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Så sterkt assosieres demens med gamle men-
nesker at det latinske ordet for gammel – senil – 
på folkemunne har kommet til å betegne den 
demenssyke. Når demens rammer i ung alder, 
kan det være med andre debutsymptomer og 
raskere sykdomsforløp enn hos eldre. Tidlig 
diagnostikk kan være viktig. Derfor må vi huske 
at også unge kan bli demente.
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Høyt blodtrykk – arv eller livsstil?
Fedme og høyt blodtrykk i slekten er vanlig hos personer med høyt blodtrykk, særlig hos 
unge kvinner. Dette viser data fra HUNT-studien i Nord-Trøndelag. Hvor mye betyr arve-
lige faktorer for blodtrykket sammenliknet med livsstil og medikamentell behandling?
Side 1185

Sakralnervestimulering
Lavspent elektrisk stimulering av en sakralnerverot kan være effektivt ved analinkonti-
nens, visse vannlatingsforstyrrelser og obstipasjon. Permanent stimulator implanteres 
først etter at en testperiode har vist klar behandlingseffekt.
Side 1190

Demens blant yngre
I Norge er det rundt 1 200 personer under 65 år med diagnostisert demens. De kognitive 
symptomer varierer i større grad blant yngre pasienter enn blant eldre. Diagnosen 
stilles ofte sent. Belastningen for pasient og pårørende er ofte større enn for eldre 
demenspasienter. Genetiske faktorer kan bare forklare en liten andel av demens-
tilfellene.
Side 1194

Støttende fellesskap ved rusvansker
Selvhjelpsgrupper for rusmiddelavhengige kan være et positivt supplement til behand-
ling i offentlig regi. Slike grupper er brukerbaserte og gir den rusmiddelavhengige et 
støttende fellesskap. Mange av gruppene er basert på et 12-trinnsprogram kjent fra 
Anonyme Alkoholikere.
Side 1204

«Gode og relevante oversiktsartikler krever betydelig innsats 
fra forfatterne og er av stor betydning for den enkelte leges kliniske 
praksis og for legenes innflytelse i helsetjenesten»
Se leder side 1179


