider. Velg gjerne energirike matvarer
og bruk næringsrike og energitette drikker (f.eks.
melk eller fruktjuice) framfor kalorifattige drikker
som vann, kaffe og te*. Ved alvorlig undervekt kan
det være aktuelt å bruke næringsdrikker.
Parkinsons sykdom påvirker fordøyelsessystemet
(Pfeiffer, 2003). Økt inntak av fiber fra
fullkornsprodukter, grønnsaker og frukt,
tilstrekkelig inntak av væske og fysisk aktivitet er
viktig for å forebygge forstoppelse.
Som følge av sykdomsforløpet kan pasientene få
svelgproblemer (Pfeiffer, 2003). Undersøkelse av
svelgfunksjonen og tilpassing av matens konsistens
bør utføres av en logoped eller annen faglig kyndig
person. Ved høy risiko for aspirasjon ved matinntak,
bør sondeernæring vurderes.

sondeernæring. Trenger man sondeernæring over
tid, benyttes PEG. I tilfeller hvor sondeernæring
ikke er mulig (når magetarmsystemet ikke er
funksjonelt), kan parenteral ernæring være
aktuelt.
Mat - medisin interaksjon:
L-dopa konkurrerer med aminosyrer fra kosten
om opptaket til hjernen. I noen tilfeller vil derfor
et redusert proteininntak ha positiv innvirkning
på effekten av L- dopa. Dette gjelder særskilt
pasienter som opplever on/off-fenomenet som kan
forekomme ved langtids bruk av L-dopa. I disse
tilfellene vil virkningen av medisineringen avta, og
pasientene opplever sterke, uforutsette svingninger
i motorikken.
Det er viktig å merke seg at et redusert
proteininntak kun kan være fordelaktig for
pasienter som tar L-dopa og som i tillegg opplever
on/off-fenomenet. Eventuell forbedring vil vise
seg etter en uke. Om pasienten ikke oppnår noen
bedring, bør han/ hun gå tilbake til normal kost.
Det daglige proteininntaket må dekke pasientens
individuelle proteinbehov. Måltider med høyere
andel karbohydrater og fett kan inntas på
formiddagen når behov for fungerende motorikk
er størst. Måltider senere på dagen bør være
proteinrike for å kompensere for det lave
proteininntaket tidligere på dagen.

Når sykdommen progredierer vil skjelving og
nedsatt tempo av bevegelsene gjøre det slitsomt
for pasienten å spise. Det blir vanskeligere å bruke
bestikk, og man søler lettere ved inntak av mat og
drikke. Det er derfor viktig å sette fokus på mat
og måltider. Det å ta seg god tid, og spise i sosiale
og positive omgivelser kan bidra til å opprettholde
tilstrekkelig inntak av mat.

Problemet med et redusert proteininntak er
økt risiko for underernæring. Da personer
med Parkinsons sykdom allerede er utsatt for
underernæring, kan dette få negative konsekvenser.
Det er viktig at vekten følges nøye slik at man kan
forebygge vekttap og underernæring.
En annen risikofaktor ved redusert proteininntak
er bivirkninger assosiert med den økte effekten av
L-dopa. Svimmelhet, kvalme, hallusinasjoner etc
kan forekomme

Skjelving fører til økt energiforbruk. Selv om
Parkinsons sykdom i de fleste tilfeller fører
til nedsatt fysisk aktivitet, kan det totale
energibehovet øke. Et inntak på 30 kcal/ kg
ideell kroppsvekt bør være tilstrekkelig for å
vedlikeholde kroppsvekten (Kempster & Wahlqvist,
1994). Dersom pasienten går ned i vekt til tross for
igangsatte kosttiltak, kan det være aktuelt med

Man kan øke opptaket av L-dopa til hjernen ved
å ta medisinen 15-30 minutter før inntak av mat.
I noen tilfeller opplever pasienten sterk kvalme i
forbindelse med medisinering. I disse tilfellene bør
pasienten ta medisinen med mat for å forebygge
dette.
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*) Disse anbefalingene har ikke vitenskapelig dokumentert virkning, men er basert på klinisk praksis.

Pasienter som medisineres med L-dopa og
opplever på/av-fenomenet kan prøve følgende
strategi (Kempster & Wahlqvist, 1994):

1. Ta medisinen 30 minutter før måltidet.
2. Innta nok protein til å dekke det daglige
3.
4.
5.

proteinbehovet, men legg proteinholdige
måltider til senere på dagen.
Vekt og ernæringsstatus bør overvåkes nøye.
Tilskudd av kalsium om pasienten ikke får
tilstrekkelig gjennom kosten
Spis linser av typen (Vicia Faba) som naturlig
inneholder L-dopa

Bruk av Levodopa kan føre til
hyperhomocysteinanemi (Sachev, 2005). Da
hyperhomocysteinamemi er assosiert med
osteoporose, og Parkinsons sykdom i tillegg øker
risikoen for fall (Yoshihro et al, 2005), vil det
være fordelaktig å redusere homocystein- nivået
hos parkinsonpasienter. Både folat, vitamin
B6 og Vitamin B12 er avgjørende faktorer for
homocysteinnivået. Rent hypotetisk vil tilskudd av
disse vitaminene redusere risikoen for benbrudd
samt bevare hjernens friske funksjon. Men
hvilken rolle homocystein spiller for utviklingen
av Parkinsons sykdom er enda uklar. Før en kan
anbefale tilskudd av disse vitaminene trengs det
mer forskning på området.
Man bør være forsiktig med supplering av enkelt
næringsstoffer. F eks er Pyridoksin (vitamin B6)
nødvendig for at enzymet dekarboxylase skal
metabolisere L-dopa til dopamin, men for høye
doser av pyridoksin kan føre til at L-dopa blir
metabolisert perifert (Caspi & Thomson, 1999).
Tilskudd med B- vitaminer kan derfor ha en uønsket
effekt på medisinerning og bør derfor unngås.
På samme måte viser noen studier at et kosthold
rikt på vitamin E kan utsette sykdomsforløpet.
Tilskudd av vitamin E har ikke vist samme resultat
(Brown, 2004). Et sunt og allsidig kosthold er
viktigere enn spesifikke tilskudd av isolerte
næringsmidler.
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6.0 Medikamentell behandling

Innledning
Det er fortsatt uenighet om bruken av såkalt
nevroprotektiv behandling og det diskuteres også
om man skal begynne med en dopaminagonist
eller levodopa som førstevalg i tidlig symptomatisk
behandling. Forskjellige ekspertgrupper vil ofte
gi ulike svar på disse spørsmålene. Indikasjon
og kontraindikasjon for kirurgisk behandling
synes etterhvert å være bedre etablert.
”Interessegruppen for Parkinsons sykdom” har
gjennom ﬂere møter diskutert hva som er den beste
behandlingen og har kommet frem til anbefalinger
som bygger på resultater fra kliniske studier,
indirekte bevis, klinisk erfaring og tro. Vi mener
fortsatt at det vi har kommet frem til er et godt
utgangspunkt for en tilfredsstillende behandling
av pasienter med Parkinsons sykdom. Anbefalingen
skal imidlertid ikke oppfattes som et pålegg og
det må være rom for individuelle variasjoner i
behandlingen av den enkelte pasient. Vi har ikke
klart å være tydelige på hvilken rolle vi vil anbefale
for rasagilin. Dette skyldes at klinisk erfaring og
studiebasert dokumentasjon foreløpig er relativt
begrenset.

Ikke-medikamentell behandling og en optimal
diagnostikk er viktig før man starter eventuell
behandling. Det er også viktig å være klar over at
psykiatriske komplikasjoner kan ha stor betydning
for livskvalitet og funksjon både hos pasient og
pårørende.
Behandlingsanbefalingen har to deler. I den
første delen presenteres forslag til behandling
i forskjellige faser av sykdomsutviklingen.
Disse anbefalinger er presentert i ﬁgur 1. I den
etterfølgende tekst er anbefalingen utdypet i
mer detalj. I del II gis en oversikt over en rekke
problemer som oppstår hos pasientene som har en
mer komplisert Parkinsons sykdom (ﬁgur 2) og deres
behandling.
Selv om ”Interessegruppen for Parkinsons sykdom”
har utarbeidet denne behandlingsanbefaling
i fellesskap, betyr det ikke at alle i gruppen
nødvendigvis er enige i samtlige anbefalinger.
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Sykdomsmodulering
Parkinsons sykdom skyldes en kombinasjon av
genetiske faktorer og miljøfaktorer. Den patologiske
prosessen, som fører til celledød blant annet i
substantia nigra, skjer sannsynligvis ved apoptose.
Det antas at flere mulige prosesser kan føre til
tap av dopaminerge nevroner. Disse inkluderer
oksydativ stress, mitokondriedysfunksjon,
eksitotoksisitet med økt dannelse av nitrogenmonoksyd, gliaproliferasjon og inflammatoriske
prosesser. Ulike tilnærminger har vært prøvd for
å bremse den progredierende sykdomsutviklingen.
Begrepet sykdomsmodulering brukes ofte i dag
i stedet for nevroproteksjon for å beskrive en
potensiell bremsing i sykdommens utvikling.
Dette da man ikke vet om evt. mer gunstig
sykdomsutvikling representerer nevronsparende
effekter eller bare skyldes andre plastiske
forandringer i hjernen. Ingen medikamenter er
hittil med sikkerhet vist å ha en slik effekt, men
de kjemisk nær beslektede MAO-B-hemmerne
selegilin (Eldepryl, Selegilin) og rasagilin (Azilect)
har vist seg å ha en nevronsparende effekt in vitro.
Prekliniske studier har vist at substansene motvirker
apoptose. Placebokontrollerte langtidsstudier med
forskjellig design viser at selegilin 10 mg daglig
og rasagilin 1 mg daglig i tidlig behandling av
Parkinsons sykdom synes å minske progresjonen
av sykdommen, en sykdomsmodulerende effekt.
Dessuten synes pasientene å ha en redusert risiko
for å utvikle motoriske fluktuasjoner. Selegilin
og rasagilin skiller seg i hovedsak ved at selegilin
danner amfetaminmetabolitter ved nedbrytning,
hvilket potensielt kan føre til en oppkvikkende
effekt på dagtid, men også søvnløshet på nattetid.
Tidlig behandling med dopaminagonister synes
også å ha en sykdomsmodulerende effekt i kliniske
studier og vurdert ved PET og SPECT.

Anbefaling:
Pasienter med Parkinsons sykdom kan behandles
med selegilin 10 mg daglig eller rasagalin 1 mg
daglig fra diagnosetidspunkt. Dopaminagonister
kan vurderes fra behandlingsstart. Behandling med
tanke på sykdomsmodulerende effekt er mindre
aktuelt hos eldre pasienter (for eksempel over 75
år) pga. kortere forventet

Når skal man starte med symptomatisk
behandling og med hva?
Hverken i Norge eller internasjonalt er det enighet
om når symptomatisk behandling bør startes
og hvilke medikamenter som bør foretrekkes
initialt. De fleste mener nok likevel at oppstart
med symptomatisk medikamentell behandling kan
utsettes om sykdommen ikke innebærer et vesentlig
sosialt funksjonstap. Hvor stort funksjonstap
man kan tolerere før medikamentell behandling
startes er avhengig av pasientens livssituasjon.
Behandlingen bør startes tidligere hos en pasient
som er i arbeid og trues av arbeidsuførhet enn
hos en pensjonist, men dette må vurderes
skjønnsmessig og individuelt.
Av antiparkinsonistiske medikamenter har levodopa
med dekarboksylasehemmer best effekt og minst
bivirkninger og bør velges hos de fleste pasienter
med uttalte parkinsonistiske symptomer. Grunnen
til at mange likevel vil utsette behandlingen med
levodopa er at noen mener at det er en risiko
for at behandlingen i seg selv kan være skadelig,
også i terapeutiske doser. Det er ikke entydige
data på dette, men flere studier peker i retning
av at motoriske komplikasjoner er forårsaket av
pulset levodopastimulering. Dopaminagonister er
derfor vanligvis anbefalt som førstevalg hos yngre
pasienter. Levodopa foretrekkes ofte som førstevalg
hos eldre fordi motoriske komplikasjoner opptrer
sjeldnere og pga. fare for hallusinasjoner og andre
bivirkninger av dopaminagonistene. I Norge finnes
det fem dopaminagonister på markedet. Hos noen
har dopaminagonistene betydelige bivirkninger og
beskjeden effekt, og forutsetningen for å fortsette
med dopaminagonist er at medikamentet gir
en effekt som minsker pasientens funksjonstap
i en grad som er sosialt meningsfullt, og at
eventuelle bivirkninger er akseptable. Om dette
ikke er tilfelle, bør man velge levodopa eller en
kombinasjon i lavere doser. Dopaminagonister
med ergoteffekt kan gi fibrose retroperitonealt, i
pleura og på hjerteklaffer, og medikamenter uten
ergotbivirkninger foretrekkes: ropinirol (Requip,
Requip Depot), pramipexol (Sifrol) og rotigotin
plaster (Neupro). Dopaminagonister bør ikke velges
hos pasienter med demens på grunn av fare for
psykose.
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Levodopa med dekarboksylasehemmer (Madopar,
Sinemet) finnes både som standardpreparat og
depotpreparat. Standardpreparater gir muligens
noe høyere pulsede levodopakonsentrasjoner i
hjernen enn depotpreparatene, noe man antar
kan være uheldig med tanke på å minske risikoen
for motoriske komplikasjoner, men dette er ikke
vist i kliniske studier. Standardpreparat velges
nå av de fleste på grunn av bedre absorpsjon,
spesielt hos eldre, som ofte har uregelmessig
ventrikkeltømming.
Doseringen av dopaminagonister og
levodopapreparater må utprøves individuelt.
Døgndosen av levodopa, som initial monoterapi,
bør ikke doseres høyere enn 600 mg for
standardpreparat og 800 mg for depotformulering.
Om det er nødvendig med høyere dosering,
bør man vurdere å legge til eller oppjustere en
dopaminagonist.
Om man ved oppstart av antiparkinsonbehandling
velger levodopa med dekarboksylasehemmer,
har man i enkelte kretser internasjonalt anbefalt
å gi tilskudd av en COMT-hemmer for å oppnå
jevnere tilførsel av levodopa til hjernen. Det er
imidlertid usikkert om et slikt opplegg påvirker
sykdomsforløpet i gunstig retning, i Norge får
man ikke COMT-hemmere på blå resept på denne
indikasjon. COMT-hemmer (Comtess), eventuelt
sammen med levodopa i samme tablett (Stalevo)
fås på blå resept ved fluktuasjoner. MAO-Bhemmere velges ved oppstart primært pga antatt
sykdomdsmodulerende effekt, men har også en
beskjeden symptomatisk effekt.

Anbefaling:
Start behandling med dopaminagonist hos pasienter
under 70 år. Levodopa med dekarboksylasehemmer
bør velges hos eldre pasienter, hos pasienter
med demens, eller hvis dopaminagonister
har utilstrekkelig effekt og/eller uakseptable
bivirkninger. Primær oppstart med levodopa bør
dessuten vurderes hos alle pasienter med uttalte
parkinsonistiske symptomer.

Hva gjøres når behandlingseffekten er
utilfredsstillende?
1. Hvis man har brukt dopaminagonist som
monoterapi
Anbefaling: Øk dosen av agonist til høyeste
anbefalte nivå så lenge det gir gevinst uten
bivirkninger av betydning. Ved tegn til ”wearing
off” vurder agonist som forskrives en gang
(rotigotin, Neupro-plaster eller ropinirol, Requip
depot) eller flere ganger i døgnet (ropinirole,
Requip eller pramipexol, Sifrol). Er ikke dette
tilstrekkelig gis tillegg av levodopa og dosen
bygges gradvis opp til optimalt nivå. Som
tilleggsmedikasjon til agonist kan levodopadosen
holdes lavere enn ved monoterapi.

2. Ved tidligere behandling med levodopa
(Madopar eller Sinemet) som monoterapi.
Anbefaling: Øk døgndosen av levodopa først
til 500-600 mg. Ved god effekt av levodopa,
men tendens til wearing-off, gi tillegg av COMT
hemmer (entakapon, Comtess eller som Stalevo i
kombinasjonstablett av entakapon og levodopa)
eller rasagilin (Azilect). Ved ytterligere behov for
optimalisering: gi tillegg av agonist. Det kan da bli
aktuelt å redusere levodopadosen pga dyskinesier.
De nyeste dopaminagonistene med dosering en gang
i døgnet rotigotin-plaster (Neupro) og ropinorol
depot (Requip depot) gir jevnere serumnivå
enn ropinirol (Requip) og pramipexol (Sifrol).
Det kan være spesielt gunstig for pasienter som
opplever seg underdosert i løpet av natten og i
morgentimene med stivhet, dårlig søvnkvalitet eller
”early morning dystonia”.
For dosering av agonistene vises det til
Felleskatalogens anbefalinger, men generelt
synes doseringen av disse fortsatt å være for lav
i Norge. Ved å gi tillegg av en agonist i stedet
for å øke levodopa ytterligere, forventes de
motoriske komplikasjoner som langtidsbehandling
med levodopa kan føre til, å bli mindre uttalte.
Dersom man ønsker å seponere levodopa bør denne
trappes ned gradvis over 3 dager før seponering
for å redusere risikoen for utvikling av malignt
nevroleptika-lignende syndrom.
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3. Hvis man fra behandlingsstart har brukt
levodopa (Madopar eller Sinemet) med tillegg
av agonist.
Anbefaling: Øk dosen av agonist optimalt (gå evt.
over til agonist som doseres kun en gang i døgnet)
før ytterligere økning av levodopa foretas og gi
tillegg av COMT hemmer eller MAO-B-hemmer ved
”wearing off” eller ”on/off”. Se ovenfor.

Dopaminagonister er mindre potente enn levodopa,
men gir mindre risiko for motoriske svingninger.
Når symptomatisk behandling starter med
dopaminagonist og levodopa senere blir lagt til, er
det også vist at risikoen for motoriske svingninger
er litt mindre enn når behandlingen starter med
levodopa. Dopaminagonistene har imidlertid
også sine egne bivirkninger. Ingen av medisinene
hjelper på ”freezing”, de fleste former for ustøhet,
autonome forstyrrelser eller demens. Agonister
forsterker også psykotiske symptomer mer enn
levodopa.
Behandling av motoriske komplikasjoner
Se del 2 om komplisert Parkinsons sykdom.

II. Behandling ved komplisert Parkinsons
sykdom
Del 2 av behandlingsanbefalingen omtaler
problemer som kan oppstå hos pasienter med
mer komplisert Parkinsons sykdom (se figur

2). Selv om de motoriske komplikasjoner vies
størst oppmerksomhet, skal man være klar over
at Parkinsons sykdom er en nevrodegenerativ
sykdom som også rammer ikke-motoriske
systemer i hjernen. Dette kan medføre en rekke
problemer som det er viktig å ta hensyn til i den
totale behandling og omsorg for pasienter med
Parkinsons sykdom. Søvnproblemer og depresjon
er de to faktorene som i størst grad forringer
parkinsonpasientenes livskvalitet.
Motoriske komplikasjoner defineres som motoriske
fluktuasjoner og/eller ufrivillige bevegelser
(dyskinesier). Når det foreligger svingninger i
motorisk funksjonsnivå i løpet av dagen, brukes
begrepet motoriske fluktuasjoner. Når den totale
dopaminerge stimulering (summen av dopamin og
eventuelle tilførte dopaminerge medikamenter)
ligger innenfor eller over det terapeutiske vinduet,
er pasienten bevegelig (”on”). Når stimuleringen er
utilstrekkelig og under det terapeutiske vinduet, vil
parkinsonistiske symptomer dominere (pasienten
er ”off”). Dyskinesier kan oppstå både når
dopaminerg stimulering er høyere og lavere enn det
terapeutiske vinduet.
Mange pasienter utvikler etter hvert motoriske
fluktuasjoner og dyskinesier. Disse synes særlig
å være forårsaket av behandling med levodopa,
men noen typer motoriske fluktuasjoner kan
også forekomme hos pasienter som ikke har fått
levodopa.

Figur 2
Komplisert Parkinsons sykdom
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Psykotiske
symptomer

Forutsigbare motoriske komplikasjoner

motvirke fluktuasjoner. En annen mulighet er å
bedre den perifere farmakokinetikken ved å prøve å
oppnå en jevnere serumkonsentrasjon av levodopa,
og derigjennom en jevnere dopaminfrigjøring i
striatum. Dette kan oppnås ved å dosere levodopa
hyppigere og i mindre doser, eller å gi en COMThemmer eller MAO-B-hemmer sammen med
levodopa (se tidligere for preparatnavn). Disse
nedbrytingshemmerne øker biotilgjengeligheten av
levodopa og forlenger virketiden av hver dose, uten
at maksimalkonsentrasjonen av levodopa i plasma
øker nevneverdig. Levodopadosen må likevel ofte
reduseres noe (inntil 30 %) på grunn av den økte
biotilgjengeligheten av levodopa. Mange pasienter
vil allerede fra tidlig i sykdomsforløpet benytte en
MAO-B-hemmer, da medikamenter av denne type
kan ha en viss sykdomsmodulerende effekt. I så fall
er tillegg av COMT-hemmer aktuelt.

Definisjon av forutsigbare (doseavhengige)
motoriske komplikasjoner:
Doseavhengig forverring
(end-of-dose deterioration eller wearing off):
Økende parkinsonistiske symptomer oppstår når
virkningen av en levodopadose forsvinner.
Overdoseringsdyskinesier
(peak dose dyskinesia):
Hyperkinesier ved serumkonsentrasjon over
terapeutisk område.
Morgendystoni
(early-morning dystonia):
Smertefulle, dystone vridninger tidlig på
morgenen, oftest i føttene. Forekommer når
levodopakonsentrasjonen er på det laveste.
Liknende dystonier kan også sees hos ubehandlede
pasienter.

Depotformuleringer av levodopa skal teoretisk
også gi en jevnere frigjøring av medikament over
tid, men i praksis har disse vist seg å gi et relativt
lite bidrag til å stabilisere serumkonsentrasjonen,
og de er derfor mindre brukt. Depotpreparatene
har dårligere biotilgjengelighet enn
standardformuleringene av levodopa, og bruk av
et slikt preparat vil derfor normalt kreve en noe
høyere døgndose.

Difasiske dystonier eller dyskinesier:
Dystonier eller dyskinesier som forekommer to
ganger pr. doseringsintervall, på stigende og på
fallende serumkonsentrasjon.

Behandling av forutsigbare motoriske
komplikasjoner
Det finnes ingen enkel og meget effektiv
behandling av motoriske komplikasjoner (motoriske
fluktuasjoner og hyperkinesier). Når de er relatert
til medikamentinntak, prøver man å justere
medikamentdosene for å oppnå en mest mulig stabil
dopaminerg stimulering gjennom dagen. Mange
pasienter vil allerede fra starten av behandlingen
ha fått medikamenter med tanke på en jevnest
mulig dopaminerg stimulering, og nye tiltak vil da i
stor grad måtte skreddersys til hver enkelt pasient,
avhengig av allerede pågående behandling.
Hvis pasienten ikke allerede bruker dopaminagonist,
vil det være rimelig å legge til dette.
Dopaminagonister virker uavhengig av antallet
nigrostriatale terminaler og har lengre virketid
enn levodopa. Derfor vil agonisten gi en jevnere
stimulering av dopaminreceptorene og således

Nevrokirurgisk behandling (se annet kapittel),
apomorfin gitt som subkutan infusjon og duodenal
infusjon av levodopa kan være aktuelle ved denne
type forutsigbare fluktuasjoner. Vanligvis kommer
en imidlertid til målet med per oral medikamentell
behandling, slik at apomorfin pumpe eller duodenal
infusjon er mer aktuelt som behandling av
uforutsigbare motoriske fluktuasjoner (se senere).
Hver type motorisk komplikasjon må vurderes
separat, slik at medikamentell justering blir mest
mulig optimal. Man må unngå overdosering. En god
behandling forutsetter kjennskap til pasientens
tilstand gjennom hele døgnet. Det er nyttig at
pasienten fyller ut bevegelsesskjema i minst
3-4 dager, slik at man får best mulig kunnskap
om pasientens problemer. Vi foreslår derfor
følgende strategi, i prioritert rekkefølge, for å
behandle pasienter med forutsigbare motoriske
komplikasjoner.
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Uforutsigbare motoriske komplikasjoner

Anbefaling:
a. COMT-hemmer eller MAO-B-hemmer
b. Dopaminagonist
c. Dyp hjernestimulering, apomorfin pumpe eller
duodenal levodopainfusjon

Dette betegner sammensatte dystonier og
dyskinesier hos pasienter med avansert sykdom. Se
over, under definisjoner.

Definisjon
Endring i motorikk som kommer uventet i forhold
til medikament inntak og gjerne oppstår plutselig.
Vanligst er ”plutselig off” (sudden off) eller ”jo-jo
fenomen” med raske svingninger mellom off- og
on-faser. Uttalt tilstivning (freezing) kommer
som oftest i off-fase, men kan i sjeldne tilfeller
oppstå i on-fase (ukjent mekanisme). Dette er
den motoriske komplikasjon som er vanskeligst å
behandle.
Behandling
Generelt trenger denne type pasienter en
balansert kombinasjon av agonist, levodopa og
nedbrytningshemmere av levodopa. Ofte vil
pasientene benytte relativt hyppig dosering (minst
5 ganger daglig). Absorbsjon av medikamenter
påvirkes av gastrostase etter måltider og
pasientene må derfor tilpasse måltidene og type
ernæring til medikamentinntaket. Som oftest
vil proteinrike måltider føre til relativt lang
gastrostase, men enkelte pasienter rapporterer
at de lettere får medikamentene til ”å slå inn”
dersom de tar tabletter til måltider.

Anbefaling:
Ta store nok enkeltdoser til at pasienten kommer
i sikker on-fase. Forsøk COMT-hemmer, deretter
agonist. Dyp hjernestimulering eller duodenal
levodopainfusjon anbefales hvis fluktuasjonene ikke
bedres ved andre tiltak.

Dersom pasienten likevel har raskt innsettende
uforutsigbare off-faser kan man forsøke oppløselig
levodopa. Effekt kan forventes i løpet av 15-20
minutter, men kan bli forsinket dersom pasienten
har inntatt et måltid i forkant, spesielt dersom det
har vært proteinrikt.

Hos pasienter der det på grunn av alder og/
eller helsetilstand er lite ønskelig å bruke
mange forskjellige medikamenter, kan det være
hensiktsmessig bare å øke antallet doseringer av
levodopa, men uten at døgndosen blir vesentlig økt.
Ytterligere økning av enkeltdosene fører sjelden
frem, men det er likevel viktig at hver enkelt dose
er stor nok til at pasientene kommer i sikker ”on”.
Ved noen forutsigbare motoriske komplikasjoner vil
anbefalingen avvike noe:

Difasiske dystonier og dyskinesier

Dystonier i off-perioder
Anbefaling:
Ved dystonier tidlig om morgenen: Start med
oppløselig levodopa så tidlig som mulig. Ved
gjentatte dystonier ellers gjelder de samme
retningslinjer som for fluktuasjoner for øvrig.
Ved særlig langvarige og smertefulle dystonier
kan apomorfininjeksjon eller oppløselig levodopa
hjelpe. Ved stadig gjentagende, smertefull og
terapiresistent fokal dystoni kan man vurdere
injeksjonsbehandling med botulinumtoksin.

Dersom pasienten fortsatt opplever uttalte
svingninger med ukontrollerbar off kan man
prøve apomorfin injeksjoner eller via pumpe
eller levodopa i duodenal infusjon. Dyp
hjernestimulering kan også vurderes. Ved bruk
av apomorfin (injeksjonspenn) 1-6 mg per dose
subkutant, må pasientene ha fått domperidon
(Motilium) 20 mg x 3 i 2 dager før første apomorfin
dose. Dette hindrer de perifere bivirkningene av
apomorfin. Ofte kan domperidon seponeres gradvis
etter noen uker/måneder. Det kan være fysisk
vanskelig for pasienten å sette dosen i off-fase.
Pårørende bør derfor få opplæring. Et alternativ
til apomorfin er duodenal infusjon av levodopa.
Vurdering av indikasjon skjer ved innleggelse i
nevrologisk avdeling. Pasientene får nasoduodenal
sonde og effekten av duodenal infusjon av levodopa
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vurderes ved nøye observasjon. Infusjonspumpen
gir jevn levodopa infusjon i tillegg til mulighet
for å tilføre en ”ekstra dose levodopa” dersom
pasientene plutselig opplever off-fase. Dersom
det viser seg å være indikasjon for denne
behandling får pasientene duodenal sonde via PEG.
Behandlingen er for pasientene så vidt komplisert
at det gjerne er en betingelse at pårørende eller
hjemmesykepleie kan hjelpe til med justering av
pumpens infusjonshastighet.
Anbefaling:
1. Forsøke oppløselig levodopa, 50-100 mg ved
behov.
2. Vurdere om pasienten er egnet for Duodopa
eller apomorfin injeksjon.

Autonome forstyrrelser
Ved fremskreden Parkinsons sykdom nnes
ofte forstyrrelser i det autonome nervesystem,
spesielt problemer fra gastrointestinaltractus,
blæreproblemer eller ortostatisme.
I. Gastrointestinale problemer
Svelgproblemer, sikling og talevansker forekommer.
Nedsatt svelgfunksjon disponerer for retensjon
og aspirasjon, og kan føre til pneumoni.
Degenerative forandringer i dorsale vaguskjerne
og i øsofagusplexus er noen av årsakene til
dysfagien. Hypersalivasjon skyldes ikke økt
produksjon, men nedsatt spontan svelging.
Anticholinergika og transdermal scopolamin
nedsetter spyttproduksjonen, men spyttet blir
gjerne seigt, og pasienten føler seg sjeldent hjulpet
av disse medikamentene. Hos noen pasienter kan
injeksjon av botulinumtoksin i eller subkutant
over spyttkjertlene være nyttig for å redusere
spyttsekresjonen.
Nedsatt tømming i øsofagus/magesekk: Noen
pasienter blir fort mette, føler seg full i magen
og klager over kvalme. Nedsatt tømming kan
påvirke opptak av medikamenter og gi varierende
medikamenteffekt. Kvalmen bør ikke behandles
med metoclopramid, en D2- blokker som passerer
blod-hjerne-barrieren og forverrer symptomene av

Parkinsons sykdom. Dersom plagene vedvarer kan
man forsøke domperidon.
Obstipasjon er hyppig forekommende.
Årsaksforholdene er sammensatte men nedsatt
motilitet og degenerasjon av nevroner i det
parasympatiske nervesystem er de viktigste. I de
mest uttalte tilfeller kan det føre til megacolon.
Dystoni i puborectal muskulatur kan nedsette evnen
til defekasjon.

Anbefalinger ved problemer fra GI-tractus:
a. Følg generelle prinsipper så langt det er
mulig med rikelig væsketilførsel, mosjon og
bertilskudd.
b. Optimal behandling av grunnsykdommen. Ved
svelgproblemer kan man forsøke Madopar
solubile.
c. Apomorn inj. kan lette svelgingen i off-fase.
Obstipasjon som skyldes dystoni i bekkenbunnen
kan forsøksvis behandles med apomorn inj. før
defekasjon.
d. PEG-sonde bør overveies når nutrisjonen
svikter.

II. Blæreproblemer
Mer enn halvparten av parkinsonpasientene har
blæreproblemer. Det er ere årsaker til dette,
men de viktigste er hyperreeks blære, dystoni
i bekkenbunnsmuskulatur og detrusorsnkter
dyssynergi.
Anbefaling:
Bekkenbunnsproblemer kan reduseres ved
å optimalisere den antiparkinsonistiske
terapi. Ved detrusor hyperaktivitet bør man
redusere væskeinntak på kvelden eller gi
et urologisk spasmolytikum, evt. imipramin
(Tofranil). Inkontinens er uvanlig og bør
lede oppmerksomheten mot annen etiologi.
Prostataproblemer forekommer og må ikke
forveksles med ovenstående.

III. Ortostatisme
Ortostatisk hypotensjon deneres som reduksjon
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av blodtrykket med minst 30 mmHg systolisk eller
15 mmHg diastolisk etter 3 min i stående stilling.
Dette er vanlig forekommende hos pasienter med
avansert Parkinsons sykdom. Når det forekommer
tidlig må man overveie andre diagnoser, spesielt
MSA. Man må også huske at både levodopa og
agonister kan senke blodtrykket. Medikamentell
behandling er oftest lite effektiv.
Anbefalinger:
a. Langsom endring av posisjon fra sittende til
stående
b. Hev hodeenden av sengen om natten
c. Elastiske strømper kan prøves
d. Økt saltinnhold i maten
e. Mineralkortikoid, gitt som Florinef 0,1 mg, 1x
2-3 daglig

Falltendens
Hyppige fall tidlig i sykdomsforløpet er vanligst
ved atypisk parkinsonisme, særlig ved progressiv
supranukleær parese (PSP), men forekommer
også ved Parkinsons sykdom (PS). Pasientene
opplever falltendens oftest i sin beste fase (”on”),
og dette utvikles gjerne parallelt med motoriske
fluktuasjoner eller ikke-motoriske symptomer
som for eksempel kognitiv svekkelse som kommer
senere i sykdomsforløpet. Mange fall skjer
innendørs, og pasientene har en tendens til å
skade underekstremitetene i større grad fordi de
har nedsatt evne til å motvirke falltendens blant
annet pga. har redusert bevegelighet i armene.
Pasientene faller gjerne med hele kroppen, og kan
derfor pådra seg større skader enn normalt. De
er også lite oppmerksomme på sin fremoverbøyde
kroppsholdning, og ikke sjelden vil balansen
forverres dersom pasientene møter fysiske
hindringer når de går eller distraheres på annen
måte. Emosjonell påvirkning vil også kunne forverre
gangfunksjonen. Det er også karakteristisk ved PS
at balansen forverres ved endringer i bevegelsene
som å starte og stoppe en bevegelse, reise seg
opp fra sittende stilling, sette seg ned, eller når
de skal snu seg. Problemer med igangsettelse
av en bevegelse eller ”freezing” er som oftest
tegn på akinesi, og kan ses både ved PS og PSP.
Årsaken til variasjonen i bevegelsesmønstre er at

sykdomsforandringene er lokalisert til områder i
hjernen med høyere motoriske kontrollfunksjoner
hvor også kognitive funksjoner spiller en rolle
for bevegelsesevnen. Et viktig kjennetegn ved
denne type ballanseforstyrrelser er redusert
evne til å tilpasse bevegelsene til omgivelsene
eller til emosjonelle endringer. Ved undersøkelse
av en parkinsonpasient kan man derfor risikere
å overse balanseproblemene dersom man
begrenser undersøkelsen til observasjon av
pasientens naturlige gangfunksjon som ledd i en
tradisjonell nevrologisk undersøkelse. Eksempler
på tilleggsundersøkelser for å avdekke ubalanse er
å be pasienten om å reise seg fra sittende stilling
uten å støtte seg med armene (legge armene i
kryss over brystet), starte og stoppe bevegelser,
samt foreta snubevegelse. En parkinsonpasient vil
ofte snu seg ”en bloc” med økt risiko for å falle. I
tillegg er det vanlig å undersøke pasientens evne
til å motvirke falltendens ved å fremprovosere
retropulsjon (”pulltest”). Ved unormal test vil
pasienten enten falle eller ta flere raske skritt
bakover for å unngå overballanse.
Ortostatisk hypotensjon: Se avsnitt om
ortostatisme.
Postural instabilitet: Balansen bedres sjelden av
medikamenter. Fysioterapi og instruksjon er nyttig.
Gåhjelp eller rullestol kan bli påkrevet.
Andre medisinske årsaker: Dette er ofte eldre
personer med multihandikap. Begynnende demens,
muskelsvakhet og sansedefekter er vanlig.
Miljøfaktorer som kan justeres: dårlig skotøy, løse
matter, dørstokker, dårlig belysning etc.

Anbefaling:
• Vurder andre årsaker til parkinsonisme ved
tidlig falltendens.
• Undersøk pasientens evne til å endre
bevegelsesmønstre og reaksjon på distraksjon i
tillegg til generell nevrologisk undersøkelse.
• Antiparkinsonmedikasjon bør optimaliseres,
men har ofte liten effekt på gangvanskene.
• I noen tilfeller kan medikamentene
forverre gangfunksjonen, særlig ved
medikamentinduserte dyskinesier, ortostatisme
eller bruk av benzodiazepiner.
• Ved freezing i ”off”-fasen bør man øke den
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•

dopaminerge behandlingen, mens dosen bør
reduseres ved freezing i ”on” (sjelden).
Daglig fysisk aktivitet som gange, spaserturer
og lignende bør anbefales til alle. Mange vil ha
nytte av regelmessig tilpasset fysioterapi.

Søvnforstyrrelser
Rundt 60 % av alle pasienter med Parkinsons
sykdom har søvnproblemer om natten og opptil
40 % kan oppleve hypersomni på dagtid. Den
vanligste nattlige søvnforstyrrelse er insomni med
hyppig avbrutt søvn (søvnfragmentering), for tidlig
oppvåkning eller innsovningsvansker. Insomni er
mest fremtredende hos pasienter som har hatt
sykdommen lenge og har ofte sammenheng med
en underliggende depresjon. Nyere undersøkelser
viser at depresjon og søvnforstyrrelser har en særlig
negativ effekt på parkinsonpasientenes livskvalitet.
Andre søvnforstyrrelser: REM sleep behavior
disorder (RBD) (15-30% av pasientene) som fører
til delvis voldsom utagering av drømmer under
REM søvn. Tilstanden som kan være vanskelig å
diagnostisere anamnestisk, responderer ofte godt
på clonazepam i små doser tatt før sengetid.
Hypersomni (opptil 40 % av pasientene) som gir
økt søvnighet på dagtid uten bedring etter søvn.
Periodic limb movements during sleep (PLMS) (ingen
sikre tall foreligger) oftest tilstede allerede ved
diagnose tidspunkt. Søvn apne som er hyppigere
med økende alder. Samtlige søvnforstyrrelser kan
opptre uavhengig av hvor lenge pasienten har hatt
Parkinsons sykdom.

Anbefaling:
Årsak til insomni kan være mangfoldig og må
behandles tilsvarende. Nøye (komparent-)
anamnese bør tas (søvnhygiene, nocturi, smerter,
off–fenomen, hallusinasjoner, myoklone rykk
etc.).Vær noe tilbakeholden med bruk og dosering
av sovemidler hos disse pasientene. Ca. 40 %
av pasienter med Parkinsons sykdom har også
depresjon. Behandling av depresjonen kan ha en
gunstig effekt på insomni (Se avsnitt om depresjon).

•
•
•

•

•

•
•
•
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Innsovningsvansker:
Zoplicon (2,5-7,5 mg); Melatonin, 3 mg 2 timer
før sengetid (registreringsfritak nødvendig)
Søvnfragmentering og tidlig oppvåkning:
Mianserin (Tolvon) 10mg (økt dose gir ikke økt
effekt)
RBD:
Vurder seponering av tricykliske antidepressiva.
Clonazepam (Rivotril), 0.25 – 1.5 mg før
sengetid; Melatonin, 3 mg 2 timer før sengetid
(registreringsfritak nødvendig)
Hypersomni:
Vurdere omlegging av dopaminerg behandling
(reduksjon av dopamin agonister), Modafinil
(Modiodal), 200-400mg fordelt på 1 til 2 doser.
PLMS:
Symptomene forsvinner oftest med oppstart av
dopaminerg behandling; 100-200 mg levodopa
depot til natten ved behov.
Nattlige hallusinasjoner:
Se avsnitt om nevropsykiatriske problemer.
Nattlige myoklone rykninger:
Reduksjon av dopaminerg behandling kan
forsøkes.
Søvnapne:
Henvis til søvnutredning.

Nevropsykiatriske problemer
En rekke pasienter med Parkinsons sykdom utvikler
psykiske problemer. Omtrent 40 % plages før eller
senere under sykdomsprosessen av depresjon,
som omfatter både alvorlige og lettere tilstander.
Depresjonen kan være en psykologisk reaksjon
på å ha fått en kronisk sykdom, men mye tyder
på at dette ikke er den eneste forklaringen.
Adferdsendringer og angst ses ikke sjelden. Nær
20 % av pasientene har psykotiske symptomer
og disse symptomene har vist seg å være en
viktig faktor som fører til sykehjemsplassering.
I enkelte tilfeller har man observert
impulskontrollforstyrrelser, spilleavhengighet
eller et endret seksuell atferdsmønster. De
psykotiske symptomene begrenser muligheten
for en optimal antiparkinsonbehandling. Det
er viktig at leger som behandler pasienter med
Parkinsons sykdom er spesielt oppmerksomme på de
psykiatriske komplikasjoner som kan oppstå under
behandlingen.
De este pasienter med Parkinsons sykdom
utvikler kognitiv svikt, inkludert fluktuerende
oppmerksomhet, og mer enn 50 % får demens.
Forekomst av demens øker med sykdommens
varighet og med høyere alder ved symptomdebut.
Hos pasienter med kognitiv svikt bør det gjøres
supplerende undersøkelser som cerebral CT eller
MR, for å avklare om demensen kan ha annen årsak
enn Parkinsons sykdom. Demens med Lewylegemer
er en aktuell differensialdiagnose hos pasienter
med parkinsonisme og tidlig demensutvikling.
Ikke-farmakologiske støttetiltak er aktuelle både
for pasient og pårørende. Imidlertid vil man ofte
måtte gi en medikamentell behandling av disse
komplikasjonene.

Behandling av demens ved Parkinsons
sykdom
Man skal generelt være tilbakeholden med
medikamenter hos pasienter med Parkinsons
sykdom og demens, da disse pasientene ofte får
bivirkninger på relativt lave doser. Det er de ikkemedikamentelle tiltak som er viktigst. Behandling
med kolinesterasehemmeren rivastigmin (Exelon)
er relativt godt dokumentert og bør forsøkes.
Bivirkninger som mage-tarm symptomer er vanlig,

og enkelte pasienter kan få forverrelse av sin
parkinsonisme. Effekten kan være vanskelig å
evaluere, men man bør vurdere hele spekteret av
nevropsykiatriske symptomer ved demens i tillegg
til hukommelse. Også en stabilisering av tilstanden
må anses som effekt.
Anbefaling:
Rivastigmin. Startdose 1.5 mg to ganger daglig
med gradvis opptrapping hver fjerde uke til
maksimaldose 6 mg x 2. Terapeutisk dose fra 3 mg x
2. Dersom bivirkninger kan man forsøke rivastigmin
plaster eller donepezil (Aricept).

Behandling av depresjon ved Parkinsons
sykdom
I tillegg til støttebehandling bør depresjon
ved Parkinsons sykdom ofte behandles med
medikamenter. Disse bør ha minst mulig bivirkninger
eller fare for forverring av parkinsonismen og
best mulig effekt. Dokumentasjon for at det
finnes slike medikamenter er begrenset. Etter
nye studier er effekten av nortriptylin (Noritren)
best dokumentert. Men for mange behandlere er
fortsatt serotoninreopptakshemmere førstevalget
ved behandling av depresjon ved Parkinsons
sykdom. Av disse er citalopram (Cipramil) best
utprøvd med tanke på interaksjoner med f.eks.
selegilin (Eldepryl). Imidlertid har studier vist
at slik behandling ikke alltid fører til målet og
kombinasjonsbehandling med noradrenerge
medikamenter som mianserin (Tolvon) kan være
aktuelt.
Anbefaling:
Citalopram 10 mg daglig (starte med 5mg i noen
dager) som evt. etter 4 uker kan økes opp til 20
mg daglig. Dersom dette ikke har tilfredsstillende
effekt etter 1 måned bør citalopram kombineres
med mianserin 10 mg om kvelden, kan evt. gradvis
økes til 60 mg. Alternativt nortriptylin 25-30 mg
initialt, opp til 150 mg.
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Behandling av psykotiske symptomer ved
Parkinsons sykdom
Tradisjonelle nevroleptika med
dopaminantagonistisk effekt er kontraindisert
ved Parkinsons sykdom. Nye atypiske nevroleptika
med sterkere påvirkning av serotonerge enn
dopaminerge reseptorer synes å bli førstevalg
i vanlig psykosebehandling og er etter hvert de
eneste alternativer i behandlingen av psykotiske
symptomer ved Parkinsons sykdom. Klozapin
(Leponex) har lenge vært brukt. Grunnet fare
for fatal leukopeni er det nødvendig med et
relativt krevende kontrollopplegg med blodprøver.
Dette har begrenset bruken av klozapin,
selv om dette er det beste alternativet ved
Parkinsons sykdom assosiert demens vurdert ut
fra dokumentasjon og klinisk bruk. Flere andre
atypiske nevroleptika har lignende reseptorprol
som klozapin. Av de registrerte medikamenter i
Norge i dag synes quetiapin (Seroquel) å ha den
beste receptorprolen. I Norge har også mange

erfaring med olanzapin (Zyprexa). Imidlertid
foreligger det nå kontrollerte studier som tyder
på at olanzapin kan gi en klar forverring av
parkinsonismen og også indusere somnolens på
dagtid. På samme måte har risperidon (Risperdal)
vist seg å forverre parkinsonisme. Quetiapin
(Seroquel) har i åpne studier vist god tolerabilitet,
men placebokontrollerte studier har ikke har vist
signifikant effekt.
Anbefaling:
Klozapin12.5 eller 25 mg om kvelden som evt.
kan økes til 50 mg eller høyere ved behov.
Vedlikeholdsdose vil ofte ligge på rundt 100 mg/d,
av og til høyere. Alternativt kan man forsøke
quetiapin i samme dosering. Dersom man skal
bruke olanzapin, så bør man gjøre det med stor
varsomhet og starte med 1,25 mg (1/2 tbl á 2,5 mg)
om kvelden. For alle disse preparater gjelder at
lave doser er nødvendig for å unngå sedasjon.
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7.0 Kirurgisk behandling

Nevrokirurgisk behandling
Hvis medikamentell behandling ikke har
tilstrekkelig effekt på de motoriske plagene, kan
nevrokirurgi være aktuelt. Risiko for komplikasjoner
gjør at kirurgisk behandling bare er et alternativ for
pasienter med besværlige symptomer som ikke lar
seg kontrollere tilfredsstillende med medikamenter.
Dyp hjernestimulering (”deep brain stimulation”
– DBS) er i dag eneste aktuelle nevrokirurgiske
behandling ved parkinsonisme. Tynne
stimuleringselektroder legges inn i hjernen og
kobles til en pacemaker som legges subkutant
på brystet. Det er ikke helt avklart hvordan dyp
hjernestimulering virker, men det er vanlig å
anta at høyfrekvent elektrisk stimulering hemmer
normal impulsaktivitet i målområdet og dermed
skaper en ”funksjonell lesjon” så lenge strømmen
står på. Tidligere var det vanlig å lage permanente
lesjoner i thalamus (thalamotomi) eller i indre
segment av globus pallidus (pallidotomi), men disse
operasjonene brukes ikke lenger i vestlige land
fordi risikoen for intracerebral blødning og varige
komplikasjoner er vesentlig større enn ved dyp
hjernestimulering.
Dyp hjernestimulering hos parkinsonpasienter
er først og fremst aktuelt ved to indikasjoner:
invalidiserende tremor og alvorlige motoriske
fluktuasjoner. I begge tilfeller er nucleus
subthalamicus (STN) som regel det foretrukne
målområdet for stimuleringen. STN-stimulering har
effekt på så vel tremor, rigiditet og akinesi som
på motoriske fluktuasjoner. Selv om symptomene
dominerer fra én side av kroppen, tilsier erfaring
at det er best å legge inn elektroder bilateralt
i samme inngrep for å unngå en forverring av
symptomene fra den minst affiserte siden, og for å
redusere den kirurgiske komplikasjonsrisikoen.
Dyp hjernestimulering i STN har best effekt
hos parkinsonpasienter som har en god

levodoparespons. Hos pasienter med fluktuerende
symptomer kan man ved operasjonen redusere de
motoriske svingningene betydelig, men pasientene
vil sjelden kunne få bedre motorisk funksjonsnivå
enn tilsvarende sin beste levodoparespons
preoperativt. Dessuten er det viktig å være
oppmerksom på at dyp hjernestimulering ikke
bedrer de ikke-motoriske symptomene ved
parkinsonisme. Hos pasienter der autonome
forstyrrelser, depresjon, asteni og fatigue
representerer et vel så stort problem som selve den
motoriske forstyrrelsen, vil dyp hjernestimulering
ikke være til vesentlig hjelp. Tvert imot vil en del
pasienter oppleve slike symptomer enda sterkere
i månedene etter inngrepet, siden mengden av
dopaminerge medikamenter reduseres etter
operasjonen og pasientene derfor får mindre
dopaminerg psykostimulering. Mange opererte
pasienter opplever etter hvert også økte
talevansker. Dette kan dels være en bivirkning
til hjernestimuleringen, dels et resultat av
progredierende sykdom.
Operasjonene er vanligvis forbundet med få
komplikasjoner, men det er en liten risiko for
blødning i hjernevevet, og det vil alltid være en
liten infeksjonsrisiko ved innleggelse av implantater
i hjernen. Komplikasjonsrisikoen øker betydelig
med alder, samtidig som nytteverdien av inngrepet
synes å bli mindre. Pasientene bør derfor ikke
være vesentlig over 70 år hvis de skal vurderes for
innleggelse av STN-stimulator. Redusert kognitiv
funksjon eller alvorlige psykiatriske problemer øker
også komplikasjonsrisikoen og regnes av de fleste
som en kontraindikasjon mot dyp hjernestimulering.
Muligens kan dyp hjernestimulering i indre segment
av globus pallidus være mer skånsomt i slike
tilfeller, men dette er ennå ikke endelig avklart.
Pasienter som opplever økt hjelpebehov i ”off”,
men er selvhjulpne i ”on”-fasen, vil ofte ha god
nytte av kirurgisk behandling dersom kriteriene for
kirurgi ellers er tilstede.
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Hos pasienter der tremor er det helt dominerende
symptom, er dyp hjernestimulering i thalamus et
alternativ. Fordelen med dette inngrepet er at
det er kortere, enklere og mindre belastende for
pasienten, og det kan derfor være aktuelt hos eldre
pasienter. Imidlertid har dyp hjernestimulering her
kun beskjeden effekt på de andre parkinsonistiske
symptomene, og STN-stimulator vil derfor normalt
foretrekkes også hos parkinsonpasienter med
tremor som hovedsymptom.
Strømstyrke, frekvens og impulsbredde
kan reguleres på en hjernestimulator.
Samtidig fortsetter pasientene med vanlige
parkinsonmedisiner, dog i lavere dose enn tidligere.
Pacemakeren med batteriet må normalt skiftes
ut med fire-fem års mellomrom, men det finnes
også oppladbare pacemakere som ved ukentlig
oppladning kan vare i ti år.
Transplantasjon av føtale hjerneceller til
basalgangliene ble i en periode forsøkt i flere land,
men to kontrollerte vitenskapelige undersøkelser
har vist at slike inngrep har liten nytteverdi og er
forbundet med komplikasjoner. Metoden er derfor
forlatt. Det drives utstrakt eksperimentell forskning
med tanke transplantasjon av stamceller eller
genmodifiserte celler fra forskjellige kilder, men
disse dyreforsøkene har foreløpig ikke gitt gode nok
resultater, og det er derfor lenge til slik behandling
vil kunne bli et aktuelt behandlingsalternativ.
Private aktører i enkelte land har allerede etablert
”stamcelleklinikker”, men det finnes ingen
dokumentasjon på metodene, og det er heller
ingen ting som tyder på at metodene som brukes
på disse klinikkene kan ha noen virkning utover
placeboeffekt.

Anbefaling:
Pasienter med ukontrollerbare fluktuasjoner,
og pasienter med invalidiserende tremor og
utilfredstillende effekt av medikamentell
behandling, bør vurderes med tanke på dyp
hjernestimulering. Det er svært viktig med en
grundig gjennomgang av mulige kontraindikasjoner.
Bilateral STN-stimulator bør foretrekkes i de fleste
tilfeller.
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8.0 Oppfølging av pasient og pårørende

D

a vi vet at Parkinsons sykdom er en
progredierende og kronisk sykdom som pasienten
vil måtte leve med livet ut, må helsetjenesten
sikre god oppfølging av pasient og pårørende.
Sykdomsforløpet vil variere fra person til
person. Innholdet i oppfølgingen må derfor
tilpasses individuelt og endres i takt med
sykdomsutviklingen. Alle pasienter med Parkinsons
sykdom må ha tilbud om medisinsk oppfølging
av nevrolog i tillegg til fastlege. Noen trenger
tilleggsbehandling og støtteordninger som kan
bidra til å lette deres hverdag. Andre trenger hjelp
i daglig stell. Parkinsonsykepleier ved nevrologisk
poliklinikk bør ha ansvaret for å koordinere og
være veiviser i dette arbeidet. Det kan bl a
gjelde søknad om hjemmetjenester, hjelpemidler,
økonomiske støtteordninger, treningsprogram,
rehabiliteringsopphold og informasjon om
pasientforeningen; Norges Parkinsonforbund.
Koordinator må være kjent med de ulike tilbud som
finnes lokalt og nasjonalt og tilby hjelp til å søke
ulike helse- og sosialtjenester.

8.1
Jevnlig oppfølging av parkinsonsykepleier
Kartlegging av behandlingstilbudet til pasienter
med Parkinsons sykdom i Norge viste at de fleste
følges opp av nevrolog. Faste rutiner for innkalling
til jevnlige kontroller i poliklinikk er en viktig støtte
for pasienter med kronisk sykdom.
Ekspertisen på Parkinsons sykdom vil i
hovedsak være på sykehus. Selv om det bare er
unntaksvis at pasienter med Parkinsons sykdom
er innlagt i sykehus, er det likevel nødvendig
at parkinsonsykepleieren har fast tilholdssted
ved en nevrologisk avdeling/poliklinikk.
Parkinsonsykepleieren vil her være med i et
tverrfaglig team rundt pasienten og være et

bindeledd i behandlingskjeden. Hun/han må ha
god kjennskap til andre faggruppers kompetanse
og i samarbeid med nevrolog, kartlegge og vurdere
behovet for å trekke inn andre faggrupper i
behandlingen, samt koordinere disse tjenestene.
Arbeidsområdene for parkinsonsykepleier er mange
og oppgavene må strekke seg ut over konsultasjoner
på poliklinikken. Oppgaver som ligger inn under
parkinsonsykepleiers ansvarsområde er
• på poliklinikk
• sette av og annonsere fast telefontid
• ha egne konsultasjoner med fokus på mestring
og ivaretakelse av ADL-funksjoner
• oppfølging etter operasjon med STNstimulering og Duodopabehandling
• bidra i avdelingens forskningsaktivitet
• koordinere arbeidet i tverrfaglig team
• delta på sykehusets lærings- og mestringskurs
• informere om brukerorganisasjoner
• ha oversikt over pasienter med Parkinsons
sykdom i tilhørende område
• være bindeledd mellom spesialist- og
kommunehelsetjenesten
• overfor sengepost
• være rådgiver til sykepleierne for
inneliggende pasienter
• veilede pasient/sykepleier i bruk av
bevegelighetsskjema
• følge opp pasient i forbindelse med kirurgiske
inngrep / Duodopabehandling
• veilede og undervise pleiepersonell ved andre
avdelinger hvor parkinsonpasienter er innlagt
• overfor kommunale helse- og sosialtjenester
• informere om parkinsonsykepleierfunksjonen
• undervise
• veilede i konkrete pasientkasus
• foreta hjemmebesøk ved spesielle behov
• medvirke til kvalitetsutvikling av kommunenes
pleie- og behandlingstilbud for pasienter med
Parkinsons sykdom
Se også ”Funksjonsbeskrivelse for
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parkinsonsykepleier” www.sus.no/nkb.
Parkinsonsykepleier må koples inn som et tilbud
i behandlingen fra diagnosetidspunktet. Fokus
for arbeidet vil variere med sykdomsgrad og
hjelpebehov og en må ha et langtidsperspektiv på
tilbudet. Etter hvert som sykdommen progredierer,
vil flere områder i hjernen affiseres og mange av
kroppens naturlige funksjoner påvirkes og svekkes.
I tillegg vil pasienten stå i fare for å utvikle
komplikasjoner som følge av redusert og endret
fysisk aktivitet. Ofte ser en sosial tilbaketrekking
som en del av de psykiske problemene ved
Parkinsons sykdom. Noen av disse problemene kan
en møte i forkant ved at en i poliklinikken foretar
jevnlig kartlegging av ADL-status og pasientens evne
til å ivareta grunnleggende behov knyttet til helse
og velvære, og sette i verk nødvendige tiltak.

Datasamlingsskjema
Kommunikasjon
Tale
Normal / lett å forstå
En viss påvirkning på artikulasjonen/ røstens styrke
Monoton/utydelig tale, men forståelig
Må av og til/ofte gjenta for å bli forstått
Vanskelig å forstå/uforståelig tale det meste av
tiden
Ansiktsuttrykk
Normal mimikk
Noe nedsatt ansiktsmimikk /av og til atskilte lepper
Mye/total nedsatt ansiktsmimikk/vansker med å
lukke munnen
Kunnskap/forståelse
Behov for informasjon/undervisning
-- Kognitiv evne
-- konsentrasjon
-- hukommelse
-- utholdenhet
Sykdomsinnsikt
Respirasjon/sirkulasjon
Luftvei-/sirkulasjonsproblem i forbindelse med
”off”
Blodtrykksfall ved endring av stilling

Det er innenfor sykepleiefaget utarbeidet
mange skjema som hjelp til å strukturere
en systematisk datasamlig. VIPS (se tabellen
under) er en forskningsbasert modell for
dokumentasjon av sykepleie som kan brukes
i og utenfor institusjonshelsetjenesten. En
svensk sykepleiergruppe har tilpasset modellens
datainnsamlingsdel til arbeid med pasienter med
Parkinsons sykdom. Denne kan brukes i kartlegging
og samtale omkring funksjonsområder som kan
påvirkes av å ha sykdommen. Her gis brukeren av
instrumentet stikkord på hva de spesielt må være
oppmerksom på av problemer som kan oppstå.
Det er kjent at alle disse områdene kan påvirkes
av Parkinsons sykdom, men at iverksetting av
målrettede tiltak og god sykepleie kan begrense
negative konsekvenser.

Spyttsekresjon
Normal
Lett/moderat sikling – dag/natt
Uttalt sikling – dag/natt
Ernæring
Vekt
Normal kost og ingen problemer ved inntak av mat
Problem med å tygge og/eller svelge
-- Sjeldne/enkelte tilfeller av å svelge vrangt
-- Svelgproblemer ved de fleste måltider
-- Behov for spesiell konsistens på mat og drikke
-- Behov for sondeernæring
Eventuelt forskyving av proteininntak
Eliminasjon
Hyppig vannlating, urge inkontinens, lekkasje dag/
natt Initieringsproblemer, retensjon
Obstipasjon
Hud
Spesielt obs ved sikling, økt svette og apomorfinog/eller duodopabehandling
Søvn
Problemer knyttet til innsovning, ikke
sammenhengende søvn, økt tretthet og søvnbehov,
søvnanfall, aktivitet under søvn, mareritt,
Medikamentbruk
Aktivitet

Skjemaet fortsetter på neste side
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ADL

-------

personlig hygiene
på/avkledning
tilberede måltid
behov for hjelp, tilsyn ved inntak av mat
vending i seng/justere på sengetøyet
forflytning/gange

Motorikk
-- skjelving
-- rigiditet
-- kroppsholdning
-- balanse/falltendens
-- bradykinesi/hypokinesi – variasjon i løpet av
dagen
-- fluktuasjoner, on/off: forutsigbare, når på
dagen, varighet
-- motorisk blokkering (freezing)
Smerte/sanseinntrykk
Smertens form/type, lokalisasjon og intensitet
Smerte relatert til dyskinesier, dystonier, akatisi
(indre uro), rigiditet, medikamentinntak, ”offperioder”
Parestesier/dovenhetsfølelse
Problemer knyttet til øye og synsevne
Hallusinasjoner, syn/hørsel
Vrangforestillinger- med eller uten innsikt
Påvirker/påvirker ikke ADL

8.2
Oppfølging i kommunehelsetjenesten
Kombinasjonen av progressiv utvikling
av sykdommen og svekkelse på mange
funksjonsområder gjør at mange personer med
Parkinsons sykdom trenger varierte tjenester fra
kommunehelsetjenesten.

8.2.1
Fastlegens rolle
Fordeles alle parkinsonpasienter i Norge likt på
alle fastlegene så blir det ca 1,5 pasient per
lege. Det er derfor ikke å forvente at den jevne
fastlege får tilstrekkelig erfaring i diagnostikk eller
behandling. Slik er det med en lang rekke tilstander
som fastlegene har helt eller delvis ansvar

Seksualitet
Økt/nedsatt seksuell interesse
Psykososialt
Motivasjon / initiativ
-- normalt
-- mer passiv/initiativløs
-- tapt interesse/motivasjon for rutineoppgaver/
ikke- rutineoppgaver
-- tilbaketrekking, tapt alle interesser, umotivert
Mindre selvtillit
Engstelig /angst
Deprimert / suicidaltanker
Annet
Bevegelsesmønster
Grad av kroppsbradykinesi / hypokinesi
= kombinasjonen av langsomhet, nøling,
bevegelsesfattig, nedsatt armpendling og lite
bevegelsesomfang
-- Normalt/noe svekket/uttalt svekkelse
Skjema viser forslag til datasamling ved Parkinsons
sykdom, etter VIPS-modellen (Velvære, Integritet,
Profylakse og Samarbeid), utarbeidet av Gun
Lindahl, Sverige (gun.lindahl@skane.se). Skjema er
noe bearbeidet i denne norske utgaven.

for. Tilstandene må håndteres ut fra generelle
prinsipper. Det er verken mulig eller hensiktsmessig
å ha spesielle handlingsprogram for hver tilstand.
Fastlegen vil vanligvis henvise pasienter med mulig
Parkinsons sykdom, fordi
• diagnostikken hviler på en erfaren nevrologs
vurdering av symptomer og funn
• behandlingen er utenfor erfaringsområdet til de
fleste fastleger
• pasient og pårørende er i behov av tillit
til legen og omfattende informasjon om
sykdommen
Tre forhold betyr mye for den videre håndteringen:
• God ansvarsdeling, epikriser med momenter for
fastlegens oppfølging
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•

Lett tilgjengelig spesialisthelsetjeneste for
større og mindre revurderinger og spørsmål. Få
og faste personer i spesialisthelsetjenesten er
ønskelig og gjør telefonkontakt lettere.
• Gode ordninger for opplæring av pasient og
pårørende. Her har spesialisthelsetjenesten
ansvar og kompetanse, og nye tekniske
muligheter bør utforskes.
Mange pasienter har flere lidelser, med rikt utvalg
av sammensatte problemstillinger – også knyttet
til andre sider av livet. Fastlegens ansvar er å ta
et overordnet ansvar for pasienten over tid. Det
er hovedgrunnen til at fastlegen bør ha regien
ved tverrfaglig oppfølging. Henvisningsordninger
kombinert med lett adgang til nevrologisk
spesialkompetanse (nevrolog og sykepleier) er
gunstigere enn helt åpen adgang til nevrologisk
poliklinikk.

8.2.2
Sykehjemslegens rolle
Sykehjemslegen trenger mer kompetanse
i diagnostikk og behandling enn fastlegen.
Mulighetene for underdiagnostisering og under
- og feilbehandling er større. Omfanget av
behandlingsmessige og pleiemessige utfordringer er
også større, og har mer tverrfaglig karakter.
Sykehjemsmedisinen er et satsingsområde, med
økt profesjonalisering og flere stillinger. Det vil
utløse et større behov for kunnskapsoverføring
fra nevrologiske fagmiljøer. Dette gjelder også
for sykepleietjenesten. Lokal behovsavklaring
og systematisk kompetanseheving vil være
nødvendig. En del av behovet kan vise seg å
være områdenevrologisk arbeid, etter modell fra
områdegeriatri. Kunnskapsoverføringen skjer da
som konsultative vurderinger av enkeltpasienter på
sykehjemmet, utført av spesialisthelsetjenesten,
ved nevrolog og parkinsonsykepleier.

8.2.3
Hjemmesykepleie
Da forekomsten av Parkinsons sykdom øker med økt
antall eldre i befolkningen, må hjemmesykepleien
være forberedt på å møte en stadig større
gruppe pasienter med denne sykdommen.

Hjemmesykepleien kjennetegnes ved å være et
generalisttilbud til hjemmeboende personer som
trenger pleie. Det er derfor urimelig å forvente av
pleierne i hjemmesykepleien at de til enhver tid
er oppdatert på hvordan de skal møte de mange
pleieutfordringene ved de ulike sykdommene. Men
hjemmesykepleien må sikre at det er tilgang på
nødvendig kompetanse enten i avdelingen eller
gjennom avtaler med spesialisthelsetjenesten når
det kreves kunnskap som går ut over kravene til
generell pleie. For å kunne imøtekomme behovene
for mer spesialisert kunnskap i hjemmesykepleien,
kan en lage ordninger som stimulerer til utvikling
av faglige ressurspersoner med spesiell kompetanse
innenfor lidelser og problemstillinger som
forekommer ofte. Parkinsons sykdom er et slikt
fagområde.
Ressurspersonene ved Parkinsons sykdom må
ha kunnskap om riktig medikamenthåndtering
ved Parkinsons sykdom, kartlegging av ADL og
pleieutfordringer ved nedsatt egenomsorg,
problemer knyttet til ernæring og eliminasjon,
motoriske komplikasjoner, autonome forstyrrelser,
spise- og svelgvansker, problemer med
kommunikasjon, søvn og hvile, kognitiv svekkelse
og nevropsykiatriske problemer, (se tidligere
kapitler). For utdypende litteratur om sykepleie
ved ulike problemer knyttet til Parkinsons sykdom
vises det til eget undervisningsprogram utarbeidet
i samarbeid mellom parkinsonsykepleiere og Norges
Parkinsonforbund og VIPS datasamlingsskjema
ved Parkinsons sykdom (se kap. ”8.1”). Det vises
også til NKB sine nettsider www.sus.no/nkb med
linker til bl.a. de nordiske Parkinsonforeningene
og til nettstedet helsebiblioteket (http://www.
helsebiblioteket.no) som gir en god oversikt over
aktuelle artikler i internasjonale publikasjoner.
Undersøkelser viser at pårørende står for
størstedelen av hjelpen som personer med
Parkinsons sykdom trenger i det daglige. Dette vil
i de mange tilfeller også gjelde etter at pasienten
har fått innvilget hjemmesykepleie. Pårørende er
således en sentral og nødvendig samarbeidspartner
for hjemmesykepleien og kan være en viktig kilde
til kunnskap for pleierne. Pårørendes omsorg og
hjelp vil for mange pasienter være avgjørende for
hvor lenge en person med langtkommen sykdom
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kan bo hjemme. Selv om det er pasienten som har
den lovfestede retten til pleie er det nødvendig at
hjemmesykepleien jevnlig kartlegger situasjonen
både for pasient og pårørende og vurderer
rettmessige tiltak som kan virke avlastende for
pårørende. Eksempler på det er dagsenterplass og
korttidsopphold.

av motorisk og ikke-motorisk art at pasienten
trenger permanent institusjonsplass. Forhold som
er av spesiell betydning er høy alder, nedsatt
allmenntilstanden, fare for fall, immobilitet,
demens og hallusinasjoner. Innleggelse på sykehjem
skjer ofte først etter at pårørendereserven er brukt
opp.

8.2.4
Pleie og behandling i sykehjem

Det kan for mange pasienter og pårørende
være vanskelig å ta avgjørelsen om å søke
sykehjemsplass. Selv når en kan ha stått på
venteliste over lang tid, kan det å ta imot plass,
oppleves som en krise. Flytting til institusjon
innebærer en stor omveltning i et eldre par sitt
samliv og for den som har ønsket å bo i sitt eget
hjem livet ut. Følelsen av skyld hos pårørende
etter at de har overlatt omsorgen til profesjonelle,
kan i lang tid overskygge lettelsen over å ha
blitt frigjort fra omsorgsbyrden. Ansatte ved
sykehjemmet kan bidra til å lette overgangen for
pasienten og eventuelle pårørende ved å støtte
opp under og verdsette ressursen som de pårørende
representerer, også etter at pasienten er flyttet til
sykehjem.

Det er uvisst hvor mange pasienter med Parkinsons
sykdom som til enhver tid befinner seg på
sykehjem. En undersøkelse i 1991 viste at 5 %
av sykehjemsbeboerne i Norge led av Parkinsons
sykdom, men at diagnosen ikke var stilt hos 20 % av
pasientene som hadde sykdommen.
Sykepleiere/hjelpepleiere og andre faggrupper
som er i kontakt med pasienten må ha kunnskap
om kjennetegnene ved Parkinsons sykdom og at
endring av motorisk aktivitet med økt stivhet,
svekket kraft og vansker med å komme i gang med
aktiviteter kan være tegn på parkinsonisme. Lege
og sykepleier vil også ha et ansvar for å undervise
medarbeiderne som foretar eller hjelper til i
personlig stell av pasientene, om hvordan de kan
observere pasientenes tilstand med tanke på å
oppdage Parkinsons sykdom.
Sykehjem kan tilby ulike tjenester for personer
med Parkinsons sykdom. Noen vil ha behov for et
dagtilbud for å få avveksling fra en isolert og passiv
tilværelse i hjemmet. For andre kan sykdommer
som kommer i tillegg til Parkinsons sykdommen
forsterke komplikasjonene ved parkinsonismen
slik at han/hun for en periode trenger mer hjelp
og oppfølging enn det som kan gis i hjemmet.
Sykehjemmet må da kunne tilby korttidsopphold
for rekonvalesens og rehabilitering. Vekselopphold
eller rullerende pleie med veksling mellom
hjemmesykepleie og behandling i sykehjem, vil også
være et tilbud i den kommunale helsetjenesten.
Både korttidsopphold og vekselopphold kan være
viktig for å gi pårørende nødvendig avlastning.
Vekselopphold kan også være positivt for pasienten,
som en avveksling fra å være i en kontinuerlig
mottakerrolle til sine nærmeste. Parkinsons sykdom
kan over tid gi så store funksjonsforstyrrelser

Som i hjemmesykepleien står de ansatte på
sykehjem overfor mange faglige utfordringer i
møte med pasienter med Parkinsons sykdom.
Parkinsonpasienter er bare en av de mange
diagnostiske gruppene de må forholde seg til.
En undersøkelse foretatt av Sintef i 2002 viste
at hver enkelt pasient i sykehjem har i snitt fire
aktive diagnoser som er under behandling. Med
den relativt hyppige forekomsten av pasienter
med Parkinsons sykdom i sykehjemmene må det
forventes at det utvikles systemer som sikrer et
kvalifisert tilbud til disse pasientene. Det vises her
til tidligere nevnte undervisningsprogram om pleie
og behandling til pasienter med Parkinsons sykdom
(se kap. “8.2.3”) og VIPS datasamlingsskjema ved
Parkinsons sykdom (se kap. “8.1”).
I siste stadiet av sykdommen må en ha fokus
på å begrense og i størst mulig grad lindre
komplikasjoner som følger med sykdommen.
Pleien må være rettet mot å forebygge aspirasjon
og luftveisinfeksjon, sørge for trykkavlastning,
tilstrekkelig og riktig ernæring, god hudpleie
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og lindre eventuelle plager med smerte, angst,
depresjon, hallusinasjoner og demens. Kjennskap
til pasientens ønsker og familiens holdning til
medisinsk behandling og eventuell gjenoppliving
dersom det skulle bli aktuelt er det klokt å ha
en formening om før en akutt situasjon inntrer.
Terminal pleie og omsorg bør også være et hyppig
debattert tema og ikke et tabubelagt felt blant
ansatte i sykehjem.

og planlegge eget liv. En undersøkelse viste
at gjennomsnittlig omsorgsrelaterte oppgaver
utført av pårørende steg fra 11 oppgaver i tidlig
sykdomsfase, til 30 i stadie 4 og 5 etter Hoehn
& Yahrs stadieinndeling for Parkinsons sykdom
(Carter JH m fl 1998). Pårørendebelastning kan gi
seg uttrykk i dårlig søvn, økt tretthet, helseplager,
fysisk sykdom, depresjon, redusert livskvalitet og
sosial isolasjon. Et godt og nært forhold mellom
pasient og pårørende kan se ut til å virke preventivt
på belastningen som sykdommen gir for den
pårørende.

8.3
Tilbud til familie og pårørende
Når en person får diagnosen Parkinsons sykdom
rammes også de nærmeste. Noen vil over lengre
tid ha erfart den sykes svekkede helse og tilpasset
dagliglivet til denne endringen. Diagnosetidspunktet
er likevel ofte et vendepunkt. Helbredelse er
utelukket og opplysning om diagnosen kan derfor
oppleves som en ekstra psykisk belastning også
for de som lever nært pasienten. Mange forhold
både ved pasienten og den pårørendes situasjon
som alder, kjønn, arbeidssituasjon, økonomi,
egen helse, personlighet og sosialt nettverk vil ha
betydning for hvordan personer reagerer på at ens
nærmeste får en kronisk, nevrologisk sykdom. Med
den kunnskap en har om hvordan Parkinsons sykdom
kan påvirke personens fysiske, psykiske, mentale
og sosiale fungering, er det viktig at helsepersonell
allerede ved diagnosetidspunktet oppfordrer
pasienten til å ta med nærmeste pårørende når
det gis informasjon om sykdommen og framtidig
behandling. Dette kan styrke pasienten og
pårørendes felles innsats i møte med de kommende
utfordringene som sykdommen gir. Det kan også gi
pårørende en positiv erfaring med å oppleve å bli
ivaretatt i en vanskelig og uoversiktlig situasjon.
I flere undersøkelser med fokus på pårørende,
og ektefeller spesielt, avdekkes forhold ved
Parkinsons sykdommen som har særlig innvirkning
på pårørendes situasjon, som kognitiv svekkelse,
søvnproblemer og nevropsykiatriske problemer. Det
er også en klar sammenheng mellom sykdommens
alvorlighetsgrad, med redusert evne til å mestre
daglige aktiviteter og økende belastning i
pårørenderollen. Når en av de nærmeste har
behov for hjelp følger endring av livsstil også for
pårørende, med mindre mulighet for å kontrollere

Ønske om og behov for hjelp fra det offentlige
hjelpeapparatet vil variere. Det er ikke
nødvendigvis slik at pårørende med flest
omsorgsoppgaver eller størst pårørendebelastning
er de som ønsker mest avlastning. Mange forhold
kan virke inn. Kjennskap og tillit til hjelpeapparatet
vil være avgjørende. Ulik oppfatning mellom
pasient og pårørende om hjelpebehovet og hvordan
det best ivaretas vil også ha betydning for hvilken
hjelp pasienten ønsker og søker.
I en undersøkelse hvor en gruppe pårørende ble
bedt om å vurdere de behovene de hadde som
omsorgsutøvere, ble behovet for informasjon
om sykdommen og kunnskap om hvordan de best
kunne ivareta omsorgsoppgavene, vurdert som
viktigst, sammen med behovet for å snakke med
andre pårørende med omsorgsansvar (Habermann
B og Lindsey Davis L, 2005). Få studier er gjort
for å undersøke effekten av tiltak som rettes mot
pårørende til Parkinson rammede. Et kognitivt
atferdsterapeutisk behandlingsopplegg i gruppe, har
vist å ha positiv effekt på mestring av stress hos en
gruppe med stor pårørendebelastning (Secker D L
og Brown R G, 2005).
Et sentralt mål for pårørendearbeidet er å styrke
den pårørendes omsorgskapasitet. Opplevd
omsorgsbelastning må holdes på et akseptabelt nivå
hvor en klarer å mestre det emosjonelle stresset
og den fysiske belastningen som omsorgsrollen kan
gi. Omsorg for pårørende er således en viktig del av
behandlingsteamets pasientomsorg da pasientens
og pårørendes totale livssituasjon gjensidig
påvirker hverandre. God pårørendeomsorg omfatter
styrking av pasientens egen evne til å mestre
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sine problemer, avlastende tiltak til pårørende og
hjelp til å styrke relasjonen mellom den som har
sykdommen og pårørende. Helsetjenesten kan bidra
til dette ved at

å søke aktuelle tjenester.
I det følgende er det satt opp en oversikt over
områder og støtteordninger som er underlagt
NAV-kontorenes ansvar. Det er ikke mulig å gi en
fullstendig oversikt over alle de tilbud som finnes.
Pasienter og pårørende oppfordres derfor til å
selv ta kontakt med det lokale servicekontoret
og/eller søke informasjon på de oppgitte
internettadressene. Men det må også være et
ansvar for helsetjenesten å vise interesse og
yte pasienter og pårørende hjelp med å komme
i kontakt med de rette instanser og å stille sin
kompetanse til rådighet overfor NAV-kontorene og/
eller arbeidsgiver.

Personalet ved poliklinikken (v/
parkinsonsykepleier)
• oppfordrer pårørende til å møte sammen med
pasienten til konsultasjon med fastlege og på
poliklinikk
• setter av tid til informasjon og samtale med
pårørende
• kartlegger pårørendes grad av belastning og
hvilke bekymringer de sliter med
• oppmuntrer pårørende til å ta tid til å ta vare
på egne interesser og behov
• informerer om og tilbyr pasient og pårørende
hjelp til å orientere seg om aktuelle
hjelpetiltak
• informerer om Norges Parkinsonforbund og
eventuelle lærings- og mestringskurs

Bolig
-- Husbanken kan gi lån og tilskudd til bygging/
tilrettelegging og kjøp av bolig. Ordningen
administreres av den enkelte kommune.
-- En kan også søke Husbankbostøtte og
kommunal bostøtte. For mer informasjon se
www.husbanken.no.

Ansatte i kommunehelsetjenesten
• viser faglig dyktighet i pleie av pasienten
• samarbeider med pårørende som har sentrale
omsorgsoppgaver i vurderingen av pleiebehov
og planlegging av tiltak
• kartlegger nære pårørendes omsorgskapasitet
• underviser og veileder pårørende i gode og
hensiktsmessige måter å gi hjelp på
• gir pårørende anerkjennelse, ros og
oppmuntring
• tilbyr avlastningstiltak som dagsenter,
korttidsopphold og vekselpleie for den syke
• trekker pårørende inn i evaluering av
tjenestene

Fritid
-- Støttekontakt. Noen trenger hjelp og støtte
for å kunne bruke fritiden mer aktivt og
kunne ta del i sosiale og kulturelle aktiviteter.
Mange kommuner oppnevner og betaler
støttekontakter til dette formålet.
-- En kan også søke Ledsagerbevis for
funksjonshemmede. Dette er et
identifikasjonskort som gir en rett til å ha med
en (eller to) ledsagere gratis på steder som
aksepterer slike bevis.

8.4
Trygderettigheter og offentlige hjelpe- og
støtteordninger
Trygdesystemet i Norge er komplisert og i stadig
endring. 1.juli 2006 ble det opprettet ny arbeids- og
velferdsforvaltning (NAV) i Norge. Dette innebærer
at trygdekontor, sosialkontor og arbeidskontor
er samlokalisert. Innen 2010 skal den nye etaten
etablere lokale arbeids- og velferdskontorer, NAV-/
servicekontor, over hele landet. Personalet ved
servicekontorene skal gi råd, veiledning og hjelp til

Helse
-- Fastlegeordning. En kan selv skifte fastlege
en gang i året. Trygdeetatens nettside gir
veiledning på hvordan en går fram ved skifte av
fastlege. www.trygdeetaten.no
-- Fysioterapi. For å få rett til refusjon over
folketrygden, må fysioterapi rekvireres av lege
og utføres av godkjent fysioterapeut.
-- Tekniske hjelpemidler. En kan søke
Hjelpemiddelsentralen om tekniske
hjelpemidler som kan bidra til å bedre
den vanlige funksjonsevnen. En har krav
på nødvendig faglig veiledning og bistand i
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forbindelse med søknad, utprøving, anskaffelse
og tilpasning av hjelpemidler.
Tannbehandling kan dekkes av folketrygden på
visse vilkår.
Hjemmesykepleie. Anmodning om
hjemmesykepleie kan komme fra pasienten selv
eller andre som kjenner pasientens forhold.
Tjenesten er gratis.
Brukerstyrt personlig assistent (BPA), er
alternativ organisering av praktisk og personlig
hjelp for sterkt funksjonshemmede som har
behov for bistand i dagliglivet i og utenfor
hjemmet. BPA tilsettes på vanlig måte
av kommunen, men bruker fungerer som
arbeidsleder og styrer selv hvordan og når
hjelpen skal gis.
Hjemmehjelp utfører vanlig husarbeid.
Tjenesten tildeles etter søknad og
behovsprøving. Betaling av tjenesten fastsettes
vanligvis etter inntekt.
Trygghetsalarm. Mange kommuner har
ordning med trygghetsalarm for eldre,
funksjonshemmede og syke som bor
hjemme. Vanligvis administrerer kommunens
hjemmetjenester dette tilbudet.

drift av tekniske hjelpemidler.

-- Hjelpestønad er en statlig ytelse som kan søkes

--

--

--

dersom en pga. sykdom har et særskilt pleie- og
tilsynsbehov. Det er et vilkår for ytelsen at det
foreligger et privat pleieforhold.
Egenandelstak 1 omfatter et maksimumsbeløp
for egenandeler til lege, psykolog, viktige
legemidler og spesielt medisinsk utstyr,
reiseutgifter til undersøkelse/behandling og
laboratorieprøver og radiologisk undersøkelse
og behandling.
Egenandelstak 2 omfatter et maksimumsbeløp
for egenandeler ved fysioterapi, enkelte
former for tannbehandling, opphold i
opptreningsinstitusjon og behandlingsreiser til
utlandet i regi av Rikshospitalet. Overskytende
beløp for egenandelstakene dekkes av
trygdeetaten/NAV kontorene.
Skatt. En har rett på særfradrag ved usedvanlig
store utgifter på grunn av varig sykdom.

Mobilitet:
-- Stønad til bil. Tildeling av stønaden og
vurdering av type bil er behovsprøvd. Gruppe 1
er ordinær personbil. Gruppe 2 er tilrettelagt
bil.
-- TT-kort (transporttjenesten for
funksjonshemmede), gjelder fritidsreiser.
Søknad må sendes til fylkeskommunen.
-- Parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
Søknad sendes til parkeringskontoret i
kommunen.

Arbeid:
-- Da gjennomsnittsalder ved diagnostisering
av Parkinsons sykdom er ca 60 år, er de
fleste pasientene i slutten av arbeidsaktiv
alder. For disse kan det være av avgjørende
betydning at de får den hjelpen de måtte
trenge til å planlegge og ta beslutninger om
framtidig arbeidsforhold og avslutning av et
langt arbeidsliv. Andre rammes tidligere av
sykdommen og kan trenge hjelp til å tilpasse
arbeidet til funksjonsevnen. Trygdesystemet gir
ulike rettigheter og muligheter for den som har
behov for tilrettelegging av arbeidet.
Økonomi:
-- Etter 52 ukers sykemelding, faller retten til
sykepenger bort. En bør ved behov ta kontakt
med trygdekontoret i god tid før utløpet av
sykepenger og søke andre ytelser.
-- Grunnstønad skal helt eller delvis dekke visse
typer ekstrautgifter som har oppstått pga.
sykdom, som for eksempel utgifter til transport,
klesslitasje, fordyret kosthold, bruk av proteser,

Pårørende:
-- Avlastning er et tilbud til familier med
belastende og tyngende omsorgsoppgaver.
Korttidsopphold på sykehjem er eksempel på et
avlastingstilbud.
-- Omsorgslønn. Kommunen kan gi lønn
til personer som har et særlig tyngende
omsorgsarbeid. Søknad sendes til kommunen.
-- Pensjonspoeng godskrives til personer som
utfører ulønnet omsorgsarbeid for syke,
funksjonshemmede og eldre personer.
Omsorgspoeng er ingen ytelse fra folketrygden,
men de ekstra pensjonspoengene kan bidra
til at omsorgsyter får høyere pensjon som
pensjonist.
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8.5
Medlemskap i pasientforening
Det å få diagnosen parkinsonisme/ Parkinsons
sykdom setter mange følelser og tanker i gang. For
noen er det en lettelse og endelig få en diagnose,
mens for andre kommer beskjeden som et sjokk.
Fremtiden blir brått uforutsigbar med en kronisk
sykdom som vil progrediere. Livet med sykdommen
vil over tid gi utfordring på mange arenaer og roller
endres. Det er viktig at man så tidlig som mulig får
relevant informasjon, slik at en lettere kan takle de
utfordringene sykdommen gir.
Norges Parkinsonforbund er en landsdekkende
interesseorganisasjon for mennesker med
Parkinsons sykdom/parkinsonisme og deres
pårørende. Organisasjonen arbeider for at
mennesker med parkinsonisme og deres pårørende
skal få en bedre hverdag, rettighetene de har
krav på, en god oppfølging av helsetjenesten
og en best mulig behandling. En av forbundets
hovedaktiviteter er å drive et omfattende
opplysnings- og informasjonsarbeid om sykdommen,
og hvordan man best mulig kan leve med den.
Norges Parkinsonforbund arrangerer møter og
seminarer for mennesker med sykdommen,
pårørende, helsepersonell og andre interesserte.
Det arrangeres egne seminarer for yngre. Forbundet
har et rikholdig informasjonsmateriell. Fire ganger i
året mottar medlemmene Parkinsonposten som tar
opp viktige og nye temaer rundt parkinsonisme og
det å leve med sykdommen. Forbundet gir også ut
et nyhetsbrev fire ganger i året.

Forbundet har to etablerte telefontilbud.
Parkinsontelefonen betjenes av mennesker som selv
har sykdommen eller er pårørende. De er skolerte
og bruker sin egen erfaring og kunnskap til å hjelpe
andre. De er gode lyttere og har taushetsplikt.
Parkinsontelefones åpningstider: 10-16 alle
hverdager. Rådgivningslinjen betjenes av forbundets
helsefaglige rådgiver og er åpen hver mandag fra kl
09 - 15. Her kan man ringe inn spørsmål om alt fra
hjelpemidler til medisinsk art.
Som medlem i Norges Parkinsonforbund får man
muligheten til å delta på forbundets landsdekkende
aktiviteter og arrangementer i regien av fylkes - og
lokallag. Fylkes og lokalforeningene arrangerer
møter, kurs, seminarer og uformelle møteplasser.
Flere har også treningsgrupper/fysioterapitilbud, og
aktivitetene er mange og varierte.
For mer informasjon kontakt:
Norges Parkinsonforbund
Karl Johansgate 7
0154 Oslo
Tlf: 22 00 83 00 Fax: 22 00 83 01
E-post: post@parkinson.no

På forbundets hjemmeside kan du finne informasjon
om sykdommen og annen informasjon som
kan være nyttig for deg med parkinsonisme /
Parkinsons sykdom. Du vil her også finne nyheter
og informasjon om forbundets aktiviteter både
landsdekkende og lokalt. På hjemmesiden er det en
link til et diskusjonsforum, hvor man kan utveksle
erfaringer og kunnskap med andre likesinnede.
Forbundets nettadresse er: www.parkinson.no
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