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Sir William Richard Gowers 1886, Manual of 

Diseases of the Nervous System 



Navnet- fra den engelske 

legen James Parkinson som 

i 1817 første gang beskrev 

sykdommen på en 

systematisk måte 



Foto: Anders M. Leines 2014 



 Prevalens 100-150 per 100.000 innbyggere 

 6-8000 pasienter med sykdommen i Norge 

 0.5- 1 million pasienter i EU område 

 Hyppigheten øker med alder, debut mellom 50-70 år 

Menn = kvinner 

 5 % av beboere i norske sykehjem 
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Hvorfor får man Parkinsons sykdom? 
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Motoriske symtpomer 

Motoriske symptombilde- parkinsonisme 

 Parkinsonisme: minst 2 av 4 kardinaltegn: 

1. Hviletremor 

2. Akinesi 

3. Rigiditet 

4. Posturale endringer 



Klinikk  

 Maskeansikt 

 Sjeldent blunking 

 Sikling fra munnviken 

 Lav monoton stemme 

 Trege bevegelser 

 Startvansker, freezing 

 Typisk posture 

 Medbevegelser 

 hviletremor 

 



Kartlegging  

 UPDRS- Unified Parkinsons Disease Rating Scale 

 ON- OFF skjema 



Er det Parkinsons sykdom? 

 PD 

 Sekundær ( symptomatisk) parkinsonisme 

 Parkinsonisme som opptrer som en av hovedmanifestasjonene ved andre 

degenerative hjernesykdommer 



Symptomatisk ( sekundær) 

parkinsonisme 

 Postencefalittisk 

 Medikament indusert : nevroleptika, calsium- antagonister 

 Toksisk : eksogent ( mangan), endogent ( Wilsons sykdom) 

 Traumatisk 

 Neoplastisk 

 Vaskulær  









Diagnose PD er usannsynlig hvis: 

1. Anamnestisk påvises sannsynlig årsaksfaktor 

2. Kliniske tegn til lesjon i cerebellum, piramidebanene 

3. Demens eller/og betydelig autonom svikt ved debut av 

parkinsonisme ( ila 1 år) 

4. Dårlig respons på dopaminerg medikasjon 



 Klinisk sikker PD: 

1. Hviletremor 

2. Minst to av følgende: akinesi, rigiditet, posturale nedringer 

3. Asymetri ved debut 

4. God respons på dopaminerge medikamenter 

 



Parkinsonisme ved nevrodegenerative 

sykdommer- « Parkinson pluss « 

Parkinson pluss: 

1. Multisystematrofi ( MSA)  

2. Progressiv supranukleær parese ( PSP) 

3. Demens med Lewy- legemer ( DLB) 

4. Kortikobasal degenerasjon ( CBD)  



Multisystematrofi ( MSA) 

 MSA- p og MSA- c 

 OBS! tidlig dysautonomi 

 Ca 5% av parkinsonisme 

 Kombinasjon av pyramidale, ekstrapyramidale, cerebellære og autonome 

symptomer 

 Ofte yngre pasienter en PD, dårligere prognose 

 Har i begynnelsen effekt av l- dopa, vanskelig å skille mellom PD og MSA 

 Både PD og MSA i premotorisk fase har RBD 

 Sjeldent demens! 



MSA - MRI 



Progressiv supranukleær parese- PSP 

Klinisk bilde: 

1. Supranukleær oftalmoplegi 

2. Pseudobulbær parese 

3. Dysartri 

4. Aksial rigiditet 

5. Demens  

 

OBS! symetrisk, falltandens bakover, demens, mangel på tremor, 

øyebevegelser! 



PSP- MRI 



Demens med Lewy- legemer ( DLB) 

Syndrom med:  

1. Demens 

2. Parkinsonisme 

3. Synshallusinasjoner  

-Lewy- legemer i hjernestammen, limbiske systemet, hjernebarken. 

-En av de hyppigste årsakene av demens. 

- Demens og synshallusinasjoner før eller innen 1 år etter symptomer på 
parkinsonisme 

OBS!  

-liten dose levo- dopa kan forverre hallusinasjoner.  

-Dopamin agonister- psykose 

- antipsykotika- forverring av parkinsonisme 



Kortikobasal degenerasjon ( CBD) 

 Asymetri 

 Symptomer ofte i en ekstremitet 

 Apraxia av ekstremitet ( alien limb) 

 Rigiditet i affisert ekstremitet 

 Tremor, myoklonus, dystoni, demens 

 Responderer ikke på levo- dopa 
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Ikke- motoriske symptomer og 

problemer 

1. Nevropsykiatriske problemer 

2. Søvnproblemer 

3. Fatigue 

4. Autonome forstyrrelser 

5. Smerter 

 

 

 



Nevropsykiatriske symptomer 

 60 % av pasienter har et eller flere slike symptomer 

 Hyppigste: kognitiv svikt, depresjon, angst, apati, synshallusinasjoner 

 Depresjon- viktigst årsak til redusert livskvalitet 

 Hallusinasjoner: sanseinntrykk uten ytre stimulering 

 Hallusinasjoner ofte med innsikt 

 Vrangforestillinger: feilaktige oppfatninger om virkeligheten ( overdreven 

sjalusi) 

 Mest vanlige er synshallusinasjoner 

 Nevropsykiatrisk Inventorium ( NPI): pårørende basert intervju, kartlegger 12 

psykiatriske symptomer 



Demens  

 25-30 % pasienter med PD 

 Risiko 4-6 ganger høyere en hos normalbefolkningen 

 Gjennomsnitt varighet fra PD diagnose til demens 10 år 

 Innen første år- DLB 

 Risiko?: 

1. Høy alder, mild kognitiv svekkelse, mer alvorlig parkinsonisme: kortere tid til 
demens 

2. Tremor-dominant PD< rigid- akinetisk PD 

3. Dominant stillingsforandringer og gangvansker: høy risiko 

Utelukke andre årsaker til kognitiv svikt! 

Tester: MMS, klokke, TMA, TMB, MoCA ( Montreal Cognitive Assessment) 



Depresjon  

 Ca 40% av alle PD pasienter 

 Ofte første symptom 

 Assosiert med lavere kognitiv funksjon og alvorlige motoriske symptomer 

 Nedsatt livskvalitet! 

 Kan være vanskelig å diagnostisere 

 Tester: MADRS ( Montgomery- Åsberg Depression Rating Scale), BDI ( Beck- 

Depression – Inventory) 



Apati  

 Manglende interesse eller emosjon 

 Likegyldighet og affektavflating 

 Ofte ved nevrodegenerative sykdommer: frontotemporal demens, DLB, PSP 

 Hyppig ved PD, med eller uten depresjon 

 Symtpomer ligner på demens og depresjon 

 Tester: AES ( Apathy Evaluation Scale), Neuropsychiatric Inventory ( NPI) 



Søvnproblemer  

 Depresjon og søvnproblemer reduserer mest livskvalitet 

 RBD i premotorisk fase 

 Motoriske, psykiatriske og autonome forstyrrelser kan forårsake sekundær 

insomni og økt tretthet på dagtid 

 Mediakmentelle bivirkninger med mareritt, nattlige hallusinasjoner og 

dyskinesier- tretthet på dagtid 

 Viktig med komparentopplysninger! 

 Insomni, hypersomni, parasomnier 



Fatigue  

 Tretthet, mangel på energi, følelse av utslitthet 

 Ofte ved nevrologiske sykdommer 

 Betydelig negativ innflytelse på kognitiv og fysisk funksjon og livskvalitet 

 58 % av PD pasienter i en studie rapporterte at fatigue var ett av de tre 

mest invalidiserende symtpomene de hadde 

 Både fysisk og mentalt problem 

 Kan oppstå før debut av motoriske symtpomer 

 Måleinstrument: FSS ( Fatigue Severity Scale) 



Autonome forstyrrelser 

 Autonome systemet vanligvis ikke påvirket tidlig i PD 

 Ofte parkinsonisme + tidlig autonom dysfunksjon = MSA 

1. MAGE/ TARM 

- obstipasjon: sykdom, behandling ( + fysisk inaktive, lite væske) 

- Sikling: ikke autonom forstyrrelse, redusert svelging 

2. ORTOSTATISK HYPOTENSJON 

- spontant, medikamentelt utløst 

- Poliklinikk: måle BT liggende + stående 

- OBS: måle BT 2 timer etter L- dopa 



Autonome forstyrrelser forts…. 

3. SVETTING 

- Affeksjon av hypothalamus 

- Oftest i off- fase 

4. URINVEIENE 

- Blærefunksjon affisert ved avansert sykdom 

- Ofte stort besvær om nettene 

- Ofte hyppig vannlatning og urge inkontinens 

- Problemer øker i off- periode 

5. SEKSUELL DYSFUNKSJON 

- Spør spesifikt  



Smerte  

 Ny studie viser at ca 80 % PD pasienter har smerter 

 Opp til 2 år før motoriske symptomer, på samme side hvor PD debuterer 

 Ansikt, munn, hode, mage, bekken, endetarm 

 SNS- sentral nevropatisk smerte. Ledd i basalgangliesykdom? 

 Fire kategorier: 

1. Muskelsjelettsmerter 

2. Nerverot smerter 

3. Smerter ved dystoni ( early morning dystonia) 

4. SNS 



 Historie 

 Basal patofysiologi 

 Klinikk- motoriske symptomer 

 Ikke- motoriske symptomer 

 Behandlingsprinsipper 

 Behandling i sent stadium 

 



Behandling av Parkinsons sykdom 

1. Ikke- medikamentell behandling 

2. Medikamentell behandling: 

a) Generell behandlingsstrategi 

b) Behandling ved komplisert PD 

 

3. Kirurgisk behandling 



Ikke- medikamentell behandling 

 Tilstrekkelig informasjon, støtte 

 Dialog med pårørende tilstede  

 Supplere med skriftlig informasjon 

 Tverrfaglig samarbeid: pasient i fokus, ikke sykdom 

            -  representanter fra spesialist- og kommune- helsetjenesten 

            - en koordinator 

            - dette er veldig vanskelig og utfordrende. I London i en bydel kommer 

PD pasienter 1 gang/ uka: PD sykepleier, logoped, fysioterapeut, 

ergoterapeut, ernæringsfysiolog. Pårørende kan være med. 



Fysioterapi  

 Generelt nedsatt bevegelsesevne 

 Veldig viktig med fysisk aktivitet tidlig i forløpet! 

 Hensikt er å vedlikeholde eller forbedre funksjonsnivået, samt 

redusere komplikasjoner 

 Generelle øvelser, kondisjon, styrke, balanse- og gangtrening 

 Målrettet, avhengig i hvilket stadium sykdommen er 



Logopedi  

 Motoriske vansker i alle kroppens muskler 

 Svak stemme 

 Utydelig, urytmisk tale 

 Redusert bevegelighet av musklene i lepper, tunge, kinn, hals, svelg 

 Svelgevansker- sikling 

 Mat liggende igjen i munn/svelg 

 Bevisstgjøring av muskelbevegelser 

 Små porsjoner 

 Hjelp med kommunikasjonsproblemer 



Ergoterapi  

 Pasienter som har vansker med å utføre daglige aktiviteter 

 Ergoterapi tar sikte på å fremme helse gjennom aktivitet, detakelse, 

tolhørighet og å forebygge ulykker, isolasjon og aktivitetstap 

 Oppfordre til aktivitet 

 Har fokus på mestring og prioritering 

 Har fokus på ressurser 

 Finne balansen mellom aktivitet og hvile 

 Individuell tilpassing 



Ernæringsterapi  

 PD pasienter utsatt for underernæring 

 Ved stor vekttap oppfølging av lege og klinisk ernæringsfysiolog 

 Levodopa- tas uten proteiner. OBS- fare for redusert inntak av proteiner 



Behandling av motoriske symtpomer 



Sykdomsmodulering? 

 MAO-B hemmere ( Eldepryl, Selegilin, Azilect)- nevronsparende effekt in 
vitro 

 Motvirker apoptose? 

 Minsker progresjon av sykdommen? 

 PD: selegilin- Eldepryl 10 mg x 1, rasagilin- Azilect 1 mg x 1 

 Mindre aktuelt hos eldre pasienter 

 Først inn, først ut 

 

« No treatment has been shown to be neuroprotective» 

   - American Academy of Neurologi Practice Parameter 



Levodopa  

 Mest effektiv medikament for behandling av motoriske symptomer 

 Pro-drug 

 Omdannes til dopamin ut av CNS- kvalme, oppkast 

 Carbidopa ( dekarboksylasehemmer) 

 Levodopa +  carbidopa = Sinemet  



Levodopa  



Terapeutisk vindu 



Dopaminagonister  

 Stimulerer dopamin reseptorer, krever ikke spesielle enzymer eller transport-

mekanismer 

 Tilgjengelige i Norge: 

1. Pramopexole ( Sifrol) 

2. Ropinirole ( Requip) 

3. Apomorfin 

4. Rotigotine ( Neupro plaster) 







Når starte symptomatisk behandling? 

 Internasjonalt uenighet 

 Når bør behandling startes? 

 Hvilke medikamenter bør foretrekkes initialt? 

 Lenge trodd at behandling bør ikke startes før symptomer gir sosialt 

funksjonstap 

 

« Can PD progression Be Slowed by Withholding Levodopa? ( Ansver: No) 

   - J. Eric Ahlskog 



 There is no evidence that the best responses can be saved for later years 

 By deferring treatment and accepting early disability, the patient may be 

giving up good years of life for no gain 

 « If you don`t use it, you lose it!» 

 

« Maintain patients in the mainstreams of their lives» 

 

                                       - J. Eric Ahlskog 



Levodopa og dopaminagonister 

1. Levodopa + carbidopa ( Sinemet): best effekt, minst bivirkninger. Bør velges 

som førstevalg hos de fleste med uttalte symptomer, hos eldre, pasienter 

med demens, hvis det er bivirkninger på dopaminagonister 

2. Dopaminagonister vanlighvis anbefalt som førstevalg hos yngre pasienter. 

Hos demente pasienter fare for psykose 

3. Dosering av levodopa og dopaminagonister må utprøves individuelt 

4. Døgndose av levodopa, som monoterapi, bør ikke overstige 600 mg for 

standardpreparat og 800 mg for depotpreparater 





 

 

 

                       BEHANDLING AV IKKE- MOTORISKE SYMPTOMER 



Gastrointestinale problemer 

 Rikelig væske, mosjon og fibertilskud 

 Ved svelgeproblemer- Madopar solubile 

 Apomorfin injeksjoner- ved svelgeproblemer i off-fase 

 



Blæreproblemer  

 Optimalisere antiparkinsonistisk behandling 

 Ved detrusor hyperaktivitet redusere væskeinntak på kvelden 

 OBS! prostata problemer 

 Ved nokturi tenk på paradoksal blodtrykks - diurnal variasjon- gi 

medisiner for hypertensjon om kvelden 



Ortostatisme  

 Langsom endring av posisjon fra sittende til stående 

 Hev hodeenden av sengen om natten 

 Elastiske strømper 

 Økt saltinnhold i maten 

 Florinef 0.1 mg 1 x 2-3 om dagen 



Falltendens  

 Behandle ortostatisk hypotensjon 

 Fysioterapi og instruksjon for postural instabilitet 

 Dårlig skotøy, løse matter, dørstokker, dårlig belysning 

 Daglig fysisk aktivitet og tilpasset fysioterapi 



Søvnforstyrrelser  

 Innsovningsvansker: Zopiclone 2.5- 7.5 mg; Melatonin 3 mg 2 timer før 

sengetid 

 Søvnfragmentering og tidlig oppvåkning: Tolvon 10 mg 

 RBD: Rivotril 0.25- 1.5 mg før sengetid 

 Hypersomni: reduksjon av dopaminagonister 



Demens ved PD 

 Generelt tilbakeholden med medisiner hos PD med demens! 

 Ofte bivirkninger av lave doser 

 Exelon kan forsøkes, opptrapping til max 6 mg x 2 



Depresjon  

 Best dokumentert citalopram ( Cipramil)- 10 mg daglig 

 Dosen kan økes til 20 mg x 1 

 Dersom ikke god effekt etter 1 mnd, prøv kombinasjon med 

mianserin ( Tolvon) 10 mg om kvelden 



Psykotiske symptomer 

 Tradisjonelle nevroleptika med dopaminantagonistisk effekt er 

kontraindisert! 

 Nye atypiske nevroleptika er førstevalg 

 Leponex er brukt lenge og har god effekt, men bivirkning fatal leukopeni 

 Quetiapin ( Seroquel) har best receptorprofilen: 12.5 eller 25 mg om 

kvelden, kan økes til 50 mg. 

 



Tiltak ved forvirring eller psykose 

 Er det interkurrent sykdom, mulig delir? 

 Seponere flest mulig medikamenter 

 Enklest å administrere monoterapi 

 Seponere i denne rekkefølgen: 

 MAO-B-hemmer 

 Evt. antikolinergica (f.eks mot blæreprobl) 

 Agonist 

 COMT-hemmere 

 



Avansert behandling ved Parkinson`s 

sykdom 

 STN stimulator, Apomorfin, duoDOPA 

1. Sikker idiopatisk PD 

2. Ingen demens, hallusinasjoner, psykose 

3. Klar levodopa respons 

4. Innforstått at han/hun ikke blir bedre enn på sitt beste med medisiner 

5. Vil neppe hjelpe ikke- motoriske plager 

6. Bremser ikke sykdomsutviklingen 

 

                      5- 1 (- 2) 



STN- DBS 



DUO-DOPA ( levodopa- karbidopa 

intestinalgel) 



Apomorfin pumpe  



Nyttige linker 

 https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-

kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser 

 

 http://www.parkinsonnet.info/ 

https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-bevegelsesforstyrrelser








Takk for oppmerksomheten! 


