


Hva predikerer endring fra normal 
aldring til MCI og senere demens?

Single case-study med kontinuerlig oppfølging over 18 år 

Jens Egeland, Senter for Metodeforskning, SiV, UiO



71 år gammel mann henvist 2001

• Henvist fra legesamboer som skriver juni 2001 at H.N.’s
«korttidshukommelse har vært dårlig i flere år, men er blitt merkbart 
forverret i løpet av vinteren og våren». 

• H.N skriver selv at «min hukommelse og konsentrasjonsevne blir 
stadig dårligere.  Min lege-samboer synes jeg bør undersøkes 
nærmere i fall Alzheimer kan være under utvikling, noe som med 
nyere medisiner skal være mulig å bremse»

• Sterk subjektiv følelse av svikt. 
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Problemstillinger:

• Var den subjektive opplevelsen mer sensitiv enn testene? 

• Eller var den subjektive opplevelsen uttrykk for Cogniform Disorder?

• Er metodene våre tilstrekkelig sensitive ovenfor intellektuelt 
velfungerende personer?

• Hva var de første test-tegn på svikt: Strategimål vs. prestasjonsmål



Vurderinger gjort underveis:

• 2001-2012 god normal funksjon

• 2014: amnestisk MCI

• 2015 og 2016: Normale funn, men under premorbid funksjon

• 2017 MCI 

• 2018 mer uttalte kognitive vansker. Leverer førerkortet.

• 2019: Demenskriterier oppfylt. Betydelig kognitiv svikt



Helse 
• Cancer prostata

• TIA anfall 1996, brukte Albyl-E frem til 2010. Ingen senere kjente tilfeller av 
infarkter, eller kortvarige nevrologiske utfall.

• Dyp venetrombose i 2010, skiftet til Marevan, senere tilbake til Albyl-E.

• MR februar 2014: Vaskulært betingede endringer i hvit substans. Ingen 
tegn til nytilkomne infarkter→ inkomplette lacunære infarkter som ved 
vaskulær demens (men ikke demens)

• Mars 2014: «Forandret meg mye siste få måneder. Alt går langsomt, husker 
dårlig»

• Mars 2014 beskriver en «merkelig hendelse»

• Fortsatt noe aktiv utenfor hjemmet:  Forteller at han nylig var på foredrag 
om Piet Hein, men husker ikke helt hvor lenge siden (var 2 dager før).





Hva vet vi om kognitiv svikt ved demens:

Arbeidsminne:liten nedgang i slavesystemene 
(Carlesimo et al., 1994)

• Tallspenn forlengs uendret fra 2001-2019 (råskåre: 9). 

• Baklengs: svakt i 2001 (4 tall) Bedre i 2019: 6 tall. Ellers stabilt. 
• Tallspenn måler en automatisk kapasitet. Interessant å sammenligne med 

evnt. forskjeller fra visuelt spenn for å sjekke lese-skrive vansker, men lite 
sensitivt for endringer i oppmerksomhet.

• Visuelt spenn: Gradvis nedgang fra skalert skåre 14 i 2001 til s.k. 10 i 
2019 (råskårenedgang fra 16 i 2006 til 11 i 2019. 



«bearbeidingsarbeidsminne», «the central
executive», simultankapasitet 

• Pasat: 3 sek. 2001: 54 av 60 rett. > +2 s.d.

• TMT-4: Stabilt rundt middels frem til 2016, så henholdsvis s.k 5, 1 og 
<1 (2019) 



RCFT: Kopi 2001



2019: 5 poeng (t 39), gjenkjenning 16 (t 26)



CVLT

Svekket hukommelse er 
kjernesymptom ved 

demens
Skal være svekket 

uansett betingelse: 
innlæring, fri gjenkalling 

og gjenkjenning
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CVLT: innlæring: z-skårer
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CVLT: gir strategimålene mer informasjon?
Læringskurven (slope) noe under snittet allerede 
fra 2001.   
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CVLT: gir strategimålene mer informasjon?
Recency er avvikende i 2001.
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Flat læringskurve og økt recency indikasjon på 
svekket læring samsvarende med 

egenopplevelsen. Mer sensitiv enn total læring 



Bruno et al. (2018): Recency Ratio (Rr) 

• Antall Recency responser Trial 1- Recency Responser LDFR

• Viser at god innlæring ikke nødvendigvis er god læring, men 
gjenspeiler kun minnespennet (som i liten grad reduseres- jmf. Ingen 
reduksjon i tallspenn)

• Predikerte conversion til MCI bedre enn Innlæring totalt (selv om 
innlæringsmålet inngikk i def. av MCI)

• Rr mer spesifikk for demens, mens redusert innlæring derimot kan 
skyldes mange forhold.  



Recency ratio (Rr) 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2001 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rr Kolonne1 Kolonne2

82 % av «converters» Rr>1

85 % av «non-converters» >1.65



I gråsone allerede fra 2001 (til tross for god 
total læring). Sikkert utslag fra 2014 
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Dobbel dissosiasjon



Hessler et al. (2016)

• «Neighborhood»: Høy nabofaktor hvis endring av en bokstav kan gi 
andre meningsfulle ord. Høy nabofaktor aktiverer mer av det 
semantiske nettverket og gjør det lettere å huske ordet

• Høy nabofaktor lettet hukommelsen for ordet hos friske personer, 
men ikke ved demens (som har et dysfunksjonelt semantisk nettverk)  
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• Må korrigeres for recency/primacy/ordlengde og frekvens i språket  



Norsk CVLT-standard vs.  Alternativ liste: 
samme serie-posisjon
Benk Jakke

Ben Hakke

Senk Kakke

Tenk Akke

Bank Lakke

Pakke

Rakke

Jokke

Jakte



Jakke skulle altså være lettere å huske enn benk:

Utover trial1 ingen effekt av naboskap som 
forventet hos friske 
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CVLT: Utsatt minne: god prestasjon frem til 
2014.
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CVLT: Utsatt minne og diskriminabilitet og 
intrusjoner: Bidrar lite mer… 
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Glemsel 

• De fleste tilstander med såkalte 

«hukommelsesvansker» handler 

om innlæringsvansker
• Schizofreni

• MS

• TBI

• Demens gir vansker med innlæring, 

men ytterligere svikt i konsolidering, altså glemsel
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Retensjon (savings): LDFR i % av beste 
innlæringsforsøk 
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Hamilton, Delis et al. (2004): Friske eldre retensjon >80%, 
Lewy-legeme demens ca 30%, AD <20% 
Glemsel fremfor dårlig innlæring særlig 2014 og 2019. Ustabilt 
eller sensitivt mål?
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Oppsummering:

• Genuin følelse av huk.svikt fra før 2001. Komparent (samboer) 
bekrefter

• Vaskulær cerebral skade/prosess påvist v/MR i 2014, men ingen tegn 
til friske infarkter

• Manifest demens først i 2019   



Forskningsspørsmål:

• Var den subjektive opplevelsen mer sensitiv enn testene, eller var den den 
subjektive opplevelsen uttrykk for Cogniform Disorder?

• Vanskelig å si sikkert. Det tok i så fall 18 år å utvikle manifest demens. Rr i 
«gråsonen» allerede i 2001 (presterte som 82 % av «converters»

• På den andre siden: presterte for øvrig normalt, og selv Rr er som 85 % av 
«nonconverters» 
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• Hva var de første test-tegn på svikt: Strategimål vs. Prestasjonsmål

• Strategimål: særlig recency og retention er teoretisk, diagnostisk og empirisk 
viktige og mer sensitive enn prestasjonsmålene. Også læringskurve (slope) gir 
tilleggsinformasjon om svekket læring utover automatisk minnespenn.

• Minnespennet meget lite sensitivt 



• Takk for oppmerksomheten og særlig takk til HN som har villet være 
med som forsøksperson gjennom alle disse årene



• Takk for oppmerksomheten og særlig takk til HN som har villet være 
med som forsøksperson gjennom alle disse årene

• Svar på Informasjons-spørsmål om hvem som utsmykket det sixtinske 
kapell i 2019:

• «det var i hvert fall ikke meg»


