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FAG – fagartikkel

Svaret på spørsmålet om når demensdiagnosen bør stilles, er enkelt: Når 
det hjelper enkeltmennesker. Spørsmålet blir derfor om når enkeltmennesker 
hjelpes av å få en demensdiagnose. 

Mens det kan være til stor hjelp for enkelte og for deres omgivelser å få 
en forklaring på sine plager, kan diagnosen også medføre frykt, depresjon 
og stigmatisering. Dårlige diagnostiske metoder kan medføre falske diag-
noser og overdiagnostikk. Mer oppmerksomhet og bedre diagnostiske 
 metoder kan føre til en selvforsterkende «demensepidemi». Det er derfor 
viktig å være varsom med demensdiagnosen, særlig når behandlingsmulig-
hetene er begrensede. 

Demens: 
Når bør diagnosen stilles?

Spørsmålet om når demensdiagnosen bør stilles er ikke et faktaspørsmål.  
Det er et spørsmål om normer og verdier. Derfor er det et etisk anliggende.  

I denne artikkelen vil jeg bruke ulike etablerte kriterier for å drøfte spørsmålet om når  
demensdiagnosen bør stilles: Klassifiseringskriterier, kunnskapskriterier, diagnostiske  

kriterier, terapeutiske kriterier og sist, men ikke minst, moralske kriterier. 

Hovedbudskap:
• Spørsmålet om når demensdiagnosen bør 

stilles er et normativt spørsmål.
• Det berører en rekke etiske problemstillinger.
• Svaret er enkelt: Demensdiagnosen bør 

stilles når det hjelper  enkeltmennesker.
• Det viktige og vanskelige er å avgjøre når 

mennesker hjelpes.
•	 Dette	kan	ikke	avgjøres	av	fagfolk	alene. 

Nøkkelord: etikk, diagnose, klassifisering, stigmatisering.
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ikke er entydig definert, behøver ikke å være et 
problem dersom de mer spesifikke demens-
diagnosene er det, men å  bruke en felles para-
plydiagnose for en blanding av klare og godt 
definerte underdiagnoser og uklare diagnoser 
kan føre til problemer. Eksempelvis kan enkelt-
tilfeller behandles som mer eller mindre en-
tydige enn de skulle vært behandlet. Grunnen 
til at enkelte demensdiagnoser ikke er klare og 
entydige er ofte manglende kunnskap. Kunn-
skapsmangelen er derfor en viktig kilde til 
usikkerhet om demensdiagnosen.

Kunnskapskriterier (Epistemiske kriterier)
Kunnskapen om demens har også endret seg 
kraftig de siste tiårene. Årsaksforklaringene er 
mange og sammenvevde: Blodtrykk, blodsukker, 
infeksjoner, kortisol, stress, gener, alder, livsstil 
[8] (inklusive sosioøkonomisk status [9] og 
landlige omgivelser [10]). 

Kunnskapsgrunnlaget er i seg selv ikke pro-
blematisk. Planten revebjelle ble brukt mot 
hjertesykdom lenge før man forsto hvorfor den 
virket. Det er først når et mangelfullt kunn-
skapsgrunnlag gir uklar eller varierende hand-
lingsveiledning, det vil si at det fører til en be-
handling som ikke hjelper mennesker, at 
kunnskapsmangelen blir problematisk. Poenget 
er da at man ikke bør stille demensdiagnosen 
dersom man ikke vet hva det fører til.

Diagnostiske kriterier 
I tillegg til spørsmålet om klassifiseringen er 
klar, ekskluderende og koherent og om etiologien 
er kjent, møter vi spørsmålet om hvorvidt 
 diagnosen er nøyaktig. Det finnes i dag en rekke 
metoder og teknologier for å diagnostisere 
 demens [11]. Nøyaktigheten (sensitiviteten og 
spesifisiteten) til disse varierer. Det betyr at 
mange kan få et diagnostisk testresultat om at 
de har demens mens de ikke har det (falsk 
 positivt testsvar, lav spesifisitet), eller den 
 diagnostiske testen kan overse sykdom (falsk 
 negativt testsvar, lav sensitivitet). Kunnskaps-
oppsummeringer viser at den diagnostiske 
nøyaktigheten i allmennpraksis er lav [12]. 
Hvis testene har lav nøyaktighet, bør vi ikke 
bruke dem til å diagnostisere demens.

Et annet problem er at om tester som har 
 rimelig høy nøyaktighet (sensitivitet og spesifi-
sitet over 95 prosent) brukes på grupper med 
få som faktisk er syke, blir testens evne til å gi 
korrekt demensdiagnose veldig dårlig. Det gir 
lav positiv prediktiv verdi (PPV). Eksempelvis 
vil et positivt testresultat mest sannsynlig være 
feil dersom det er færre enn 1 prosent syke i 
den gruppen som undersøkes. Dette gjør at 
man skal være forsiktig med å undersøke 
 grupper der de fleste er friske. Derfor stilles det 
spesielt strenge krav til screening [13]. 

Innledning
Spørsmålet om når demensdiagnosen bør stilles 
er ikke et faktaspørsmål. Det er et spørsmål om 
normer og verdier. I tillegg er det ikke bare et 
spørsmål om faglige normer (og verdier), for 
eksempel om de diagnostiske metodene som 
brukes tilfredsstiller krav til faglig forsvarlig-
het, slik det kommer til uttrykk i helsepersonell-
loven (§4), i faglige retningslinjer eller i kon-
sensusrapporter. Det handler også om hva som 
er bra og dårlig moralsk sett: Hjelper vi 
 mennesker ved å stille demensdiagnosen? 
Spørsmålet om når demensdiagnosen bør stilles 
er derfor et filosofisk anliggende, eller mer pre-
sist, et anliggende for den delen av filosofien 
som sysler med moralske normer og verdier, 
det vil si, etikken. Derfor er det ikke bare helse-
personell eller eksperter på demens som kan 
ha betraktninger om dette viktige spørsmålet. 

Alzheimers sykdom og andre former for 
 demens utgjør 10 prosent av alle dødsfallene 
og er nummer to på listen over de største døds-
årsakene i Norge [1]. Aldersjustert økning er på 
25 prosent fra 1990 frem til 2013. Dette kan 
selvsagt skyldes at vi får mange flere med syk-
dommen i befolkningen. Men det kan også 
 skyldes at oppmerksomheten mot demens har 
økt eller at vi har fått bedre metoder for å diag-
nostisere demens, og derved diagnostiserer 
mange som tidligere ikke ble oppdaget. Tilsvar-
ende kan grunnen også være at vi har senket 
deteksjonsgrensen, at vi overdiagnostiserer 
 demens [2] eller at vi har gjort alminnelige 
kjennetegn på aldring til en sykdom [3-5]. Det 
er ingen enighet om hvilken forklaring som er 
den rette. Derfor er spørsmålet om «når bør 
 demensdiagnosen stilles» høyst relevant og 
 aktuelt.

Jeg skal i denne artikkelen bruke noen 
 alminnelige kriterier for å drøfte svarene på 
dette utfordrende spørsmålet: Klassifiserings-
kriterier, kunnskapskriterier, diagnostiske kri-
ter ier, terapeutiske kriterier og, sist, men ikke 
minst, moralske kriterier. Målet er ikke å gi et 
bastant svar på når demensdiagnosen bør 
 stilles, men å gi innspill fra etikken på viktige 
aspekter som det kan være klokt å ta med i 
 betraktning når fagfolk og andre skal avgjøre 
dette vanskelige og viktige spørsmålet i møte 
med den enkelte pasient og i definisjoner og 
klassifiseringer av demens. 

Klassifiseringskriterier:  
Nosologiske kriterier
At en tilstand klart lar seg gjenkjenne, skille fra 
andre tilstander og enkelt klassifisere er en vik-
tig klassifikatorisk verdi [6]. For demens ser 
det ut til å være store variasjoner [7]. Dessuten 
er demens en «paraplydiagnose» som består av 
en rekke underdiagnoser. At demens som  sådan 
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elt å bruke testene på (dårlig ekstern validitet). Sensitiviteten er beregnet 
ut fra klart syke, og spesifisiteten ut fra veldig friske. Man får derfor kunstig 
høy nøyaktighet. Dette problemet kalles ofte for «spectrum bias». I tillegg 
testes de diagnostiske testene på det samme pasientmaterialet som test-
algoritmene utvikles ut fra. Da får man et problem som kalles «overfitting». 
Det betyr at testene fremstår som veldig nøyaktige (for den gjeldende pasi-
entgruppen), mens den ikke er det når den brukes på andre.

En beslektet utfordring er knyttet til at endringer i definisjonene av 
 demens har gjort at forekomsten av tilstanden øker. DSM-5 tillater for 
 eksempel at presymptomatiske personer får merkelappen «presympto-
matisk Alzheimers sykdom» eller demens [2]. Når utvidede diagnoser 
 kombineres med nye diagnostiske tester, oppstår lett «epidemier» som får 
økt oppmerksomhet og mer ressurser. Det fører gjerne til oftere testing, 
mer nøye gransking og enda flere tilfeller av demens [20]. Slik oppstår det 
lett en selvforsterkende sirkel [21]. 

Dette betyr at det er en rekke ting man må tenke på før man benytter 
demensdiagnosen. Dhedhi og kollegaer [22] har oppsummert noen av disse 
 aspektene som her gjengis i tabell 2.

Terapeutiske kriterier
Selv om diagnostiske kriterier er viktige for å besvare spørsmålet om når 
demensdiagnosen bør brukes, er også terapeutiske kriterier avgjørende. 
Kan vi gjøre noe som følge av diagnosen? Får diagnosen noen terapeutiske 
følger? Og hvis ja, er dette til det beste for pasienten?

Hvor effektive behandlingene er, må jeg overlate til ekspertene å besvare. 
Jeg merker meg at en rekke tiltak og behandlinger som er innført ikke har 
noen effekt, eller til og med negativ effekt [2]. Poenget er at dersom vi ikke 
kan gjøre noe som er bra for enkeltmennesker, er det en god grunn til ikke 
å bruke demensdiagnosen. Dette leder oss til de viktigste kriteriene i denne 
sammenheng: De moralske kriteriene.

Moralske kriterier: Hjelper vi folk?
I drøftingen av de andre kriteriene har vi stadig støtte på det underliggende 
spørsmålet om det hjelper enkeltmennesker å stille demensdiagnosen. 

Utfordringen er bare at mange er ivrige etter å 
diagnostisere demens så tidlig som mulig [2, 
14]. «Alle eldre bør hjernesjekkes» (Dagbladet 
17.9.2016). Vi liker å tro at jo tidligere diagnosen 
stilles, desto bedre er det. Det gjør at vi får en 
diagnostisk dreining der det utvikles diagnos-
tiske tester for mild kognitiv svikt og pre- 
demens. Tabell 1 gir en oversikt over ulike be-
tegnelser for tidlig diagnostikk av demens.

I enkelte tilfeller er tidligdiagnostikk helt åpen-
bart viktig, men i mange er det ikke. Ett av pro-
blemene er overdiagnostikk. Overdiagnostikk 
skiller seg fra falsk positive testsvar ved at test-
svarene er korrekte. Ved brystkreftscreening 
finner man mange forstadier til kreft (duktalt 
karsinom in situ, DCIS), men ikke alle disse ut-
vikler seg til kreft (symptomer og sykdom). 
Overdiagnostikk er korrekt (men ikke riktig) 
diagnostikk av tilstander som ikke utvikler seg 
til symptomer, sykdom eller død [15]. Pre- 
demensdiagnosen kan være korrekt, men det 
betyr ikke at personen vil utvikle demens. 
 Eksempelvis kan det være at en test forutsier at 
en person vil få demens om 12 år, mens perso-
nen dør av andre ting når det er gått tre år (uten 
demens). Overdiagnostikk fører ofte til overbe-
handling og bieffekter av unødvendig behand-
ling. Poenget her er ikke at underdiagnostikk 
ikke forekommer [7] og må unngås, men bare 
at faren ved overdiagnostikk øker med iveren 
etter å finne og diagnostisere demens, og at 
overdiagnostikk er en grunn til å være forsiktig.

Fordi det kan være vanskelig å stille sikker 
demensdiagnose klinisk, er det utviklet en rekke 
biomarkører og avbildingsmetoder (MR, PET) 
[16]. Biomarkører for ulike former for demens 
er funnet både i spinalvæsken og i blod. Flere av 
studiene for blodmarkører viser forholdsvis 
høy nøyaktighet både for å diagnostisere og å 
forutsi demens [17-19]. Dette har ansporet stor 
optimisme for demensdiagnostikken. Proble-
met er at disse studiene er gjort på grupper 
som ikke er representative for dem det er aktu-

Tabell 1.  
Betegnelser og årstall for tidlig diagnostikk av 
demens [2] 

Årstall Betegnelse

1992 Mild cognitive impairment

1995 Cognitive impairment no dementia

1999 Amnestic mild cognitive impairment

2004 Amnestic mild cognitive impairment 
single domain

2010 Prodromal Alzheimer’s disease

2010 Preclinical Alzheimer’s disease

2013 Minor neurocognitive disorder

Tabell 2.  
Argumenter for og mot tidlig diagnostikk av demens. Fra [22] 

Argumenter for tidlig diagnostikk Argumenter mot tidlig diagnostikk

Muliggjør planlegging for fremtiden Fare for å fremkalle frykt og stress, 
unngå skade

Psykologisk nytte for personen, 
familien og behandlere

Umulig for personen å forstå eller 
tilbakekalle diagnosen

Maksimere pasientens mulighet til å 
bidra til håndteringen av egen demens

Ingen opplevd nytte.  
Ulempene oppveier nytten.

Personen har rett til å vite Personen har rett til ikke å vite

Maksimere behandlingsmulighetene Det mangler solid evidens for at tidlig 
diagnostikk medfører bedret velferd

Gir tilgang til «second opinion» Fare for overdiagnostikk

Gir tilgang til pasientstøtteordninger Dårlig tilgang til spesialister eller annen 
støtte

Pasienten er allerede klar over 
problemer og ønsker å vite (hvorfor)

Manglende effektiv behandling

Stigma knyttet til demens

Avleder ressurser og oppmerksomhet 
fra helsetiltak som har dokumentert 
bedre nytte
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 Dette er et klart moralsk anliggende. Som det 
fremgår av tabell 2 finnes det mange måter en 
demensdiagnose kan være til hjelp på, men 
også mange måter at den ikke er det – eller 
 snarere tvert om, at den er til skade.

Ett eksempel der diagnosen ikke er til hjelp 
er ved overdiagnostikk. Da får personen en 
 diagnose og en behandling som vedkommende 
ikke har nytte av (fordi vedkommende aldri 
 ville ha merket sykdommen før vedkommende 
døde av andre sykdommer). Her kan diagnosen 
og behandlingen derimot være til skade. 

Det er også godt kjent at demensdiagnosen 
kan virke stigmatiserende. Stigma nært knyttet 
til lidelse, funksjonsnedsettelse og økonomisk 
tap [23]. Personer blir utpekt, sett ned på, 
 demens er knyttet til skam, og diagnosen kan 
føre til at enkelte behandles dårligere. Det opp-
står gjerne et destruktivt selvforsterkende 
mønster av lav selvtillit, isolasjon og håpløshet 
[24]. Stigmatisering er moralsk problematisk 
fordi det resulterer i ulikhet og urettferdighet. 
Det essensielle i denne sammenhengen er at 
 diagnosen kan være til skade. Dette bunner i et 
viktig prinsipp i medisinsk etikk, ikkeskade-
prinsippet (lat: primum non nocere) som har 
røtter i Hippokratisk medisin. Selve hjelpe-
plikten bunner i pliktetikken som står sterkt i 
helsefagene. Velgjørenhetsprinsippet tilsier at 
vi skal veie nytte mot ulemper og risiko og har 
sitt opphav i nytteetikken. 

Det avgjørende spørsmålet for når demens-
diagnosen skal benyttes er derfor om det 
 hjelper mennesker. Det vil selvsagt være ulike 
oppfatninger om dette. Premissene for hvor 
nyttige ulike diagnostiske og terapeutiske 
 metoder er, og hvilke ulemper, risikoer og bi-
virkninger de har, vil fagfolk kunne besvare. 
Hvilken verdi dette har for folk og samfunn, må 
enkeltmennesker, helsemyndigheter og helse-
politikere besvare.

Diskusjon
Jeg har i denne artikkelen drøftet når demens-
diagnosen bør stilles ut fra et etisk perspektiv. 
De medisinskfaglige spørsmålene har jeg over-
latt til ekspertene.

Spørsmålet om når demensdiagnosen bør 
stilles er på mange måter identisk med spørs-
målet om i hvilke tilfeller demens er sykdom. 
Jeg har bevisst forsøkt å holde dette spørsmålet 
utenfor, selv om det ligger under hele drøft-
ingen i artikkelen. Grunnen til det er at spørs-
målet om demens er en sykdom ser ut som et 
faktaspørsmål. Alle spørsmål av typen «er X en 
sykdom?» har det til felles at de ser ut som 
 faktaspørsmål, men er også verdispørsmål. De 
er verdispørsmål i «faktaklær». Grunnen til det 
er at alle slike spørsmål bunner i det grunn-
leggende filosofiske verdispørsmålet «hva er 
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Denne artikkelen handler derfor ikke om 
spørsmålet om når demensdiagnosen bør  stilles 
i enkelttilfeller, men om når den bør brukes 
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Konklusjon
Svaret på spørsmålet om når demensdiagnosen 
bør stilles, er enkelt: Demensdiagnosen bør 
stilles når det hjelper enkeltmennesker. Spørs-
målet blir derfor om når enkeltmennesker 
 hjelpes av å få en demensdiagnose. Mens det 
kan være til stor hjelp for enkelte og for deres 
omgivelser å få en forklaring på sine plager, kan 
diagnosen også medføre frykt, depresjon og 
stigmatisering. Dårlige diagnostiske metoder 
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