
Adfærdsforstyrrelser hos 
patienter med demens

Hvad er det?



BPSD = Behavioural and 
Psychiatric Symptoms in 

Dementia
Ses hos 90% på et eller andet tidspunkt af forløbet

Adfærdssymptomer:
•Aggression
•Apati
•Agitation
•Uro
•Råben

Psykiatriske Symptomer:
•Depression
•Angst
•Psykose



Apati

• Mangler initiativ
• Sidder uvirksom hele døgnet, hvis der ikke 

aktiveres



Råben

• Råber ofte ”hallo” eller ”hjælp” uden nogen 
påviselig årsag

• Ved det ofte ikke selv



Uro

Mange former:
Vandren op og ned af gangene
Ambuleren (vil forlade hjemmet)

Pilleri



Agitation

• Uhensigtsmæssig adfærd der ikke har 
sammenhæng med de behov patienten 
har

• Rastløshed
• Ængstelse
• Hyperaktivitet



Aggression
Agression er:
• Verbale trusler
• Fysiske trusler – spark eller niv
• Slår på mennesker eller ting
• Overreaktion på selv små hændelser



Agression

Årsager:
•Somatisk sygdom
•Depression 
•Frygt eller ydmygelse
•Frustration over ikke at forstå eller blive 
forstået
•Manglende dømmekraft eller selvkontrol 
på grund af demenssygdom
•Manglende hæmninger  - Emma Gad 
væk



Agression

Vigtigst:

Tag det ikke personligt !!

Det er som regel kun rettet mod dig, bare 
fordi du er til stede



Søvn

Søvnmønsteret ændres med alderen, men 
forstyrrelser er hyppigere og mere alvorlige hos 
patienter med AD

Mange somatiske lidelser påvirker også søvnen
Circadiane rytme – det biologiske ur – er forstyrret 

hos patienter med AD
Skyldes formentlig tab af kolinerge neuroner



Observationer

Kortlæg:
• Søvnmønster – døgnrytmeskema
• Somatisk undersøgelse (smerter, luftveje, 

hjerte, prostata)
• Psykisk (delir, depression, angst)
• Medicingennemgang
• Dagaktiviteter



Bivirkninger ved antipykotisk 
behandling

• Parkinsonistiske symptomer
• Sløvhed
• Gangforstyrrelser
• Fald
• Delir
• Lunge – og urinvejsinfektioner
• Perifere ødemer
• Cerebrovaskulære hændelser 
• Fald i kognitive funktioner
• Øget dødelighed som følge af pneumoni, apoplexi og 

akutte kardiale arrytmier



Bivirkninger ved antipsykotisk 
behandling

Nyt studie viser:
• Serenase øger dødeligheden med 50% i 

forhold til Risperdal 
• Den øgede dødelighed ses indenfor de 

første 3 måneders behandling
• Ca 30 ekstra tilfælde af apopleksi og ca 25 

ekstra dødsfald årligt blandt mennesker 
med demens i Danmark


