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De siste tiårene har forskning avdekket at de kognitive vanskene er til stede 
allerede når sykdommen oppstår, og at de kan prege hverdagen i stor grad 
(5). Man har imidlertid hatt lite kunnskap om hvordan den kognitive funge-
ringen utvikler seg i et livsperspektiv og om det er økt risiko for å få demens 
ved schizofreni. I det følgende presenteres et subjektivt utvalg av studier 
som er gjort på dette området basert på relevans. For å begrense litteratur-
listen omtales flere metaanalyser og oversiktsartikler. 

Normal kognitiv aldring
Kognisjon er en samlebetegnelse som brukes om de mentale prosessene 
som inngår i tankevirksomheten vår. Kognitive funksjoner omfatter blant 
annet å tenke, huske, lære, gjenkalle, oppfatte og vurdere kunnskap eller 
informasjon om miljøet og å reagere på omgivelsene. Det er vanlig å bruke 
kartleggingsverktøy, som MMSE og klokketest i demensutredning ved 
 alderspsykiatriske og geriatriske avdelinger for å vurdere om det finnes en 
kognitiv svikt, og om den progredierer over tid. Fagpersoner, som nevro-
psykologer, kan ved hjelp av samtale, observasjon og bruk av nevropsyko-
logiske tester gjøre en bredere vurdering av kognitiv funksjon. Det er flere 
måter å kategorisere de ulike kognitive funksjonene på. Innenfor schizo-
freniforskning har man de siste årene forsøkt å samle seg om å bruke et 
testbatteri basert på konsensus fra MATRICS (Measurement and Treatment 
Research to Improve Cognition in Schizophrenia) (6), som er utarbeidet i 
USA. Det MATRICS-baserte testbatteriet kartlegger syv utvalgte kognitive 
kategorier (Tekstboks 1). Man har også inkludert et område som kalles 
 sosial kognisjon, som undersøker evnen til å forstå og tolke sosial infor-
masjon, oppfatte og tolke andres emosjonelle uttrykk og forstå og reagere i 
henhold til sosiale normer.

For å finne ut om kognitiv fungering endrer seg over tid, for eksempel 
etter en periode med legemiddelbehandling eller ved aldring, er det nød-
vendig å undersøke samme person flere ganger. Testene som inngår i dette 

batteriet skal i mindre grad være sensitive for 
læringseffekt, slik at man kan undersøke sam-
me person flere ganger uten at det påvirker 
 resultatene, men retesting vil nok alltid være 
forbundet med en viss grad av læring. 

Det er også utfordrende å måle rene alders-
effekter med tanke på at alderdommen er for-
bundet med sykdommer, som Alzheimers 
 demens, Parkinsons, hypertensjon og diabetes, 
som kan påvirke hjernen og dermed kognitiv 
funksjon. Det er likevel gjort undersøkelser av 
selekterte og friske personer, som har vist at 
aldring er forbundet med visse forandringer.

Hovedbudskap
• Kognitiv svikt ved schizofreni er vanlig og er 

stabil gjennom livet hos de fleste med syk-
dommen.

• En liten andel opplever progredierende kog-
nitiv svikt med økende alder og utvikler 
 demens.

• Livstilsfaktorer er av betydning for demens-
utvikling og fokus på disse kan forhåpentlig-
vis bidra til å redusere risiko for demens ved 
schizofreni

Introduksjon
Schizofreni ble først beskrevet av den tyske 
psykiateren Kraepelin, som omtalte lidelsen 
som Dementia Praecox (1). Han mente at kog-
nitiv fungering ble forverret etter hvert som 
schizofrenilidelsen progredierte og, som navnet 
antyder, mente han at sykdommen førte til tid-
lig demens.  Symptomene ved schizofreni kan 
deles inn i positive og negative symptomer. De 
positive symptomene er for eksempel vrang-
forestillinger, hallusinasjoner og tankeforstyr-
relser, mens eksempler på negative symptomer 
er at en person er følelsesmessig flat, likegyldig, 
gledesløs, mangler ansikts mimikk og strever 
med konsentrasjonen. I tillegg er det vist at så 
mange som 75 prosent av de med schizofreni 
har redusert kognitiv funksjon på ett eller flere 
områder (2). Schizofreni er en sykdom som 
 oftest rammer i ungdomstid eller tidlig i voksen-
livet. Selv om sykdommen er relativt sjeldent 
forekommende får den store konsekvenser for 
den enkelte person og for samfunnet. Det er en 
hyppig årsak til at man faller ut av arbeid og får 
tidlig uføretrygd (3). Schizofreni er en sykdom 
som hos de fleste gir symptomer i perioder av 
livet. Til tross for at man har perioder med 
 lettere eller ingen psykosesymptomer er det 
mange som syns det er vanskelig å arbeide. 
Den nedsatte evnen til å fungere i  arbeidslivet 
skyldes til en viss grad kognitive vansker (4) . 
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funnet noen form for organisk sykdom eller 
skade i hjernen som er ensbetydende med 
 schizofreni og som man kan finne ved andre 
nevrodegenerative sykdommer. Sykdommen er 
kategorisert som en ikke-organisk lidelse i 
 diagnosesystemene ICD-10 og DSM-V. 

De siste tiårene har schizofreniforskningen 
dreid fokuset mot utviklingen av nervesystemet 
fra fødsel til sykdommen manifesterer seg i 
voksenlivet. På slutten av 80-tallet ble «nevro-
utviklingshypotesen» lansert (10) og i de på-
følgende årene ble det publisert mange viten-
skapelige studier som støtter at det foreligger 
en forstyrrelse i utviklingen tidlig i livet ved 
schizofreni. Blant annet er det vist at mange 
som får schizofreni har kognitive vansker alle-
rede før de kommer til behandling første gang, 
noe som tyder på at den kognitive svikten opp-
står før symptomene blir tydelige for en selv og 
andre (11). I årene etter sykdomsdebut er den 
kognitive fungeringen lavere enn hos friske, 
men relativt stabil (11). 

Tilsvarende har man funnet stabil fungering 
over en femårsperiode blant personer med 
kronisk schizofreni i 40–50-årene (12). Siden 
personer med schizofreni ofte har en vedvarende 
kognitiv svikt er det av interesse om utvik-
lingen følger den man ser hos friske eldre, som 
har en gradvis reduksjon i kognitiv fungering 
etter 50-60 års alder, eller om de opplever en 
raskere progresjon av kognitiv svikt. En meta- 
analyse av eldre personer (gjennomsnittlig 65 
år gamle) sammenfattet resultatene fra 29 
tverrsnittsstudier og 14 longitudinelle studier 
med oppfølgingstid mellom ett og seks år (13). 
Sammenfatningen konkluderte med betydelig 
og generell kognitiv reduksjon i denne gruppen, 
men konkluderte med at det ikke forelå signifi-
kant kognitiv endring over tid. En annen over-
siktsartikkel konkluderte imidlertid med at det 
var tegn til kognitiv reduksjon over tid. Blant de 
20 studiene som var inkludert, var det tolv 
 studier som antydet kognitiv reduksjon over 
tid, mens åtte studier fant ingen endring over 
tid (14). Forskjellene mellom studiene skyldes 
sannsynligvis forskjeller mellom del takerne i 
studiene, for det er klare metodiske ut-
fordringer når man skal undersøke personer 
som har levd med sykdom over tid. Flere for-
hold ved sykdomsforløpet, behandlingen og 
livsstilen kan påvirke den kognitive utvik lingen. 

Demensutvikling
Demens er en samlebetegnelse på kognitiv 
svikt og funksjonsendring som følge av organiske 
sykdommer eller skader. Alzheimers sykdom er 
den hyppigst årsaken til demens, men det 
 finnes flere årsaker. Ulike metoder har blitt 

Med unntak av prosesseringshastighet som 
synker gradvis gjennom hele voksenlivet, vil de 
fleste friske oppleve en stabilitet av kognitive 
funksjoner fram til 40–50 årsalder, før det til-
kommer en gradvis reduksjon. Kognitive funk-
sjoner som involverer godt innøvede oppgaver 
eller er kunnskapsbaserte er oftest bevart til 
sent i livet. Et eksempel på dette er språkkunn-
skap og ordforråd. Det er verdt å nevne at sosial 
kognisjon og fokus på emosjonelle mentale 
 aspekter vedvarer hos eldre (7).

Kognitiv utvikling og svikt ved 
schizofreni
På bakgrunn av Kraepelins beskrivelser av syk-
domsprogresjon trodde man lenge at schizo-
freni var en rent nevrodegenerativ sykdom. De 
første studiene som benyttet billedundersøkel-
ser av hjernen støttet også den teorien. I 1976 
publiserte Eve Johnstone en CT-studie av 18 
menn med schizofreni, som viste nedsatt global 
kognitiv fungering, samtidig med forstørrede 
hulrom (hjerneventrikler), som tydet på reduk-
sjon av hjernestruktur og -funksjon (8). At 
 schizofreni gir en form for tidlig demens eller 
fører til tidlig eller akselerert aldring, kan også 
være en plausibel teori med tanke på andre for-
hold ved sykdommen. De som har schizofreni 
har større risiko for tidlig død på grunn av 
 uheldig livsstil, diabetes, mellitus, kreft og 
 kardiovaskulær sykdom, og man finner delte 
risikofaktorer mellom schizofreni og alders-
relaterte tilstander, som for eksempel høy alder 
hos far, lav fødselsvekt og spesifikke gener. 
 Senere ble det publisert studier som hadde 
fulgt pasienter over lang tid (gjennomsnittlig 
37 år), og som framstilte et mye mer nyansert 
bilde (9). En del personer klarte seg bra med 
hensyn til sosial funksjon til tross for vedvarende 
positive psykotiske symptomer, mens funk-
sjonen til andre kunne forverres uten at tydeli-
ge symptomer var til  stede. Kun en liten andel 
på åtte prosent ble  diagnostisert med demens-
liknende tilstander (9). Det er dessuten ikke 

Tekstboks 1. 
Kognitive funksjoner (MATRICS) (6)

 Prosesseringshastighet
 Oppmerksomhet
 Arbeidshukommelse
 Verbal læring
 Visuell læring
 Problemløsing

 Sosial kognisjon
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Utrede og diagnostisere demensutvikling
Å diagnostisere demens ved schizofreni byr på en rekke utfordringer. Det 
kan være vanskelig å skille mellom eksisterende og langvarig kognitiv svikt 
fra en nyoppstått demensutvikling. Dessuten kan negative symptomer og 
legemiddelbivirkninger bidra til ytterligere  vansker, for eksempel ved at 
personen har redusert psyko motorisk tempo og dermed oppfattes å ha 
 kognitiv dysfunksjon. En samtale med pasienten og en pårørende eller om-
sorgsperson bør ha fokus på omfanget av tidligere kognitiv svekkelse og 
funksjonsnivå. Dersom kognitiv fungering svinger med grad av psykotiske 

symptomer er demensutvikling mindre sannsynlig. Dersom 
den kognitive fungeringen blir gradvis redusert er demens-
utvikling mer sannsynlig. Videre bør man foreta en gjennom-
gang av hvilke antipsykotiske legemidler som benyttes, dose-
ring og serumkonsentrasjon. Ved økt alder kan det være 
hensiktsmessig å redusere dose av legemidler på grunn av 
 endring i farmakokinetiske forhold. 

Ved bruk av strukturerte metoder bør man velge flere verk-
tøy slik at man kartlegger et bredt spekter av kognitiv funksjon, blant annet 
eksekutiv fungering, og negative psykotiske symptomer. Noen anbefalte 
strukturerte intervjuer (18) med kommentarer finnes i tabell 1. Flere av 
intervjuene bør utføres og fortolkes i samarbeid med nevropsykolog. 

Som ved andre psykiske lidelser benyttes CT og MR caput for å utelukke 
hjerneorganisk årsak til kognitiv svikt, men strukturelle hjerneforand-
ringer er ikke spesifikke for schizofreni, Alzheimers sykdom eller vaskulær 
demens og kan dermed ikke brukes til å stille demensdiagnose ved schizo-
freni. Ved schizofreni er forstørrede sideventrikler det vanligste funnet, 
mens ved demens er hjerneatrofi og småkarforandringer vanlige funn. De 
omtalte hjerneforandringene kan også forekomme hos friske, eldre 
 mennesker.

Diagnosen stilles på bakgrunn av kriteriene for demens dersom det 
 foreligger en endring i kognitiv funksjon og dagliglivs funksjon og man ikke 
finner annen årsak til endring. Dersom man har resultater fra tidligere ut-
ført kognitiv utredning og billedundersøkelser, er de svært nyttige i en 
 pågående utredning slik at man vurdere om det har forekommet en progre-
sjon. Alternativt kan man avtale at pasienten gjennomfører en ny under-
søkelse etter ett år, for å avdekke om det foreligger en progredierende til-
stand. 

 benyttet for å undersøke forekomsten av 
 demens ved schizofreni. Forskerne bak en 
nevro patologisk studie av 100 pasienter med 
schizofreni, undersøkte først kognitiv funksjon 
og konkluderte med at 72 prosent av pasientene 
hadde moderat til alvorlig kognitiv reduksjon. 
Pasientene ble senere obdusert og man fant at 
kun ni prosent oppfylte de nevropatologiske 
kriterier for Alzheimers sykdom. Det vil si at 
Alzheimers sykdom som hovedregel 
ikke var årsaken til den kognitive 
svikten som personene hadde (15). 
En dansk registerstudie fra 2003 
 undersøkte forekomsten av demens-
diagnoser hos de som har schizo-
frenidiagnose fra tidligere. Av om-
kring 2,8 millioner mennesker var det 
0,7 prosent som hadde diagnosen 
schizofreni. I diagnose registrene 18 år senere 
fant man dobbelt så ofte demenslidelse hos de 
med schizofreni diagnose sammenliknet med 
friske. Det er verdt å merke seg at risikoøkningen 
var mest uttalt for de under 65 år og mindre 
dersom man korrigerte for rusbruk. Ifølge 
register studien var absolutt risiko for demens-
diagnose 0,6 prosent for tidligere friske kon-
troller, mens den var 1,8 prosent for de med 
 tid ligere schizofrenidiagnose (16). Resultatene 
fra en nylig publisert meta-analyse som har 
vurdert resultatene fra seks studier, deriblant 
den danske registerstudien, er i tråd med de 
danske resultatene og viser en relativ risiko på 
2,3 prosent for demensdiagnose ved  schizofreni 
(17), men forfatterne av meta-analysen mente de 
enkelte studiene ga for lite informasjon om sub-
grupper til å avgjøre om hvilke typer demens 
risikoen var økt for. 

Tabell 1. Oversikt over strukturerte intervjuer som kan benyttes ved utredning av demens ved schizofreni. 

MMSE Screeningverktøy ved demensutvikling. Ofte ikke tilstrekkelig som verktøy for å avdekke demens ved en 
kompleks lidelse som schizofreni

ADAS-Cog og Addenbrookes 
cognitive examination

Har blitt benyttet i studie for å kartlegge demensutvikling hos eldre med schizofreni med tilfredsstillende 
resultater (19).

MATRICS test Utviklet for utredning av kognitiv funksjon ved schizofreni, kartlegger syv kognitive domener.

CERAD test Nyttig ved mistanke om Alzheimers demens, men fungerer muligens dårlig som verktøy hos de som har 
lav funksjon.

PANSS Nyttig for å kartlegge grad av negative symptomer ved schizofreni

Forkortelser: MMSE, Mini Mental State Evaluation, ADAS-L Cog, Alzheimer’s Disease Assessment Scale- Late version Cognitive subscale, MATRICS, 
 Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia, CERAD, Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s disease  
Neuropsychological Battery, PANSS, Positive and Negative Symptom Scale in Schizophrenia

«Demens er en samle
betegnelse på kognitiv 

svikt og funksjons
endring som følge av 

organiske sykdommer 
eller skader.»
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Diskusjon
For den andelen som opplever progresjon av 
kognitiv svikt eller får en demenslidelse er det 
vanskelig å vurdere om det er schizofrenilidelsen 
i seg selv som progredierer eller om det er 
 andre forhold som påvirker, for eksempel alder 
ved debut av sykdom, sykdomsforløp, lege-
middelbehandling, institusjonsopphold, livs-
stilsfaktorer og somatisk sykdom (Figur 1). 

En studie fra 1994 undersøkte om alder ved 
debut av sykdom hadde effekt på kognitiv svikt. 
Kognitiv funksjon hos en gruppe med unge 
schizofrenipasienter ble sammenliknet med 
 e ldre pasienter. De eldre pasientene ble igjen 
delt inn i to grupper med henholdsvis tidlig og 
sen debut etter 45 års alder. De konkluderte 
med at kognitiv svekkelse ved schizofreni ikke 
er knyttet til nåværende alder, debutalder eller 
varighet av sykdom (24). Oversiktsartikkelen 
av Shah et al (14), fant heller ingen forskjell 
mellom de som ble syke i ung alder og de som 
ble syke sent. 

Når det gjelder om alvorlighetsgrad av 
symp tomer og sykdomsforløp påvirker kogni-
tiv utvikling, ble dette undersøkt i en finsk 
 studie. De finske forskerne har fulgt en kohort 
av pasienter over mange år. Deres undersøkel-
ser konkluderte med at symptomgrad ikke var 
forbundet med påfølgende kognitiv reduksjon, 
men at utdannelse og skoleprestasjoner spilte 
en betydelig rolle for kognitiv funksjon senere i 
livet (25). 

Flere av de studiene som har funnet holde-
punkter for progresjon av kognitiv svikt hos 
 eldre personer, har inkludert mennesker som 
har bodd eller oppholdt seg på institusjon i 
 lange perioder (26, 27). Personene kan ha blitt 
påvirket av oppholdet og blitt lite stimulert. Det 
motsatte er også mulig. At personer som har 
progredierende sykdom i større grad har behov 
for lange institusjonsopphold enn andre (28). 

Da andregenerasjons antipsykotika ble 
 lansert var det knyttet forventinger til at de 
kunne virke positivt på kognisjon, men selv om 
kognitiv fungering kan forbedres noe på grunn 
av symptomlette etter oppstart, er det vanligvis 
beskjedne forbedringer ved langvarig behand-
ling (20, 29). Det er dessuten lite evidens for at 
langsiktig behandling med antipsykotisk lege-
midler kan forhindre utviklingen av demens 
ved schizofreni. 

Høyere forekomst av rusmisbruk, dårlig 
kosthold, somatisk sykdom og lite fysisk aktivitet 
blant personer med schizofreni gjør denne 
 pasientgruppen mer utsatt for kognitiv svikt og 
demensutvikling. Samlet sett synes det som 
 institusjonsopphold og livsstil har mer betyd-

Behandling av kognitiv svikt  
eller demens 
Schizofreni behandles med antipsykotiske lege-
midler, noe som kan forbedre kognitiv funksjon 
dersom den kognitive svikten er forbundet med 
psykotiske symptomer. Legemidlene har liten 
eller ingen effekt på kognitiv svikt som er uav-
hengig av symptomene, det vil si som er til  stede 
i symptomfrie faser (20). Det er gjort en rekke 
studier for å undersøke effekten av målrettet 
kognitiv trening. Treningen består av viten-
skapelige prinsipper for læring for å øke kogni-
tive prestasjoner på de områdene som svikter, 
for eksempel oppmerksomhet, hukommelse, 
eksekutiv og sosial funksjon. Helst bør treningen 
utføres i den sammenhengen personen har 
bruk for den, for eksempel på skole eller i 
 arbeid. Kognitiv trening har vist seg å ha en liten, 
men varig effekt på hukommelse og oppmerk-
somhet ved schizofreni (21). 

Det finnes ingen retningslinjer for behand-
ling av nyoppstått demens ved schizofreni. Man 
har nokså god dokumentasjon på at man skal 
være varsom med bruk av antipsykotiske lege-
midler for å behandle psykose som tilleggs-
symptomer ved demens på grunn av økt risiko 
for hjerneslag og ekstrapyramidale symptomer 
(22), men det er usikkert om denne risikoen er 
økt hos personer som har schizofreni fra tid-
ligere eller om bruk av demenslegemidler kan 
forbedre kognitiv funksjon. Det er ingen kunn-
skapsoppsummering på dette feltet, men det 
finnes noen enkeltstudier som har vist lovende 
resultater. Det mangler studier som under søker 
langtidseffekten av å legge til  demenslegemidler. 
De få studiene som er utført antyder at acetyl-
kolinesterasehemmere i kombinasjon med 
antipsykotiske legemidler kan ha en positiv 
 effekt på negative symptomer, depresjon og 
kogni sjon (23).

«Da andregenerasjons 
antipsykotika ble 

lansert var det knyttet 
forventinger til at de 

kunne virke positivt på 
kognisjon ...»

Figur 1. 
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konsekvenser de får. Forebyggende tiltak som 
vekt- og blodtrykkskontroll, fokus på blod-
sukkerstigning, fysisk trening, motivasjon for 
røykeslutt og behandling av rusmisbruk kan 
forhåpentligvis redusere risiko for å utvikle 
 demens.

Konklusjon
Sammenfattet kan man si at kognitiv svikt er 
vanlig ved schizofreni allerede ved sykdoms-
debut. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til 
om den kognitive svikten progredierer, men det 
kan se ut til at en liten andel opplever tidlig 
kognitiv reduksjon, som ved demens. Risikoen 
for å få demensdiagnose ved schizofreni er 
 doblet sammenliknet med øvrig befolkning. 
Hos helsepersonell er det viktig å være opp-
merksom på mulig progresjon og demens-
utvikling, slik at man kan gi tilpasset omsorg til 
de som rammes. 

 c.b.hartberg@medisin.uio.no

ning for den kognitive utviklingen enn sykdomsforløp og medikamentell 
behandling, og bør tas med i betraktning når man fortolker forskningen om 
utvikling av kognitiv funksjon ved schizofreni. Det er lite som tyder på at det 
å ha sykdommen schizofreni i seg selv automatisk fører til progresjon av 
kognitiv svikt når man blir eldre, men en viss andel kan, på grunn av livsstil 
eller genetiske faktorer, være mer utsatt for en negativ utvikling. 

Utredningen av demens ved schizofreni kan være utfordrende hvis man 
ikke kjenner til tidligere kognitiv funksjon og utvikling. En eksisterende 
svikt kan ha vært langvarig og kan feilaktig bedømmes til å være tegn på 
demensutvikling. Samtidig kan man overse behovet for utredningen ved 
mulig sykdomsprogresjon hos de som har en kjent svikt fra tidligere eller 
har lav funksjon. Som helsepersonell kan man risikere både å over- og 
 underdiagnostisere demens ved schizofreni. 

Det er uansett viktig å ha fokus på kognitiv svikt og mulig progresjon. 
Ikke alle har kognitiv svikt, men det er likevel så vanlig forekommende ved 
schizofreni at man som helsepersonell bør ta det med i betraktning når man 
planlegger utredning, behandling og rehabilitering. Kognitive vansker kan 
ha betydning for i hvilken grad man benytter seg av helsetjenester og for 
behandlingsforløpet. Helt siden sykdommen ble beskrevet første gang har 
man visst at kognitive vansker er en del av sykdomsbildet, men det er først 
de senere årene man har kartlagt hvor tidlig plagene er til stede og hvilke 
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