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Agenda

O Fysisk funksjon hos de med kognitiv svikt/ 

ulike demensformer

O De kognitive symptomene og utfordring ved 

eget aktivitetsnivå

O Fysisk aktivitet/ trening

O Rehabilitering 



Symptomer ved 
demenssykdom
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Motorikk/ fysisk funksjon er tidlig affisert 
hos personer med demens 

(Tangen 2012, 2015).

Motoriske tegn ved ulike demensformer

O MCI –svakere prestasjon på gange og balanse

O Alzheimer sykdom-↓GH,↑variabilitet, dualtask, parkinsonisme, apraksi, 
finmotorikk, milde funn i tidl fase. ( Suttanon 2012, Tangen 2014, castrillo 2015)

O Vaskulær demens – fokalnevrologiske utfall, generelle motoriske utfall

O Lewy Body demens-parkinsonisme, falltendens

O Normaltrykkhydrocephalus–gangvansker

O Parkinson med demens

O Progressiv supranuculær parese demens 





Alzheimer demens

O Yngre personer med Alzheimer demens, 

hadde bedre mobilitet enn yngre personer 

med andre former for demens.

O Men negativ endring etter 1 år i gruppa m 

Alzheimer demens.

Tangen et al 2014







Livingston et al, 2017



Fysisk trening og demens
Personer med demens har samme behov for fysisk aktivitet som 
friske eldre. For å opprettholde funksjon så lenge som mulig. 

Use it or lose it – spesielt viktig for demenspasientene.

O Forskning viser at demente er mer inaktive enn andre eldre 
(Telenius et al 2016) .

O Livskvalitet hos eldre med demens relateres til god funksjon i 
hverdagsaktiviteter. Fysisk form korrelerer med dagliglivets 
aktiviteter (Martyr et al 2018, Telenius 2016). 

O Fysisk aktivitet er en viktig modifiserbar faktor ift videre 
demensutvikling/ «hjernens helse» (Livingston et al 2017)

O God compliance med tilrettelagt trening  (Telenius et al 2016) 



Hva sier forskerne om effekt av 
trening?

O På fysisk funksjon hos eldre med demens:

O Ganghastighet, TUG (review Potter et al, 2011)

O ADL (Forbes et al, 2015)

O Tilfredshet med å gjøre trening, kondisjon, 

dual-task. (Sobol et al, 2016) 

O ADL, Balanse, styrke Telenius 2015, Littbrand 2011



Trening effekt på 
adferdssymtomer:

Hos eldre med demens:

O Depresjon og agitasjon 

De souto Barreto 2015 ( review)

O Agitasjon og apati Telenius 2015



Effekt på kognisjon/ påvirker 
hjernen

O Økt hjernevolum (grå masse)

O Tau-protein og beta-amyloid plakk

O Økt hippokampusvolum (Killgore, 2013) 

O Økt nerveaktivitet i bestemte områder av hjernen 
(Colombe et al, 2004) 

O Nevroplastisitet

O Økt hjernederivert neurotrofiske faktorer (BDNF) og 
Insulin-lignende vekstfaktor (IGF-1) Viktig i kampen 
mot hjerneatrofi i aldrende hjerne og 
neurodegenerativ sykdom 

O Styrketrening: hjernevolum, reduserer homocystein, 
øker IGF-1



Treningsstudie på sykehjemsbeboere 
med demens  Telenius 2015

O RCT: Intensiv styrke/ balanse-trening vs

sosial aktivitet ( 12 uker)

O HIFE-program fra Sverige

O Funksjonelle øvelser

O Høy intensitet

O Ledet av fysioterapeuter (3:1)

O 50 minutter to ganger i uken (begge grupper). 



Resultater

O Bedre fysisk funksjon assosiert med høyere 
livskvalitet

O Signifikant bedre balanse, ADL, mindre 
agitasjon, mindre apati

O Langtidseffekter (3 måneder etter opphør av 
trening)

O Alle fikk dårligere balanse og mistet styrke i beina

O MEN treningsgruppe mindre urolig

O Fysisk form er ferskvare”



Treningsstudie for demente i 
omsorgsbolig (Littbrand 2011)

O RCT: Høy-intensiv funksjonell trening ( 12 

uker) for demente i omsorgsbolig; ↑styrke, 

balanse og ADL  



Funksjonell vektbærende 
trening

Trene i samme eller lignende 

bevegelsesmønster og posisjon som man har 

til hensikt å forbedre

O Effektivt – påvirker flere fysiske funksjoner

O Øvelsene er lettere å forstå

O Progresjonsmuligheter

O Tilpasningsmuligheter for personer med ulikt 

funksjonsnivå

O Krever ikke treningsstudio med apparatpark









Hvordan legge til rette trening 
for personer med demens

O Funksjonelle øvelser 

O Klar instruksjon

O Bruk kroppsspråk

O Vær tålmodig

O Involver pårørende



Rehabilitering- trening –
fysisk aktivitet

O Eldre med demens har også behov for 
rehabilitering etter akutt sykdom – målrettet + 
tidsavgrenset

O Trening er viktig for å gjenvinne fysisk funksjon

O Systematisk, strukturert, målrettet, individuelt 
dosert

O Viktig med tilrettelagt daglige fysisk aktivitet for 
å opprettholde fysisk funksjon/ form – hindre 
inaktivitet. 



Oppsummering
O Motorikk og fysisk funksjon er tidlig affisert hos personer med demens

O Livsstil påvirker risiko for demens. FA/trening en sterk modifiserbar 
faktor

O Inaktivitet og stillesitting spesielt uheldig for de med demens.

O God evidence for at demente i sykehjem og i omsorgsbolig har god 
effekt av trening: bedre balanse, styrke og mentalhelse

O Studier viser at de kan motta instruksjoner og utføre øvelsene effektivt 
og korrekt

O Både trening og tilrettelegging av fysisk aktivitet er viktig  - og de har 
behov for rehabilitering etter akutt funksjonssvikt.



Old age is like climbing a mountain. You 
climb from ledge to ledge. The higher you 
get, the more tired and breathless become, 
but your views become more extensive.

Ingmar Bergmann 


