
Bliv medlem og støt Alzheimerforeningens arbejde 
for at sikre demente og pårørende bedre vilkår. 
Samtidig får du adgang til Alzheimerforeningens 
mange tilbud. Blandt andet: 

• Ferie- og højskoleophold
• Medlemsbladet Livet med demens
• Pårørendegrupper og demenscafeér i 
      Alzheimerforeningens lokalforeninger

Meld dig ind nu eller giv et bidrag på 
www.alzheimer.dk

Alzheimerforeningen er en uafhængig patient-
organisation for mennesker med en demenssygdom 
og deres pårørende. Vi arbejder for alle med en 
demenssygdom - uanset hvilken.

Støt Alzheimerforeningen

Alzheimerforeningen, Ny Kongensgade 20. st.t ., 1557 København V, telefon 39 40 04 88, post@alzheimer.dk, www.alzheimer.dkv

Hvad er Alzheimers sygdom?

Hvad er Alzheimers sygdom?
Hvad er Lewy body demens?
Hvad er Frontotemporal demens?

Alzheimerforeningen, Løngangstræde 25, 4.,  DK-1468 København K,  telefon 39 40 04 88,  post@alzheimer.dk,  www.alzheimer.dk

Livet med demens
Livet med demens er en stor udfordring. Både for mennesker 
med en demenssygdom og deres pårørende. Derfor hjælper 
Alzheimerforeningen med råd, vejledning og støtte, og du 
kan altid ringe og få hjælp på Demenslinien på 58 50 58 50.

Som medlem af Alzheimerforeningen modtager du vores 
medlemsblad, tilbud om kurser, ferieophold og deltagelse 
i forskellige aktiviteter.

BLIV GRATIS MEDLEM AF 
ALZHEIMERFORENINGEN

Tilmeld dig på www.alzheimer.dk/
gratis-medlem Eller send en mail 
med navn, adresse, mail og telefon-
nummer til post@alzheimer.dk, så 
opretter vi et gratis medlemskab 
til dig i et halvt år.

STØT MENNESKER MED 
EN DEMENSSYGDOM

Send en sms til 1272 med 
teksten HUSK og støt med 
100 kr. (+alm. trafiktakst) 
eller
MobilePay med valgfrit beløb på 
nummer 60156

Løngangstræde 25, 4. sal, 1468 København K,
Telefon 3940 0488, post@alzheimer.dk
www.alzheimer.dk

Demenssygdomme

Hvad er Vaskulær demens?
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Vaskulær demens skyldes forstyrrelser i hjernens blodforsy-
ning. Vaskulær demens kaldes også for blodpropsdemens
eller kredsløbsbetinget demens.

Symptomerne
Symptomerne ved vaskulær demens er forskellige fra per-
son til person og afhænger af, hvilke områder i hjernen, der
er påvirket. Ligesom ved Alzheimers sygdom kan der fore-
komme glemsomhed, koncentrationsbesvær, problemer
med sproget eller problemer med at finde vej. Patienten
kan også få nedsat kraft eller lammelse i den ene side af
kroppen, føleforstyrrelser eller indskrænkning af synsfeltet.
Mangel på initiativ, langsomme bevægelser eller langsomt
mentalt tempo er andre typiske symptomer. Gangbesvær,
ufrivillig vandladning, tristhed og depression forekommer
hyppigt. Følelselivet kan ændre sig, så patienten lettere
bliver rørt eller bryder ud i gråd.

Det typiske forløb
Forløbet ved vaskulær demens varierer meget. Hvis til-
standen skyldes en blodprop eller blødning i hjernen, start-
er symptomerne pludseligt og brat. Hvis der kommer flere 
blodpropper eller blødninger gennem en længere periode, 
udvikler symptomerne sig trinvist. Pludselig forværring kan 
veksle med perioder, hvor tilstanden er stabil eller præget
af langsom bedring. Hvis tilstanden skyldes en gradvis til-
lukning af hjernens små blodkar, udvikler symptomerne sig
langsomt og snigende. Der er stor variation i varigheden af
sygdomsforløbet.

Hyppighed
Vaskulær demens er efter Alzheimers sygdom den mest ud-
bredte form for demens. Men præcist, hvor hyppigt sygdom-
men forekommer, er usikkert. Vaskulær demens i ren form 
menes at udgøre ca. 17 % af alle tilfælde af demens, mens 
blandingsformer af vaskulær demens og Alzheimers sygdom 
måske udgør rundt regnet 10 %. Forskerne anslår, at ca. 
14.000 ældre danskere har vaskulær demens i ren form, og 
måske yderligere 8.000 har en blandingsform.

Årsagen
Der kan være flere årsager til vaskulær demens. Blodpropper
i hjernen er den hyppigste årsag. Selv en enkelt blodprop kan
medføre demens, hvis den påvirker nogle af de afgørende
områder i hjernen.

Andre årsager til vaskulær demens er:
•   Bblødninger i hjernen
•   Sygdom i de små, dybtliggende blodkar i hjernen
•   Svigtende blod- og ilttilførsel til hjernen, fx ved hjertestop

Risikofaktorer
Risikofaktorerne for vaskulær demens er omtrent de samme
som for hjerte-karsygdomme:
•   For højt blodtryk og/eller for meget kolesterol i blodet
•   Flimren af hjerteforkammeret
•   Rygning
•   Mangel på motion
•   Overvægt
•   Sukkersyge
•   Tidligere blodprop eller blødning i hjernen

Vores livsstil påvirker flere af risikofaktorerne. Det er vigtigt
at motionere, spise sundt og undgå rygning, fordi det både
nedsætter risikoen for hjerte-kar-sygdomme og vaskulær de-
mens. Hvis man har sukkersyge eller for højt blodtryk, er det
afgørende at blive behandlet.

Arvelighed
Vaskulær demens er ikke i sig selv en arvelig sygdom. Nogle
af risikofaktorerne for vaskulær demens er delvist arvelige,
men påvirkes i høj grad af livsstil.

Behandling
Vaskulær demens kan ikke helbredes, men man kan gøre
meget for at undgå, at sygdommen bliver forværret. Den 
forebyggende behandling retter sig mod risikofaktorerne. 
Lægen kan fx ordinere blodtryksregulerende, blodfortyn-
dende eller kolesterolsænkende medicin ligesom evt. 
sukkersyge skal være velbehandlet. Lægen kan støtte en i 
selv gøre en indsats i forhold til sund kost og motion. Nogle 
behandlinger fortsætter resten af livet. Da risikofaktorerne 
er forskellige er den forebyggende behandling også forskellig 
fra person til person.

Mere information
Få flere oplysninger hos Alzheimerforeningen.

Lokale kontaktoplysninger:

Demenssygdomme

HVAD ER
VASKULÆR DEMENS?




