
Tak for sidst, for en rigtig god og velbesøgt aften, med 35 Social og Sundheds 

Assistenter, som  hørte om Parkinson.  

 

Neurolog Bjarke A Rogvi-Hansen fortalte om Parkinson på en levende og 

spændende måde,. Dette blev gjort  endnu mere forståeligt, da han havde spurgt 

Johnny Jensen, som har Parkinson, om han ville stille op og bruge ham som 

eksempel. Tak til Johnny fordi du ville være med til dette, samt tak Johnny fordi 

du  også ville berette ,om det at have denne sygdom. 

 

Sygeplejerske Maja-Lis, som til dagligt arbejder på Ambulantgangen, supplerede 

med at fortælle om hendes kontakt med Parkinson patienter og gav os også en 

del viden om emnet. 

 

Jeg håber at alle ligesom som jeg fik en udbytterig og god aften. Godt at få ny 

viden, eller repeteret viden :)  Dejligt at mødes i dette forrum sammen med jer :) 

 

Tak fordi I mødte op, uden jer havde det været kedeligt. 

 

På vegne af jeres faggruppe Linda Kjær 

 

Her nedenunder kan du se de dias som blev vist. 



DIAGNOSE & BEHANDLING 

AF  PARKINSONS SYGDOM 



Hvad er ‘Parkinson’? 

• Først beskrevet i 1817 

• En samling tilstande, som ligner hinanden, 

karakteriseret ved: 

 

• Langsomhed (bradykinesia) 

• Stivhed (rigiditet) 

• Rysten (hvile tremor) 

• Balanceproblemer (postural instabilitet) 

 

 

 



Hvad sker der i hjernen? 

 
• Dopamin er et signal-stof i hjernen 

• Nerveceller der normalt danner 

signalstoffet dopamin går tabt. 

 



Hvad sker der i hjernen (2) 

• Dopamin er et kemisk signalstof, som overfører 

signaler fra substantia nigra til striatum og andre 

dele af hjernen 

• Normalt er der balance mellem dopamin og 

acetylkolin  

• Ved Parkinsons sygdom kommer der for lidt 

dopamin, som fører til en overvægt af kolinerge 

signalstoffer 

• Denne ubalance giver de typiske symptomer og 

tegn ved Parkinsons sygdom 

 



Forekomst af Parkinson 

• I Danmark er der ca. 6.000 personer med 

Parkinsons sygdom 

• 12 millioner over hele jorden 

• Flere mænd end kvinder 

• Debut oftest i 50-60 års alderen 

• Hos 5-10% debut før 40 års alderen 

• Den yngste nogensinde: 12 år. 

 



Hvorfor får man Parkinsons Sygdom? 

 

• I de fleste tilfælde er ukendt 

• Arvelig årsag: 

– Defekt arveanlag på kromosom nr. 4,der 

videreføres til 50% 

– Defekt i kromosom nr. 6 kan medføre 

Parkinson før 40-års alderen. Kræver et 

defekt arveanlæg fra både moderen og 

faderen. 

• Pesticider? 

 



Motoriske symptomer 

• Hypokinesi 

• Mikrografi  

• Alle bevægelser mere besværlige 

• Rysten i en hånd eller et ben 

• Dystoni/rigiditet  

 



Non-motoriske symptomer: autonome 

• Blæreforstyrrelser 

• Tørre øjne 

• Impotens 

• Pludseligt blodtryksfald 

• Besvimelse pga. af pludseligt blodtryksfald  

• Hyperseksualitet  

• Natlig vandladning 

• Sveden 

 



Non-motoriske symptomer: mave-tarm 

• Forstoppelse 

• Savlen 

• Synkebesvær/kvælning 

• Afføringsinkontinens 

• Kvalme 

• Opkastning 

• Forstoppelse 

 



Non-motoriske symptomer: sanserne 

• Forstyrrelser i smags- og lugtesans 

• Smerter 

• Snurrende fornemmelser 

• Sløret syn 

• Dobbeltsyn 

 

 



Non-motoriske symptomer: søvn 

• Overdreven søvnighed i dagtimerne 

• Søvnløshed 

• REM-adfærdsforstyrrelser og ikke-REM-

søvnrelaterede bevægelsesforstyrrelser 

• ‘Hvileløse ben’ 

• Livlige drømme 

 



Non-motoriske symptomer: psykiatri 

• Anhedoni (glædesløshed) 

• Apati 

• Angst 

• Forvirring 

• Delirium (kan være medicinforårsaget) 

• Demens 

• Depression 

• Hallucinationer, illusioner, vildfarelser 

• Gentagelsesadfærd eller tvangshandlinger 

• Panikanfald 

 



Non-motoriske symptomer: andet 

• Skællet, flaget, kløende rød hud (seboré) 

• Vægtforøgelse 

• Vægttab 

 



Diagnosen? 

• Svær i de første år 

• ‘Sandsynlighedsdiagnose’ 

• Klassiske symptomer 

• Udelukke andre sygdomme med lignende 

symptomer 

• Symptomerne forsvinder ved behandling 

med levodopa 

 



Hvis det ikke er Parkinson, hvad er det så? 

• Ikke Parkinson, men parkinsonisme: 

 
– Essentiel tremor 

– Medicin (neurolept, SSRI, metoclopramid, valproat)  

– Toxins (MPTP, mangan) 

– Apopleksi  

– Tumor 

– Parkinson plus (atypisk Parkinson) 

 

 

 

 



Atypisk Parkinsonisme 

• Demens med Lewy Bodies 

• Multipel System Atrofi (MSA) 

• Progressiv Supranucleær Parese (PSP) 

• Cortico Basal Degeneration (CBD) 



1. gang hos neurologen 

• Gangen 

• Ansigtet  

• Stemmen 

• Lugtesansen 

• Tremor? 

• Hastighed af bevægelser 

• Tonus i musklerne 

• Balancen 

 



Undersøgelser 

• Blodprøver (TSH, Calcium, levertal mm) 

• CT-skanning 

• DAT-skanning 

• PET-skanning  

 



Behandling 

 
• Dopamin nedbrydning i hjernen hæmmes 

• Dopamin agonister (dopamin-receptor 

stimulerende) 

• Levodopa-tilførende: (levodopa + 

decarboxylasehæmmer) 

• Levodopa nedbrydning i blodet bremses 

• Forlænget virkningsvarighed af doser 

• Dopamin gen-genoptagelses hæmning 

• Acetylkolin-hæmning 

 



Hvordan virker medicinen? 



Behandling: Patient under 70 år 

• Selegelin 

• Dopamin agonist 

• Levodopa, i starten ofte et depotpræparat, 

senere et standardpræparat 

• Comtess eller Tasmar i kombination med 

levodopa (har ingen virkning uden 

levodopa) 

• Amantadin 



Patient over 70 år 

• Levodopa depot senere standard 

• Comtess eller Tasmar 

 



Sen-stadier 

• Mere følsom for udvikling af 

medicinbivirkninger 

• Ufrivillige bevægelser og/eller 

synshallucinationer  

• Tiltagende parkinson symptomer 

• Overbevægelser og/eller psykiske 

symptomer 



Avanceret behandling 

• ‘Deep Brain Stimulation”(DBS) 

• Konstant subkutan infusion af dopamin 

agonisten Apomorfin (APO-go) 

• Intra-duodenal infusion via en PEG sonde 

af levodopa (Duodopa) 



DBS 



APO-go 



Duodopa pumpe 


