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lidelser som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, multippel sklerose, psykiatriske lidelser og en rekke andre tilstander. Våre medlemmer er forskningsinstitusjoner, oppstartfirma, 
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FORORD
I dag lider 71.000 nordmenn  av demenssykdommer. I 2040 vil dobbelt 
så mange være rammet. Det er mange. Og 2040 er ikke lenge til.
Demenssykdommene fører til mye lidelse for dem som rammes og 
deres pårørende. Sykdommene utgjør også et voksende problem for 
helsevesenet og for samfunnet som helhet. Demenspasienter krever 
et omfattende omsorgsapparat for å ha en verdig hverdag, og den 
aldrende befolkningen gjør at antallet som er rammet øker i rask takt. 
Det er derfor et stort behov for medisinske fremskritt på dette området.
Hva kan vi i Norge gjøre med det?

Svaret er: Vi kan ikke utrette mirakler, i hvert fall ikke alene. Men vi kan 
gjøre viktige bidrag for at pasienter som rammes av demenssykdommer 
i fremtiden skal få et helt annet tilbud enn dem som blir syke i dag. Vi 
kan bidra til et bedre helsevesen både her hjemme og ute. Samtidig kan 
vi styrke norsk forskning, og vi kan skape inntekter og arbeidsplasser. 
Det er opp til oss selv.

Norge har en stolt historie innenfor nevrovitenskapelig forskning. 
Fridtjof Nansen la grunnlaget for denne tradisjonen da han i 1886 var 
med på å vise at nervesystemet består av enkeltceller som kommuniserer 
med hverandre. I dag er våre fremste forskningsmiljøer blant de aller 
beste i verden, og vi har forsknings- og utviklingsmiljøer som bidrar 
med kunnskap og produkter som kan bety enormt mye for mange.

I denne rapporten har vi kartlagt og beskrevet norsk medisinsk forskning 
og utvikling innenfor demensfeltet. Vi har sett på hva vi er gode på, 
hvor gode vi er og hvilke muligheter og utfordringer som ligger foran 
oss. På bakgrunn av dette gir vi noen anbefalinger om hvordan vi kan 
bruke det gode forsknings- og utviklingsarbeidet til å bidra til bedre 
helsetjenester, til å få bedre forskning og til å skape en kunnskapsbasert 
næring i Norge.

Kartleggingsarbeidet har skjedd i tett samarbeid med representanter 
for forskningsmiljøene og industrien. Alle firma og forskningsgrupper 
har selv bidratt med informasjon. Vi har også samarbeidet tett med 
andre aktører innen norsk biomedisin for å skape et godt bilde av 
demensfeltet og den rolle Norge kan ta i jakten på nye og bedre måter 
å diagnostisere, forebygge og behandle disse sykdommene.

Takk til alle som har bidratt. Vi håper rapporten kan være starten på en 
mobilisering av det norske miljøet, både innenfra og utenfra. Behovet 
er der. Mulighetene er der. Det er opp til oss å gripe dem.

Oktober 2013,

Leif Rune Skymoen
Daglig leder, Nansen Neuroscience Network



OPPSUMMERING

På grunn av en aldrende befolkning utgjør demenssykdommer noen av de største utfordrin-
gene for helsevesenet og vårt samfunn som helhet i tiårene som kommer. Offentlige tiltak har 
så langt stort sett handlet om omsorg og velferdsteknologi, men økningen i antallet personer 
som rammes av demenssykdommer vil i tillegg kreve fremskritt innenfor sykdomsforståelse, 
diagnostikk, forebygging og behandling.

Norge har en rekke forutsetninger for å ta en aktiv rolle i å fremskynde slike 
medisinske fremskritt:
� Vi har innenfor nevrovitenskap noen av de beste forskningsgruppene i verden.
� Norsk demensforskning er relevant og av god kvalitet, og henvises til i 
  internasjonale publikasjoner
� Vi har miljøer innen biologisk psykiatri, nevrologi, ernæring og ulike former for diagnostikk  
  som markerer seg internasjonalt. Norske forskere deltar i dag i flere store europeiske  
  forskningsprogrammer på Alzheimers sykdom. Norske fagmiljøer har ledet utviklingen av  
  helt ny teknologi for påvisning av karakteristiske plakk i hjernen hos Alzheimer-pasienter.
� Organisering av det norske helsevesen muliggjør i større grad enn mange andre steder  
  forskning på pasientene som er i behandlingssystemet. Vi har helseregistre og biobanker  
  med biologisk materiale og helseopplysninger fra hundretusener av personer.

Det er også skapt et mulighetsrom for Norge gjennom den endringen som har skjedd i for-
retningsmodellen til internasjonal farmasøytisk industri. Deres forskning og utvikling skjer i 
dag i økende grad gjennom partnerskap og samarbeid med eksterne forskningsmiljøer eller 
firma. Det åpner muligheter for et land som Norge.

Utfordringene ligger i å skape bedre samhandling, styrke innovasjonskulturen og å få etablert 
flere selskaper som kan gjøre forsknings- og utviklingsarbeidet tilgjengelig for pasienter.  
Ved å gjøre de rette grepene innenfor forskningsmiljøene, i industrien, på de ulike samhand-
lingsarenaene, i virkemiddelapparatet og i de politiske føringene kan Norge gi viktige bidrag 
til bedre helsetjenester for pasienter som rammes av demenssykdommer. Samtidig kan vi 
styrke norsk forskning og kompetanse på feltet. Sist men ikke minst kan vi kan ta del i det 
enorme markedet som ligger i ny teknologi og nye medisiner mot demenssykdommer, og på 
den måten skape arbeidsplasser og inntekter.

Nansen Neuroscience Network peker på fem konkrete områder som kan bidra til å forløse 
potensialet som ligger i norsk forskning og utvikling innenfor demensfeltet:
� Mer samhandling i forskningsmiljøene
� Tettere samarbeid mellom akademia og næringslivet
� Mer kommersialisering og selskapsdannelse
� Bedret kapitaltilgang
� Synliggjøring av forsknings- og utviklingsmiljøene
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OM RAPPORTEN

Denne rapporten er utarbeidet av Nansen Neuroscience Network mellom juni og oktober 2013 etter 
eget initiativ. Rapporten ser på utfordringene Norge står overfor på grunn av den økende forekom-
sten av demenssykdommer. Den gir et overblikk over den forskning og utvikling som foregår på 
universiteter, høyskoler, sykehus og i industrien og ser på mulighetsrommet i norsk demensfors-
kning . Vi kommer også med forslag til tiltak for at forskningen skal resultere i nye behandlings- og 
diagnostiseringsmetoder som kan komme pasienter til gode. Vi ønsker med rapporten å stimulere 
til øket innovasjon innenfor dette området, samt til bedre samarbeid mellom basalmedisinske 
forskere, klinikere og industrien.
 
Rapporten inneholder en oversikt over grupper/sentre/avdelinger/selskaper i Norge som driver med 
forskning og/eller utvikling som har relevans for demenssykdommer. Disse ble identifisert ved å 
gå gjennom universitetenes hjemmesider, ved å søke på ordene demens og Alzheimer i helsefore-
takenes prosjektdatabaser og i REK, ved å gå gjennom prosjektarkivet til Norges Forskningsråd og 
Nasjonalforeningen for Folkehelsen, og gjennom samtaler med sentrale forskere og andre aktører. 
Vi har etter beste evne forsøkt å skape en komplett oversikt, og dersom noen er utelatt beklager 
vi det på det sterkeste. Oversikten er avgrenset til å inkludere forskning på årsaker, sykdomsme- 
kanismer, diagnostikk, behandling og epidemiologi og inneholder ikke beskrivelse av forskning 
som er omsorgsrelatert eller omhandler velferdsteknologi. Vi anerkjenner viktigheten av forskning 
innenfor omsorg og velferdsteknologi, men slik forskning ligger utenfor denne rapportens omfang. 

Det ble sendt ut en e-post til lederne av gruppene/sentrene/avdelingene/selskapene vi hadde identifisert 
hvor vi ba om en kort beskrivelse av prosjekter de var involvert i med relevans for demenssykdom-
mer. Svarprosenten var på over 90%. I noen tilfeller har vi omstrukturert eller omformulert teksten 
vi mottok for å tilpasse til rapportens innhold og utseende, og vi har utelatt beskrivelsen av noen 
prosjekter som kun er omsorgsrelaterte. I noen tilfeller har vi også hentet tekst fra universitetenes 
eller sykehusenes hjemmesider.

Reidun Torp, UiO
Alexandra Bjørk-Skaflestad, Norges Forskningsråd
Berit Johne, Norges Forskningsråd
Menno Witter, NTNU
Knut Engedal, Nasjonalt Kompetansesenter for 
Aldring og Helse
Nils Erik Gilhus, UiB/Haukeland Universitetssykehus
Kristine B. Walhovd, UiO
Tormod Fladby, AHUS
Sigrid Botne Sando, St. Olavs Hospital/NTNU
Linda White, St. Olavs Hospital/NTNU
Magnus Sjögren, DiaGenic
Dimitrios Mantzilas, GE Healthcare AS

Monica Larsen, Legemiddelindustrien (LMI)
Janne Sande Mathisen, Smartfish
Anne Rita Øksengård, Nasjonalforeningen for Folkehelsen
Ole Kristian Hjelstuen, Inven2
Tom Pike
Anders Tuv, Radiumhospitalets forskningsstiftelse
Elen Høeg, MSD
Ingrid Ingeborg Riphagen, NTNU
Dyveke Hetland, Norges Forskningsråd
Audun Øksendal
Erik Christensen, Nansen Neuroscience Network 
Marthe Brovold Løberg, Oslo Cancer Cluster
Styret i Nansen Neurosciene Network

Vi vil gjerne takke alle som har bidratt til rapporten ved å sende inn beskrivelse av forskningsprosjekter og firma. 
Vi vil også rette en spesiell takk til følgende personer for å ha gitt innspill på rapportens innhold, utforming og anvendelse, 
for å ha hjulpet oss med å identifisere relevante aktører innen forskning og utvikling på demenssykdommer, eller for å ha 
bidratt med tall til rapporten:
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HVA ER DEMENS?
Demens er en fellesbetegnelse for en rekke hjernesykdommer som fører til dårlig hukommelse, 
vanskeligheter med å orientere seg, problemer med språket, problemer med å utføre daglige gjøre-
mål, og endringer i personligheten. Demens er en progredierende tilstand, som regel et resultat av 
mange års sykdomsprogresjon der utviklingen de første årene ikke gir pasienten sikre symptomer. 
Når man når stadiet for demens er pasienten avhengig av hjelp for å greie dagliglivets aktiviteter, og 
ved videre sykdomsprogresjon blir pasienten til slutt fullstendig pleietrengende. Gjennomsnittlig 
livslengde fra pasienten når stadiet med demens er 5-10 år.

Flere sykdommer forårsaker demens. Alzheimers sykdom er den vanligste demenssykdommen og 
regnes for å være årsaken hos omlag 60% av personer med demens. Man vet fortsatt ikke den bak-
enforliggende årsaken til at sykdommen oppstår, men det er funnet flere risikofaktorer, hvor alder 
er den viktigste. Sykdommen gjør at hjerneceller skades og dør, og utenfor hjernecellene dannes 
det avleiringer av amyloide plakk. Dette er et sluttprodukt av amyloid-prekursorprotein-omsetning, 
der metabolitter som bidrar til plakkdannelsen skader nervecellene. Inne i nervecellene finner man 
floker av stoffet tau, et protein som normalt holder cellestrukturen sammen.

Vaskulær demens er den nest hyppigste årsaken og finnes hos 10-20% av pasientene, og enda oftere 
i kombinasjon med Alzheimers sykdom. Vaskulær demens skyldes som oftest hjerneslag eller 
sykdommer i hjernens blodårer. Andre demenssykdommer er frontotemporal demens, demens 
med Lewy legemer og Parkinsons sykdom. Mangeårig alkoholmisbruk, hjernesvulster og store 
hjerneskader kan også forårsake demens. 

DEMENSSYKDOMMER

Vitenskapelig forskning har vist at demens ikke er en normal 
del av aldring – det er et resultat av komplekse hjernesyk-
dommer som øker i forekomst etter hvert som man blir eldre. 
På grunn av at vi lever stadig lenger, utgjør demenssykdom-
mene i dag den raskest voksende sykdomsbelastningen 
for vår befolkning. Demenspasienter krever et stort appa-
rat av omsorgspersoner og –tjenester, og disse sykdom-
mene er derfor særdeles kostnadsdrivende for samfunnet.  
De påfører også pasienter og de nærmeste betydelig lidelse. 

1
Illustrasjon av amyloid plakk i hjernen til personer 
med Alzheimers sykdom.

FRISK

ALZHEIMERS SYKDOM
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Så mange som 80 % av personer med demens kan ha symptomer på depresjon. Det kan blant annet 
føre til tilbaketrekking, passivitet, søvnløshet og manglende appetitt. Angst forekommer hyppig og 
gir seg uttrykk i aggresjon, irritabilitet, motorisk uro og roping.

EN UTFORDRING FOR HELE SAMFUNNET
Demenssykdommene er den største sykdomsgruppen i omsorgstjenestene. I 2009 ble det estimert 
at det på verdensbasis er 35,6 millioner mennesker som lever med demens1. I Norge er det i dag 
omkring 71 000 med en demenssykdom2. Sykdommene rammer hovedsakelig eldre over 65 år, men 
mellom to og 10 prosent av tilfellene begynner i tidligere alder. Etter 65 år fordobles forekomsten 
hvert femte år. Mer enn 15% av eldre over 75 år har en demenssykdom, og mer enn 20% av de over 
80 år. Hvert år rammes 10 000 mennesker i Norge av demens. Det finnes fortsatt ingen kur for 
Alzheimers sykdom eller andre demenssykdommer, og nåværende behandlingsformer er begrenset 
til beskjeden lindring av symptomer. 

Grunnet den stigende levealderen vil antallet personer med demenssykdommer øke drastisk i årene som  
kommer. Det forventes at antallet vil fordobles i Norge innen 2040 til omlag 135 000 personer. Hvis  
ikke demensgåten løses vil det om 40 år være over 110 millioner mennesker på jorden med en demenssykdom.

 Prevalens
 forekomst 2006 2010 2020 2030 2040 2050
65-69 år 0,9 1 594 1 895 2 402 2 646 2 665 2 662
70-74 år 2,1 3 142 3 285 5 266 5 550 6 385 5 858
75-79 år 6,1 8 496 8 021 10 407 13 577 15 406 17 108
80-84 år 17,6 20 410 18 878 18 944 31 926 35 232 42 342
85-89 år 31,7 21 535 23 134 20 638 29 390 40 921 49 870
90+ 40,7 12 407 13 832 16 000 17 768 32 054 41 829
Sum  67 584 69 045 73 677 100 857 132 863 159 669

Tabell 1: Prevalens av demens i den norske befolkningen. Kilde: Sosial- og Helsedirektoratet ”Glemsk, 
men ikke glemt”, 2007)
 
I dag bor omtrent halvparten av de som har demens hjemme og omtrent like mange på sykehjem 
eller lignende. I siste fase av sykdommen har alle behov for pleie og omsorg hele døgnet. Undersø-
kelser viser at omtrent 80% av beboerne på sykehjem er har en demenssykdom3.

En demenssykdom omfatter allerede fra starten langt flere enn den som blir syk. Hvis det antas 
at hver enkelt person med en demenssykdom har minst fire nære familiemedlemmer, er demens 
en tilstand som angår 350 000 mennesker i Norge. I 2040 vil da 700 000 mennesker være berørt.

Familien er som oftest den viktigste medhjelper til personer med demens så lenge vedkommende 
bor hjemme. Familiemedlemmer er utsatt for store belastninger med å gi praktisk hjelp og ivareta 

1.  World Alzheimer Report 2009. 
 Alzheimers Disease International.
2.  Helsedirektoratet
3.  Selbæk G, Kirkevold Ø, Engedal K. (2007)  
 The prevalence of psychiatric symptoms and  
 behavioural disturbances and the use of   
 psychotropic drugs in Norwegian nursing  
 homes. Int J Geriat Psychiatry. 22(9):843-9.
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omsorgsoppgaver. Dette berører familiens sosiale liv og en del sliter med depresjon og angst.  
Å være familieomsorgsgiver for en person med demens øker risikoen for helseskader. Internasjonale 
studier har vist at omsorgsgivere oppsøker lege hyppigere, får skrevet ut mer psykofarmaka og har 
større risiko for komplikasjoner som blant annet hjerte-kar lidelser4.

Gåten omkring Alzheimers sykdom og andre demenstilstander er ikke løst. Helsetjenesten har ikke 
tilstrekkelig faglig kunnskap til å ta imot denne store pasientgruppen. Demenssykdommer er en 
vesentlig og sterkt voksende årsak til behovet for omsorgstjenester. Adresseres ikke det udekte beho-
vet for ny diagnostikk og behandling vil vi få et enormt press på helsetjenestene og på den enkelte 
familie når det gjelder å yte omsorg. Den aldrende befolkningen gjør at det blir færre yrkesaktive i 
forhold til eldre og det blir dermed et større omsorgspress på barna. Dette har betydning både for 
verdiskapingen, for finansieringen av pensjoner og velferdstilbud framover, og for dimensjonering og  
utforming av framtidens omsorgstjenester. Mange yngre omsorgsgivere, i første rekke kvinner, velger  
deltidsarbeid eller førtidspensjon for å kunne ivareta den som er syk. Dette får økonomiske konsekvenser5.

ØKONOMISKE BETYDNINGER
Samfunnsutgiftene i forbindelse med demenssykdommene er høye, og vil bli høyere fordi stadig 
flere vil rammes i årene framover. I 2010 ble det estimert at de totale årlige økonomiske kostnadene 
til demens på verdensbasis er 604 milliarder USD, rundt 1% av verdens BNP6. Disse kostnadene 
er fordelt på uformell omsorg (ulønnet omsorg fra familie og andre), direkte kostnader til sosial 
omsorg (fra helsevesenet og sykehjem) og direkte medisinske kostnader (kostnader til å behandle 
demenssykdommer i primær- og sekundærhelsetjenesten). Kostnadene til uformell omsorg og 
direkte kostnader til sosial omsorg utgjør om lag like store deler av de totale kostnadene, mens de 
direkte medisinske kostnadene er mye lavere. 

Tall fra 2010 viser også at kostnad per person med demens per år i et høyinntektsland er ca.  
32 865 USD (ca 200 000 NOK)6. Totalkostnadene for demenssykdommer i Norge er dermed rundt  
14 milliarder NOK per år. Helsedirektoratet regner med at demenssykdommer vil koste ca. 18 
milliarder NOK per år i 20205. En sammenligning av kostadene for forskjellige sykdommer i Stor-
britannia i 2010 viste at demenssykdommer kostet den britiske økonomien £23 milliarder per år. 
Dette var mere enn kostnadene til kreftsykdommer (£12 milliarder per år) og hjertesykdommer 
(£8 milliarder per år) til sammen7. 

SYKDOMSBYRDEN
Global Burden of Disease (GBD)-rapporten for 2010 publisert av Institute for Health Metrics and 
Evaluation, gir viktige tall på den relative betydningen av sykdommer på verdensbasis og i de enkelte 
landene8. GBD bruker indikatorer på belastningen en sykdom utgjør som dødsårsak, år levd med 
uførhet, tapte livsår og uførhetsjusterte livsår. Sistnevnte er kalkulert ved summen av år levd med 
uførhet og tapte livsår, og oppsummerer effekten av en sykdom både når det gjelder kvantitet (for 
tidlig død) og kvalitet (uførhet). 

Sykdomsbyrden demenssykdommer utgjør ifølge GBD-tallene fra 2010 på verdensbasis og for Norge 
er oppsummert i tabell 2. Det kan ses fra tabellen at sykdomsbyrden fra demenssykdommer er høyere 
i Norge enn på verdensbasis, noe som skyldes den høye levealderen i Norge. Siden demenssyk-
dommer hovedsakelig rammer eldre mennesker er andelen enda høyere blant personer over 70 år. 

Tabell 2: Sykdomsbyrden demenssykdommer utgjør på verdensbasis og i Norge for alle aldre og for 
personer over 70 år, samt prosentvis endring i sykdomsbyrde fra 1990 til 2010. Kilde GBD 2010

    NORGE    VERDEN
   Alle aldre Over 70 år  Endring fra Alle aldre Over 70 år Endring fra
      1990 til 2010   1990 til 2010
      (alle aldre)   (alle aldre)
Uførhetsjusterte livsår 0.46 % 2.71 %  100 % 2.52 % 6.73 % 82 %
År levd med uførhet 0.89 % 6.21 %  80 % 2.26 % 9.32 % 42 %
Livsår tapt 0.27 % 1.44 %  142 % 2.83 % 5.35 % 157 %
Dødsfall 0.92 % 1.99 %  260 % 4.92 % 6.12 % 215 %

4. Burns, A. & Rabins, P. (2000) Care burden  
 in dementia. Int J Geriatr Psychiatry.   
 15(Suppl.1):S9-S13.
5.  ”Glemsk, men ikke glemt” (2007).
 Sosial- og Helsedirektoratet.
6.  World Alzheimer Report 2010. 
 Alzheimers Disease International.
7. Dementia 2010. Alzheimer’s Reseach Trust.
8. Global Burden of Disease 2010. 
 Institute for Health Metrics and Evaluation 
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Sykdomsbyrden forårsaket av demenssykdommer har endret seg drastisk i Norge fra 1990 til 2010. 
Faktisk er demenssykdommer den sykdomsgruppen som har steget mest når det gjelder både uførhets- 
justerte livsår, år levd med uførhet, tapte livsår (nr.2 etter stoffmisbruk) og dødsårsak.

I følge GBD 2010 er demenssykdommer den 8. viktigste årsaken til år levd med uførhet for personer 
i alle aldre i Norge. Sykdommene bidrar til flere år levd med uførhet enn store sykdomsgrupper 
som gikt, hjertesykdommer, kreft og slag. 

 Rang Sykdom/Tilstand % av totale antall år levd med uførhet
 1 Rygg- og nakkesmerter 24.99 %
 2 Depresjon 10.46 %
 3 Angst 5.15 %
 4 Diabetes 4.54 %
 5 Hudsykdommer 3.68 %
 6 Alkoholmisbruk 2.88 %
 7 KOLS 2.50 %
 8 Demenssykdommer 2.26 %
 9 Gikt 2.25 %
 10 Hjertesykdommer 2.04 %
 11 Astma 2.02 %
 12 Migrene 1.95 %
 13 Stoffmisbruk 1.88 %
 14 Kreft 1.22 %
 15 Schizofreni 1.19 %
 16 Bipolar lidelse 1.19 %
 17 Hørselstap 1.12 % 
 18 Slag 0.96 %

Tabell 3: De viktigste årsakene til år levd med uførhet for personer i alle aldre i Norge. Kilde GBD 2010

Ser vi derimot på gruppen over 70 år, som er den raskest voksende delen av befolkningen, er 
demenssykdommer den nest vanligste årsaken til år levd med uførhet.

 Rang Sykdom/Tilstand % av totale antall år levd med uførhet
 1 Rygg- og nakkesmerter 20.16 %
 2 Demenssykdommer 9.32 %
 3 Diabetes 6.95 %
 4 Depresjon 5.45 %
 5 Hjertesykdommer 4.55 %
 6 KOLS 4.05 % 
 7 Gikt 3.52 %
 8 Kreft 3.14 %
 9 Slag 2.88 %
 10 Hørselstap 2.58 %
 11 Hudsykdommer 2.42 % 
 12 Angst 2.19 %
 13 Tannløshet 1.92 %
 14 Blindhet 1.53 %
 15 Kronisk nyresykdom 1.46 %
 16 Astma 0.97 %
 17 Migrene 0.57 %
 18 Parkinsons sykdom 0.48 %

Tabell 4: De viktigste årsakene til år levd med uførhet for personer over 70 år i Norge. Kilde GBD 2010
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Utfra dette perspektivet alene kan det være mange gode grunner til å gjøre store og langsiktige 
investeringer for å bidra til ny viten og nye løsninger. Spørsmålet blir hvilken rolle Norge skal ta i 
dette arbeidet. Fremskrittene vil komme, og Norge vil uansett aldri alene kunne «løse demensgåten». 
Men vi har muligheten og forutsetningene til å være en pådriver for fremskritt og til å ta del i den 
enorme utviklingen vi står overfor de nærmeste tiårene.

Fra et verdiskapingsperspektiv utgjør det økende helsebehovet en stor mulighet. Biomedisinske 
produkter konkurrerer på det globale markedet. Det ligger et enormt inntektspotensial i å delta i 
utviklingen av nye og bedre produkter i dette markedet. Vi beskriver nedenfor mulighetsrommet 
som har oppstått som resultat av nasjonale og internasjonale trender. Vi beskriver også noen sentrale 
utfordringer som Norge som nasjon må håndtere for å kunne spille en sentral rolle i den utviklingen 
som kommer, og vi kommer avslutningsvis med noen anbefalinger om hva som må gjøres for at 
mulighetene skal kunne realiseres.

MULIGHETSROMMET
Nevrovitenskapen står overfor viktige gjennombrudd
«Now is the time to reach a level of research and development not seen since the height of the 
space race». Disse ordene tilhører president Barack Obama, og var en del av hans State of the Uni-
on-tale i januar 2013. Det Obama snakket om var forskning og utvikling for å forstå hjernen og 
finne årsakene til og løsningene på utfordringer som Alzheimers sykdom. Kort tid etter fulgte han 
opp med å initiere det såkalte BRAIN Initiative, et program som sammenlignes med det humane 
genom-prosjekt, og hvor hensikten er å revolusjonere vår forståelse av hjernen ved å kartlegge 
hvordan individuelle hjerneceller og –nettverk interagerer i tid og rom9. Prosjektet er beregnet å 

MULIGHETSROMMET, 
UTFORDRINGENE OG VEIEN VIDERE

Behovet for medisinske fremskritt og bedre helsetjenester er 
generelt en stor utfordring for samfunnet. Demenslidelsene 
er et av feltene hvor nye og bedre måter å diagnostisere, 
forebygge og behandle sykdom vil ha størst samfunnsmessig 
gevinst. Disse sykdommene krever store ressurser i form av 
pleie og omsorg, siden en stadig større del av befolknin-
gen vil bli rammet. I tillegg vil medisinske fremskritt innen-
for dette området kunne spare mye lidelse for den enkelte 
pasient og for de pårørende.

2
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koste 300 millioner dollar årlig over en periode på ti år. Det finnes et lignende europeisk initiativ10, 
og det finnes en mengde andre programmer som ønsker å bidra til å avsløre hemmelighetene bak 
sykdommer som rammer hjernen, og til å finne nye måter å diagnostisere, forebygge, behandle og 
kurere disse. Resultatene skal ikke innkasseres på forhånd, men en slik enorm forskningsinnsats 
vil utvilsomt føre til en rekke gjennombrudd på feltet.
For internasjonal farmasøytisk industri er demenssykdommene et tydelig satsningsområde. Den 
amerikanske bransjeorganisasjonen PhRMA rapporterer at deres medlemmer har 93 nye legemidler 
under utvikling for demenssykdommer, mange av dem med helt nye angrepspunkter og virkemeka-
nismer11. Et flertall av disse legemidlene utvikles for å forebygge eller bremse sykdomsutviklingen, 
i motsetning til dagens rene symptomlindrende medikamenter.

Det er nærliggende å trekke en parallell til kreftområdet. Enkelte forskere mener at demensfeltet 
ligger 30-40 år bak kreft i utviklingen. I dag overlever to av tre kreft. For 30-40 år siden var det langt 
fra tilfelle, og de som overlevde kreft den gangen måtte tåle behandlinger som hadde en helt annen 
bivirkningsprofil enn dagens medisiner. Utviklingen innenfor kreftområdet har bestått av en lang 
rekke av større og mindre fremskritt. Til sammen har disse fremskrittene gjort at vi i dag vet mer 
om hvorfor og hvordan kreft utvikles, hvilke typer kreft som finnes, hvordan de kan diagnostiseres 
sikrere og tidligere, hvordan ulike krefttyper kan behandles og hvilken medisin som har størst 
sannsynlighet for å hjelpe hver enkelt pasient. Stemmer antakelsen om at demensområdet ligger 
30-40 år bak kreft, så står vi foran en liten revolusjon i vår forståelse av demenssykdommene og i 
utviklingen av nye diagnostika, forebyggende tiltak og behandlingsmetoder.
Norge har gjennom sine sterke grunnforskningsmiljøer og kliniske miljøer kunnskap, teknologi og 
andre sentrale forutsetninger for å ta del i denne revolusjonen.

Norsk forskning er fremragende
Biomedisin er Norges sterkeste forskningsfelt. Ca 60% av alle publikasjoner er innen medisin, helse 
og naturvitenskap. Åtte av 21 sentre for fremragende forskning er innen bioteknologi, og disse er 
igjen dominert av helse. Vi har god tilgang på høyt utdannet arbeidskraft, og det er høy kvalitet 
på forskningen. Som omtalt senere i denne rapporten blir norske publikasjoner som omhandler 
demenssykdommer gjennomsnittlig sitert flere ganger enn publikasjoner fra land vi kan sammen-
ligne oss med (se figur 4). Våre beste grunnforskningsmiljøer innen nevrofeltet er i verdensklasse, 
noe som bekreftes av at disse er gjengangere i verdens mest prestisjetunge tidsskrifter, steder hvor 
de fleste av verdens forskere aldri kommer i nærheten av å publisere.

Klinisk forskning på demenssykdommer har i Norge tradisjonelt vært fokusert på omsorg. Det er 
imidlertid også sterke innslag av biologisk psykiatri og nevrologi, noe som er helt sentralt for en 
biomedisinsk satsning. Det eksisterer for eksempel en betydelig kompetanse innenfor biomarkø-
rer og tidlig-diagnostikk på demenssykdommer. Flere av de kliniske miljøene har også et utstrakt 
samarbeid med forskningsgrupper internasjonalt.

Vi ligger derimot langt etter de fleste land det er naturlig å sammenligne seg med når det gjelder 
anvendelse av forskningen. Antallet patenter og lisensavtaler er lavere, og det etableres langt færre 
selskaper. Størstedelen av slike initiativ i Norge skjer innenfor kreftfeltet. På demensområdet har vi 
bare noen få aktører, men noen av disse har til gjengjeld en betydelig aktivitet i retning av anvendelse 
av forskningen. I forskningsmiljøene totalt sett ligger det et stort uforløst potensiale.

Norsk forsknings- og utviklingsarbeid er relevant
I tillegg til grunnforskningsmiljøer som er verdensledende i å avdekke hvordan hjernen fungerer 
og beskrive vitale funksjoner som hukommelse, har vi i Norge miljøer innen både basalforskning, 
klinisk forskning og bioteknologi som arbeider med teknologi og kunnskap som vil være helt sentral 
i fremskrittene som vil komme på demensfeltet. Fremtidens legemidler mot for eksempel Alzhei-
mers sykdom utvikles for å kunne bremse sykdomsutviklingen. Da er man avhengig av å stille en 
riktig diagnose på et tidlig tidspunkt. Norske forskere, for eksempel ved AHUS, driver forskning i 
internasjonal klasse på dette feltet. Helt ny teknologi for påvisning av amyloid-beta-plakk i hjernen 
hos Alzheimer-pasienter er også utviklet i Norge, i GE Healthcare AS sine laboratorier i Oslo.

9. BRAIN Initiative, 
 www.nih.gov/science/brain
10.  The Human Brain Project, 
 www.humanbrainproject.eu
11. Medicines in Development Alzheimer’s  
 Disease 2012. Pharmaceutical Research  
 and Manufacturers of America (PhRMA)
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Forebygging av demenssykdommer, blant annet gjennom ernæringsfaktorer er også et sentralt 
tema. Norske Smartfish har utviklet spesielle formuleringer av fettsyrer fra fisk, og disse prøves 
nå ut i samarbeid med ledende internasjonale forskere for å kartlegge forebyggende effekter på 
Alzheimers sykdom. Norge har unik kompetanse innenfor den marine sektoren, og flere aktører 
opererer i grenseflaten mellom havbruk og biomedisin, et felt som kan vise seg å gi viktige bidrag 
til å begrense forekomsten av sykdommer i fremtiden.

Internasjonalt utviklings- og innovasjonsarbeid er i endring
Det pågår et paradigmeskifte innenfor utviklingen av diagnostikk og legemidler. Denne sektoren har 
fram til nå vært dominert av store, multinasjonale selskaper, ofte referert til som «big pharma». Disse 
har hatt store, interne forsknings- og utviklingsavdelinger, og har selv tatt seg av hele verdikjeden 
fra oppdagelse av ny diagnostikk og nye legemiddelkandidater helt fram til salg og markedsføring. 
Denne modellen har kommet under press fra flere hold, og de siste årene har de store aktørene 
begynt en radikal omlegging av sin forsknings- og utviklingsaktivitet. I dag kommer ikke lenger 
majoriteten av nye legemidler fra «big pharma» sine egne forskningslaboratorier, men de blir til 
gjennom ulike former for samarbeid med eller oppkjøp av eksterne forskningsgrupper eller –firma.

En annen tydelig trend er at letingen etter «blockbusters» (produkter med salg på over 1 milliard 
USD per år) er erstattet av en søken etter skreddersydd, målrettet terapi. I stedet for «one drug fits 
all»-prinsippet, som gjelder mange av dagens legemidler, søker moderne legemiddelbehandling 
et høyere presisjonsnivå der pasientgruppen for hvert legemiddel kan være smalere, og der det er 
sentralt å forutse hvilket legemiddel som er rett for hver enkelt pasient. På denne måten forsøker 
man å øke sannsynligheten for at pasienten skal få god effekt og å redusere sannsynligheten for 
unødvendige bivirkninger.

Samarbeid med fremragende forskningsmiljøer og med små, innovative bioteknologiselskaper 
er den nye trenden for de store multinasjonale aktørene. Norge har internasjonalt anerkjente 
forskningsmiljøer innenfor nevrovitenskap. Vi har også enkelte mindre firma som driver innovativ 
virksomhet på demenssykdommer og det nærliggende fagfeltet. Ved å styrke og eksponere disse 
miljøene vil Norge kunne bli en attraktiv samarbeidspartner i fremtidens modell for utvikling av 
nye legemidler og diagnostiske verktøy.

Den norske biomedisinske modellen er tilpasset utviklingen av fremtidens legemidler
Utviklingen av ny teknologi for legemidler og diagnostikk i Norge starter i all hovedsak i akademia 
gjennom forskning på sykehus eller universitet. For å skape de aller beste ideene til nye løsninger 
for pasientene, trenger man en dynamisk forskergruppe, gjerne med internasjonal bakgrunn, og 
som sitter tett på behandlingssituasjonen og har førstehånds kunnskap om pasientenes, sykehusenes 
og samfunnets behov for nye løsninger. Denne type forskningsgrupper har vi mange av på norske 
sykehus og universiteter. Norske biomedisinske forskningsmiljøer har en høy andel av internasjonale 
PhD-studenter, som er med på å skape dynamikk.

Siden årtusenskiftet har kommersialiseringsprosessen fra sykehus og universiteter blitt profesjonalisert. 
Technology Transfer Offices (TTOer) sørger for en profesjonell håndtering av lovende prosjekter og 
bistår i ta disse videre mot kommersialisering gjennom for eksempel lisenser eller selskapsdannelse. 
Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo skaper til sammen en idétilstrømning som gjør 
Inven2 til Skandinavias største TTO, større enn for eksempel Karolinska Development i Sverige. 
En rekke prosjekter knyttet til demenssykdommer er blant disse. Likevel bør antallet ideer fra nev-
romiljøene økes, tatt i betraktning den høye kvaliteten på disse miljøene.

Helseregistre og biobanker – forskningsbare pasientløp
I Norge står én felles, offentlig tilbyder for det aller meste av pasientbehandlingen, og det lagres en 
lang rekke data på et stort antall pasienter. Dette har skapt grunnlaget for flere eksisterende registre, 
og det gir muligheten for å bygge opp enda flere. Denne organiseringen gjør at pasientmaterialet i 
Norge er langt mer egnet for forskning enn det som er tilfelle i mange andre land.
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Norske biobanker og helseregistre inneholder biologisk materiale og tilhørende helseopplysninger fra 
hundretusener av personer. Ny teknologi gjør at anvendelsesområdet for disse biobankene og regis-
trene stadig øker, og det ligger her et stort potensial for forskning og innovasjon. Prøveinnsamling og 
kartlegging av sykdom er blant de mest ressurskrevende delene av moderne biomedisinsk forskning, 
og et langsiktig arbeid med biobanker og helseregistre har gitt Norge et fortrinn internasjonalt.
Demensområdet er intet unntak. Det finnes flere egne demensregistre med pasientdata som er veleg-
net for både norsk og internasjonal forskning. Store befolkningsstudier som Helseundersøkelsen i 
Nord-Trøndelag (HUNT) inneholder også et unikt tallmateriale som muliggjør forskning på høyt 
nivå. Ikke minst er disse ressursene aktuelle med tanke på at forebygging av demenssykdommer vil 
være helt sentralt i fremtiden, og registrene kan gi unik kunnskap om for eksempel forebyggende 
livsstils- og ernæringsfaktorer. En enda bedre utnyttelse av potensialet i disse registrene vil bidra 
til å gjøre Norge til et attraktivt land å bedrive forskning og utvikling på demenssykdommer og 
andre viktige helseutfordringer.

Offentlig satsing på biomedisin
Det er et uttalt mål fra norske myndigheter å fremme forskning, utvikling og innovasjon innen helse 
og bioteknologi. Dette fremgår blant annet av stortingsmeldingene «Vilje til forskning», «Klima 
for forskning» og «Et nyskapende og bærekraftig Norge». Det ligger også en bred forankring bak 
«Nasjonal strategi for bioteknologi 2011-2020», der helse er prioritert som ett av fire tematiske 
områder og næringsutvikling er løftet fram som et tverrgående innsatsområde. Et hovedmål er å 
legge det forskningsmessige grunnlaget for innovasjon og næringsutvikling.

Som en oppfølging til den nye bioteknologistrategien har Forskningsrådet etablert programmet 
BIOTEK2021, som er en videreføring av det suksessrike FUGE-programmet. FUGE har resultert i en 
sterk forbedring av kritisk infrastruktur for forskning gjennom etableringen av teknologiplattformer, 
og kan vise til økt produktivitet og forskningskvalitet. BIOTEK2021 har medisinsk bioteknologi som  
én av fire faglige prioriteringer, der videreutvikling og høsting av tidligere satsninger står i fokus. Også  
her står innovasjon og næringsutvikling sentralt i strategien. Forskningsrådet har også en egen satsning  
på nevrovitenskap, NevroNor, som skal stimulere til forskning som er relevant for human helse og sykdom.

Innovasjon Norge er engasjert i å fremme norsk helseindustri. Blant annet har det blitt etablert teknologi- 
rettede ARENA-programmer som Oslo Medtech og MedITNor. Oslo Cancer Cluster har fått en 
betydelig satsning gjennom NCE-programmet, og Nansen Neuroscience Network har blitt etablert 
som det første nasjonale innovasjonsnettverket.

Nylig startet arbeidet med HelseOmsorg21, som skal bli en felles nasjonal strategi for forskning, 
utvikling og innovasjon innenfor helse og omsorg. Denne prosessen har tre overordnede mål: 1) God 
folkehelse, 2) Næringsutvikling og 3) Grensesprengende forskning. Fremveksten av en norsk helse- 
næring er i dette arbeidet et mål i seg selv, og offentlig tilrettelegging for næringsutvikling er sentralt.
I regjeringsplattformen som Høyre og Fremskrittspartiet presenterte 7. oktober 2013, er det satt 
opp ambisiøse mål om å gjøre Norge til et av Europas mest innovative land, og økt verdiskapning 
innen helseindustri er et prioritert område i den satsingen.
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Fra mange hold, både på politisk nivå og i det offentlige virkemiddelapparatet, ligger det altså en 
anerkjennelse av at en satsning på biomedisin som næringsvei er riktig og viktig.

UTFORDRINGENE
Mye vi ikke vet
Demens er en vid betegnelse, og det er en rekke sykdommer som kan føre til demens-symptomer. 
Til tross for stor forskningsinnsats er det fortsatt mye vi ikke vet om disse sykdommene, og letingen 
etter nye strategier for diagnose, forebygging og behandling bærer derfor med seg en større grad av 
usikkerhet enn det som kan være tilfelle for andre terapifelter. Som man har gjort innenfor kreftom-
rådet, må man være tålmodig og utålmodig på samme tid, og ha forståelse for at det er tusenvis av 
små fremskritt som over tid gir de store gjennombruddene. Uten de mange mindre fremskrittene får 
man heller ikke gjennombruddene som fremtidens pasienter, helsevesen og samfunn så sårt trenger. 
En satsning innenfor dette området må ha en tilstrekkelig lang tidshorisont. Kortsiktig tenkning vil 
gjøre at man går glipp av de enorme mulighetene som ligger her. De første resultatene har begynt å 
komme, for eksempel i form av forskningsresultater, patenter og nye produkter til diagnostisering 
av Alzheimers sykdom. Nå er det rette tidspunktet her for å trappe opp satsingen. 

Samhandling mellom forskere
Å utvikle nye måter å diagnostisere, forebygge og behandle demenssykdommer krever et langsiktig 
arbeid der aktører i hele kjeden arbeider sammen. Samhandling innad i de akademiske miljøene, 
ikke minst mellom de som arbeider med årsak og de som jobber med behandling, er viktig. Delta-
kelse på den internasjonale forskningsarenaen er sentralt, for Norge er for lite til at vi kan løse disse 
utfordringene alene. Et nært partnerskap mellom forskningsmiljøene og både norsk og internasjonal 
industri er også en forutsetning for å lykkes.

Flere av de norske forskningsmiljøene samarbeider tett med utenlandske forskere, blant annet gjen-
nom internasjonale forskningsprogrammer. Enkelte grupper har også et godt nettverk og samarbeid 
i Norge. Generelt kan likevel samhandlingen blant norske nevro- og demensforskere bli langt bedre. 
Dette feltet har fram til nå hatt begrenset med forskningsmidler, og det har ført til konkurranse 
mellom gruppene og for lite utveksling av ideer dem imellom. Skal vi hevde oss internasjonalt 
må vi stå sammen og mobilisere den kunnskapen og de ressursene vi har. For eksempel innenfor 
genetikkfeltet har slike samarbeid vokst fram de siste årene, og de kan være viktige plattformer for 
å løfte hverandre fram.

Samhandling mellom forskere og industri
Norge har liten tradisjon for samhandling mellom industri og akademia på helsefeltet. Sammenligner 
vi med våre naboland Sverige og Danmark, så er det en markant kulturforskjell. Der har akademia 
gjennom mange år arbeidet sammen med store, nasjonale legemiddelfirma som Novo Nordisk, Lund-
beck og Astra Zeneca, og forskning og utvikling foregår som et tett samarbeid mellom offentlige og 
private aktører. Norge har ikke hatt en stor nasjonal legemiddelindustri, og har heller ikke søkt tett  
samarbeid med de internasjonale firmaene. Dette er påtakelig også innenfor demensområdet, der det 
er få eksempler på en integrering av akademia og industri. Enkelte forskere beskriver tvert imot at de 
har opplevd å bli uthengt når de har forsøkt å samarbeide med industrien, og at de derfor unngår det.

Universitetene og helseforetakene måles i dag ikke på innovasjon eller samarbeid med næringslivet. 
Oppdragsforskning på vegne av industrien skjer i liten grad. Norsk deltakelse i multinasjonale, 
kliniske legemiddelutprøvinger har gått ned de siste årene. Riktignok så vi en økning i 2012, men 
totalt sett deltar Norge i mindre grad enn tidligere i utprøvning av nye legemidler12, og vi går dermed 
glipp av både kunnskap om de aktuelle behandlingene og kompetanse innenfor det å drive kliniske 
studier. Ett resultat kan være lavere kvalitet på helsetjenestene, et annet at Norge ikke trekker til 
seg investeringer fra internasjonal industri, og et tredje at norske gründerfirma ikke finner den 
nødvendige kompetanse eller det riktige rammeverket for å utvikle sine produkter i Norge. For 
den enkelte forsker er heller ikke samarbeid med industrien meritterende. Alle disse faktorene 
gjør det vanskeligere for forskere å prioritere det å drive innovasjon og å søke kommersialisering 
av potensielt viktige oppdagelser.

12 Forskning og utvikling i Legemiddel- 
 industrien 2013. LMI.
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Det er en intensjon fra politisk hold og fra virkemiddelapparatet om å øke samhandlingen mellom 
akademia og industri. Da må det legges til rette for det gjennom å skape ryddige prosesser og de 
nødvendige møteplassene og incentivene for samarbeid. Næringsutvikling og vekst innenfor egen 
kompetansedrevet industri må ses på som en integrert del av et godt helsevesen. Uten en slik helhetlig 
tilnærming vil vi gå glipp av de økonomiske mulighetene som ligger i den nye internasjonale forret-
ningsmodellen og vi vil miste verdifull kompetanse som kunne ha gitt bedre helse for vår befolkning.

Vi trenger flere firma
Vi har de siste årene sett en gledelig i økning i antallet norske firmaer som driver biomedisinsk 
forskning og utvikling. Majoriteten av disse firmaene arbeider innenfor kreftområdet, og det har 
vokst fram et økosystem rundt Oslo Cancer Cluster der kompetanse utveksles og det arbeides bevisst 
med å åpne muligheter og fjerne flaskehalser for videre vekst. Firma som Photocure og Algeta har 
bekreftet at norsk forsknings- og utviklingsarbeid kan gjøre en forskjell for pasienter verden over.

Innenfor nevrovitenskap har vi ikke det samme antallet firma å vise til. På demensområdet er det, 
som denne rapporten viser, bare noen helt få firma som driver forskning og utvikling i Norge. Det må 
endres. Nye firma er ikke et mål i seg selv, men et middel for å sørge for at gode ideer blir tilgjenge- 
liggjort. Likevel er det nødvendig på sikt å utnytte og foredle eksisterende gründerkompetanse og 
å utvide miljøet og nettverket som arbeider med å føre forskningen ut fra laboratoriene og frem til 
den store mengden sluttbrukere. Nye bedrifter bør være en del av denne prosessen for å sikre at en 
større del av kunnskapen, kompetansen og inntjeningen blir i Norge.

Det må samtidig være en forståelse for at mange firma må til for at ett skal lykkes. Biomedisin er en 
forskningsintensiv bransje med betydelig risiko. Vi trenger da mer enn en håndfull bedrifter hvis vi 
skal ha en reell sjanse for at noen av dem skal komme i den posisjon som for eksempel Photocure 
eller Algeta har gjort innenfor kreftfeltet.

Kapitalmangel
Tilstrømmingen av idéer til Inven2 og de andre TTOene er minst på høyde med det vi ser i andre 
land det er naturlig å sammenligne seg med. Likevel er bedriftsetableringstakten lav, og lovende 
produkter som man velger å kommersialisere ender i stedet opp som lisenser. I 2012 rapporterte 
Inven2 om 26 nye lisensieringer, men etablerte ingen nye selskap. Hittil i 2013 har Inven2 20 nye 
lisensieringer og har etablert ett nytt selskap. Kommersialisering av biomedisinske produkter krever 
et langsiktig perspektiv og en høy kapitalintensitet. Kapitalmangel, spesielt i tidlig fase, begrenser 
tilveksten av nye firma. Forklaringen ligger delvis i det offentlige virkemiddelapparatet og delvis i 
mangelen på privat kapital, og disse to faktorene henger tett sammen.

Offentlige virkemidler som FORNY, Etablerertilskudd, BIA, IFU/OFU og SkatteFUNN er relevante 
for biomedisinske oppstartbedrifter. Disse støtteordningene er mange og kan hver for seg være gode, 
men de er fragmenterte og lite oversiktlige. Kriteriene er heller ikke tilpasset den langsiktigheten 
biomedisinske bedrifter trenger. Utvikling av diagnostika og legemidler kan ha livsløp på 10-15 år. 
Hele denne prosessen vil ikke kunne skje i regi av norske firma alene, men offentlige virkemidler 
og private investeringer må tilpasses en slik lang tidshorisont.

Det er av flere årsaker utfordrende å skaffe privat kapital. Norge har liten tradisjon for såkalte 
engleinvestorer, altså investorer som går inn i svært tidlig fase og bidrar med kapital, kunnskap og 
nettverk. Privat venture capital i Norge går i minimal grad til norske life science-bedrifter. Veldedige 
midler og bidrag fra for eksempel pasientforeninger går til ren forskning, ikke til selskaper eller 
produktutvikling. I Storbritannia ser man derimot at den veldedige organisajonen Alzheimer’s 
Research UK tilbyr finansiering til de første kritiske fasene av drug discovery-prosessen og vil bygge 
broer mellom akademia og industrien for å få fortgang i legemiddelutviklingen13. 

Såkornfond, der det offentlige går inn med kapital for å stimulere til investeringer i tidlig fase, er 
avgjørende for fremveksten av nye firma innen biomedisin. De siste årene har tilgangen på såkorn-
midler vært minimal i denne sektoren. Få etablerte forvaltere har kompetanse eller investerings-

13. Our new research strategy. Alzheimer’s  
 Research UK. 
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fokus innen bioteknologi, så det er fare for at heller ikke nye tildelinger av såkornmidler tilfaller 
biomedisinske bedrifter.
Også etter såkornfasen er behovet for kompetent kapital stort. Det statlige investeringsselskapet 
Investinor kan ta en rolle i å gå inn med kapital og drive aktivt eierskap i en slik fase.

VEIEN VIDERE
Basert på mulighetsrommet og utfordringene som er beskrevet over foreslår vi nedenfor en rekke 
tiltak som vi mener er viktige for at norsk forskning og utvikling skal kunne bidra til fremskritt på 
demensfeltet, og at vi skal kunne ta del i de mulighetene som ligger i det å være i front her.

Mer samhandling i forskningsmiljøene
Det ligger et uforløst potensiale i norsk forskning på demenssykdommer og deres årsaker. Indivi-
duelle grupper leverer forskning av høy kvalitet, og enkeltstående samarbeidsprosjekter har vist seg 
å bære frukter. En styrking av samarbeidet vil gi et løft for hele feltet.
- Forskning på årsaker til sykdommene bør knyttes tettere til klinikken. Miljøer som har dannet  
 slike samarbeid kan vise til både spennende forskningsresultater og en større grad av ideer med  
 potensiell kommersiell verdi.
- Helseforetakene kan stimulere til denne type samarbeid. Et eksempel til etterfølgelse er AHUS,  
 der tidlig-diagnose av hjerneorganiske sykdommer ble tatt inn som ett av sykehusets overordnede  
 mål. Tid og ressurser ble avsatt til høy forskningsaktivitet og en bredt sammensatt forskningsgruppe  
 ble etablert i samarbeid med Universitetet i Oslo. Denne satsningen har gitt avkastning i form av  
 publikasjoner og en rekke patenterbare funn, i tillegg til å ha utløst forskningsmidler fra flere hold  
 og gitt gruppen den ledende rollen i et helt nytt europeisk forskningsprosjekt rettet mot å avdekke  
 sammenhengen mellom genetikk og sykdomsuttrykk hos Alzheimer-pasienter.
- Det må etableres møteplasser på tvers av geografi og forskningsspesiale, og disse må gjøres attraktive  
 nok til å samle forskere fra alle leire, slik at forskning, muligheter og felles satsinger kan diskuteres.  
 Det finnes aktører som kan ha en brobyggerrolle, slik som Nasjonalforeningen for folkehelsen og  
 Nansen Neuroscience Network, og disse må mobilisere miljøene til et felles løft.

Tettere samarbeid mellom akademia og industri
Det vil også i fremtiden være de store, multinasjonale selskapene som har finansiell og organisa-
torisk kapasitet til å ta nye produkter ut på verdensmarkedet. Men de vil søke partnerskap med 
forskningsmiljøer og mindre selskaper for å identifisere og utvikle produktene. Norge kan ta del i 
denne utviklingen og bli ett av landene i verden hvor helsetjenesten er i front når det gjelder utvikling 
av og kjennskap til ny teknologi. Da må vi:
- Fortsette å endre kulturen. Helse og næring må ses som to sider av samme sak, og det må bli  
 attraktivt for forskere å samarbeide med ny og etablert industri. Vi må få en økt anerkjennelse  
 av at kommersialisering av forskningen gjør at den kommer pasientene og samfunnet til gode.  
 Resultater innenfor anvendelse av forskningen, for eksempel patentering, kommersialisering og  
 samarbeidsavtaler med næringslivet, må bli meritterende, på samme måte som rent akademiske resultater.
- Tilrettelegge for ryddige prosesser som tillater samarbeid mellom helseindustri og helseinstitusjoner  
 og gjør det attraktivt for forskere og klinikere å utveksle kunnskap med norsk og internasjonal industri.
- Øke norsk deltakelse i multinasjonale kliniske utprøvninger. Helseforetakene må måles på dette  
 og nødvendige ressurser i form av personell og tid må avsettes. For den enkelte forsker må del- 
 takelse i slike studier gi formell uttelling i tillegg til den faglige utviklingen.

Kommersialisering og selskapsdannelse
Norge har sterke forskningsmiljøer innen demensområdet, både på basalmedisin og på klinisk 
forskning. Kommersialisering og næringsutvikling er nødvendig som drivkraft for innovasjon, som 
verktøy for å gjøre fremskrittene tilgjengelig for pasienter, og for utviklingen av et kunnskapsbasert 
økosystem som fremmer videre forskning og utvikling.
- De akademiske institusjonene og helseforetakene må jobbe sammen med TTOer, næringsklynger  
 og innovasjonsnettverk for å stimulere til at innovative idéer fanges opp, utvikles og kommersialiseres.
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- Helsevesenet og det offentlige virkemiddelapparatet må se kommersialisering og selskapsdannelse  
 som en del av det å styrke norsk helsevesen. Nasjonale strategier som HelseOmsorg21 må utløse  
 føringer på tvers av departementer og utløse tiltak som gir grunnlag for flere biomedisinske bedrifter.

Kapitaltilgang
Biomedisin er en næring med en eventyrlig oppside, men er samtidig kapitalintensiv og krever et 
langt tidsperspektiv. Norge ønsker å satse på denne næringen, og for å lykkes med det må vi:
- Øke tilgangen på offentlig kapital i tidlig fase. Verifiseringsmidler gjennom FORNY-programmet  
 bør øremerkes biomedisin. Deler av såkornsatsingen bør spesialiseres og rettes spesifikt mot  
 biomedisin. Et landsdekkende biomedisinsk såkornfond med tilstrekkelig forvaltningskapital,  
 lang nok tidshorisont og den rette kompetansen bør etableres.
- Kriteriene for offentlige virkemidler fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge bør forenkles, slik  
 at de i enda større grad fremmer næringsutvikling og gjør det lettere for gründere å øke graden  
 av økonomisk forutsigbarhet. Virkemidlene må ta høyde for de lange utviklingsløpene som kreves  
 innenfor biomedisin.
- Helsesatsingen hos det statlige investeringsfondet Investinor er viktig, og dette fondet har forutset- 
 ningene for å bli en sentral eier i norske biomedisinske selskaper som arbeider med demenssykdommer.  

Synliggjøring
Norge mangler egne store, multinasjonale farmasiselskaper. Paradigmeskiftet i internasjonal far-
masøytisk industri gjør at dette i mindre grad enn tidligere er et hinder for at norsk forskning og 
utvikling skal gjøre seg gjeldende på verdensmarkedet. Internasjonal industri kutter radikalt ned på 
forsknings- og utviklingsinnsatsen internt, og ser i stedet etter interessante forskningsgrupper og 
firma de kan samarbeide med for å bygge opp sin fremtidige portefølje. Norske miljøer må gjøres 
attraktive for slike samarbeid.
- Nye og eksisterende norske biomedisin-bedrifter må synliggjøres overfor de internasjonale  
 selskapene. På samme måte som Oslo Cancer Cluster har skapt en merkevare for de norske  
 selskapene innen kreft, kan Nansen Neuroscience Network være en samlende kraft og en kanal 
 for å eksponere norske bedrifter innenfor demens- og nevrofeltet.
- Norske forskningsgrupper bør være attraktive kandidater for samarbeid med internasjonal industri. På  
 samme måte som norske selskaper, må også forskningsgruppene synliggjøres gjennom de relevante  
 kanaler og på de rette møteplassene.

NANSEN NEUROSCIENCE NETWORK SIN ROLLE
Denne rapporten har som hensikt å løfte fram alt det gode forsknings- og utviklingsarbeidet som 
foregår i Norge innenfor demensområdet, skaffe oppmerksomhet om dette og stimulere til mer 
samarbeid. Vi ønsker mer avkastning på den innsatsen som gjøres. Det vil føre til gevinst både for 
norsk næringsliv, for våre forskningsmiljøer og for pasienter som rammes av demenssykdommer.

Tiltakene vi har beskrevet over handler i stor grad om å fremme samarbeid og synlighet, og å stimulere 
til at det dannes et økosystem av forskere og kommersielle aktører som spiller på lag for å utvikle 
bedre helsetjenester og et bærekraftig, kunnskapsbasert næringsliv. Nansen Neuroscience Network 
representerer hele næringskjeden fra grunnforskning og klinisk forskning, via helseforetakenes og 
universitetenes apparater for foredling av innovasjon, ut til kapitalmarkedet og kommersialisering 
av de medisinske fremskrittene. Vi har slik sett en unik posisjon, og vi ønsker å bruke den ved å 
bidra blant annet til å:
� Skape møteplasser der det utløses synergier mellom grunnforskere og kliniske forskere
� Skape møteplasser der akademia og industri kan møtes og jobbe sammen uten at det skapes tvil  
  om integriteten til noen av partene
� Jobbe sammen med TTOene og forskningsmiljøene for å øke strømmen av innovative ideer
� Synliggjøre godt forsknings- og utviklingsarbeid innen nevrovitenskap, for på den måten å bygge  
  mer kunnskap om feltet og gjøre det attraktivt for både private og offentlige investeringer
� Være et bindeledd mellom forskning, industri, investorer, virkemiddelapparatet og offentlige  
  myndigheter for å fremme samarbeid og fjerne flaskehalser på veien mot aktørenes felles mål.
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KVANTITET 
Frem til slutten av 80-tallet var forskning på demenssykdommer nærmest fraværende i Norge. Etter 
dette har forskningen skutt fart og det publiseres nå stadig flere vitenskapelige artikler på området 

Figur 1: Antall publikasjoner som omhandler demenssykdommer fra Norge i 5-årsperioder fra 
1980 til 2013. Se vedlegg for metode. Kilde: PubMed.

Likevel forskes det betydelig mindre på demenssykdommer i Norge enn på andre store sykdoms-
grupper. Ser man på antallet vitenskapelig publikasjoner fra Norge innenfor store sykdomsområder 
(figur 2) er det tydelig at det forskes mye mindre på demenssykdommer enn på kreft (17 ganger flere 
publikasjoner) og hjertesykdommer (6.5 ganger flere publikasjoner), mens forskningsproduksjonen 
er omtrent tilsvarende for slag (1.3 ganger flere publikasjoner). 

NORSK FORSKNING  
PÅ DEMENSSYKDOMMER

I forbindelse med utarbeidelsen av rapporten har vi forsøkt 
å danne et bilde av norsk demensforskning, både kvalitativt 
og kvantitativt. På de neste sidene presenterer vi et utvalg 
indikatorer som beskriver dette.

3
Norg

e

Danm
ark

Sve
rige

Nede
rlan

d

Fra
nkr

ike Ital
ia

Tys
kla

nd

Sto
rbr

itan
nia USA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

An
ta

ll 
he

nv
isn

ing
er

 p
er

 pu
bli

ka
sjo

n

198
0-1

984

198
5-1

989

199
0-1

994

199
5-1

999

200
0-2

004

200
5-2

009 201
0-

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130

An
ta

ll 
pu

bli
ka

sjo
ne

r

NORGES FORSKNINGSPRODUKSJON INNENFOR STORE SYKDOMSOMRÅDER DE SISTE 10 ÅRENE

UTVIKLINGEN I NORSK DEMENSFORSKNING

INNVIRKNINGSFAKTOR

 

Dem
ens

syk
dom

mer
Kre

ft

Hjert
esy

kdo
mmer Sla

g
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500
An

ta
ll 

pu
bli

ka
sjo

ne
r d

e 
sis

te
 1

0 
år

en
e

UTVIKLING I NORSK DEMENSFORSKNING



21

Figur 2: Antall publikasjoner fra Norge innenfor store sykdomsområder de siste 10 årene. 
Se vedlegg for metode. Kilde: PubMed.
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14.  ”I front for forskningen”. Strategi for 
   Norges Forskningsråd 2009-2012. (2009) 
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STØTTE FRA NORGES FORSKNINGSRÅD 2012

Figur 3: Støtte fra Norges Forskningsråd til forskning på store sykdomsområder i 2012.  Tallene for 
kre�, hjerte og kar, hjerneslag og nevrologi er fra porteføljeanalyse med klassi�seringssytemet  
"Health Reaserch Classi�cation System" (Helseforskning i Norges forskningsråd 2012). Støtte til 
demenssykdommer er beregnet etter manuelt søk i Forskningsrådets prosjektarkiv og er ikke 
direkte sammenlignbare med HRCS-kategoriene.  Tallene for nevrologi (inkl. demens) overlapper 
altså med tallene for demenssykdommer. Kilde: Norges Forskningsråd. 

Denne  skjevfordelingen kommer også til uttrykk i Norges Forskningsråds (NFR) utdeling av 
forskningsmidler. NFR ga mere enn 7 ganger så mye støtte til kre�forskning som til forskning på 
demenssykdommer og 2.5 ganger så mye støtte til forskning på hjerte- og karsykdommer i 2012 
(�gur 3). Dette er sykdommer som har har lavere sykdomsbyrde målt i år levd med uførhet enn 
demenssykdommer (se tabell 3). I følge NFRs strategi for 2009-2012 I front for forskningen bør 
forskningen i større grad rettes inn mot utfordringer i samfunnet14. “Forskningsrådet prioriterer å 
�nansiere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter som framska�er ny kunnskap om 
forebygging og behandling av sykdommer som har store negative samfunnskonsekvenser“. Det er 
tydelig at forskning på demenssykdommer har fått for liten oppmerksomhet. 
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KVALITET
Vitenskapelige publikasjoner akkumulerer henvisninger ettersom de blir sitert til av nyere publi-
kasjoner. Henvisninger til tidligere arbeid er en normal del av publisering og er en refleksjon på 
verdien nåværende forskere setter på tidligere forskningsresultater. Noen artikler blir ofte sitert, 
mens andre blir det aldri henvist til. Publikasjoner som ofte blir sitert regnes for å ha en høy inn-
virkning. I figur 4 har vi regnet ut innvirkningen av demensforskning fra forskjellige land. Vi har 
sett på publikasjoner fra 2010 og 2011, talt hvor mange ganger disse ble sitert i løpet av 2012, og delt 
antallet henvisninger på antallet publikasjoner for å komme frem til en innvirkningsfaktor. Grafen 
viser at publikasjoner fra norske demensforskere gjennomsnittlig blir sitert oftere enn publikasjoner 
fra Danmark, Sverige, Nederland, Frankrike, Italia, Tyskland, Storbritannia og USA. Denne analysen 
har sine begrensninger, men gir likevel en indikasjon på at norsk demensforskning blir sitert ofte 
og er av utmerket kvaliteten. 

Figur 4: Gjennomsnittlig antall henvisninger i 2012 til vitenskapelige artikler om demenssykdommer 
publisert i 2010 og 2011 fra hvert av landene. Se vedlegg for metode. Kilde: Scopus
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Det er ytterst få av de basalmedisinske forskningsgruppene i Norge som forsker på de grunn- 
leggende sykdomsmekanismene for utvikling av demenssykdommer og som har Alzheimers eller 
andre demenssykdommer som sitt primære forskningsfokus. Derimot har forskningen i de fleste 
av de nevrovitenskapelige forskningsgruppene en relevans for demenssykdommer. Mange av disse 
gruppene forsker på molekylære og cellulære mekanismer i den normale hjernen, så som synaptisk 
plastisitet og andre hukommelsesmekanismer, autofagi, mitokondriefunskjon, hjernens vannkanaler 
og gliacellefunksjon, og setter forskningen sin i et sykdomsperspektiv ved å se på hvordan normale 
prosesser kan bli forstyrret i patologiske tilstander som Alzheimers sykdom. Flere av gruppene 
benytter seg av rotte- eller musemodeller for Alzheimer sykdom.

Forskningen i mange av gruppene har potensiale til å avdekke mekanismer som kan manipuleres 
i terapeutisk øyemed, men det meste av forskningen har fortsatt en viss avstand til klinisk nytte. 

Det virker som det er godt samarbeid mellom de basalmedisinske forskningsgruppene innad på de 
enkelte universitetene, mens det er færre samarbeid på tvers av landsdelene. Det er også lite samarbeid 
med kliniske miljøer. Et samarbeid mellom Prof. Lars Nilssons gruppe ved UiO, Dr. Reidun Torp i 
gruppen for Molekylær Nevrovitenskap ved UiO og Prof. Tormod Fladby ved Akershus Universitet 
sykehus representerer det første translasjonelle forskningsmiljøet på demens i Norge. 

Demenssykdommene utgjør i dag den 
           raskest voksende sykdomsbelastingen 
    for vår befolking

BASALMEDISINSK  
FORSKNING PÅ DEMENSSYKDOMMER

Oppsummering
Norge har basalmedisinske forskningsmiljøer i verdens- 
klasse og i Evaluering av biologisk, medisinsk og helsefaglig  
forskning15 ble styrken til norske nevrovitenskapelige forsk-
ningsmiljøer fremhevet. 

4
15. Evaluering av biologisk, medisinsk 
 og helsefaglig forskning. (2011). 
 Norges Forskningsråd.
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OVERSIKT OVER BASALMEDISINSKE FORSKNINGSGRUPPER

Molekylær Nevrovitenskap
Universitetet i Oslo / Institutt for Medisinske Basalfag / Avdeling for Anatomi / Gruppeleder: 
Mahmood Reza Amiry-Moghaddam / Ansvarlig Alzheimerforsker: Reidun Torp

Forskergruppen arbeider med problemstillinger som ivaretar grunnforskning rundt Alzheimers sykdom, 
med hovedvekt på amyloidpeptidenes betydning i sykdomsprosessen. Forskningen har i den senere tid 
vært konsentrert om omsetning av amyloide peptider i hjernen, og hvorfor utskillelse over blod-hjerne-
barrieren (BBB) og blodkarenes anatomi er av betydning for akkumulering av amyloide plakk. 
Hypotesen er at sammensetningen av proteiner i gliacellenes endeføtter mot kar er av betydning for 
drenering av amyloide peptider fra hjernen. Spesi�kt mener vi at vannkanaler som aquaporin-4 (AQP4) 
spiller en sentral rolle i utviklingen av sporadisk Alzheimers sykdom. Denne hypotesen er basert på �ere 
oppdagelser i laboratoriet vårt som samlet viser at tap av vannkanaler og andre proteiner fra 
astrocyttenes endeføtter er assosiert med en rekke nevrologiske lidelser, inklusive temporallappsepilepsi 
og Alzheimers sykdom. Funnene er publisert i ledende journaler, inklusive Lancet, Proceedings of the 
National Academy of Sciences (PNAS), Nature Reviews of Neuroscience og Journal of Alzheimer’s 
disease. Forskningsmiljøet har hatt en ledende rolle i å avdekke rollene til aquaporin, både i normal 
funksjon og ved ulike sykdommer, med over 50 artikler publisert på AQP4 siden 1997.
Gruppen benytter avanserte biologiske metoder: Ulike sykdomsmodeller (transgene mus), molekylærbi-
ologiske teknikker, mikroskopiske teknikker (EM, konfokale og multifoton-mikroskoper).

Mitogruppa
Universitet i Oslo / Det Medisinske Fakultet / Institutt for Klinisk Medisin / Avdeling for Medisinsk 
Biokjemi / Gruppeleder: Lars Eide

Forskningsgruppen på Rikshospitalet har samspillet mellom genomdynamikk og mitokondriell biologi 
som forskningsinteresse. Mitokondriene er kjent som cellens energifabrikker og kan �nnes i opptil 
hundretalls pr celle. Hvert eneste mitokondrion bærer på eget DNA. Selv om mitokondriene omtales 
med en betegnelse, �nnes det ulike kategorier av mitokondrier: mitokondrier i hjernen er forskjellig fra 
de i hjertet, eller i lever. Ulike hjerneceller som nevroner og astrocytter har også ulike mitokondrier. 
I hjernen dør og lages nye celler hele tiden, og dannelsen av nye, normale mitokondrier som passer til 
cellene -enten de nye eller gamle-, er avgjørende for at cellene skal opprettholde hjernefunksjon. 
Dysfunksjonelle mitokondrier er påvist i mange nevrodegenerative sykdommer, inkludert Alzheimers 
sykdom (AD). 
Forskningsgruppen undersøker hvordan modi�kasjoner (skader) på DNA påvirker metabolismen og 
syntese av mitokondrier i cellen. Vi har oppdaget at DNA-reparasjonsfunksjoner som beskytter mot 
hukommelsestap, er viktig for mitokondriell biosyntese. Vi samarbeider med andre grupper, og leder i 
tillegg et prosjekt hvor vi ser på hvordan svekket DNA reparasjon i stamceller i hjernen kan føre til AD i 
en musemodell. Gruppen benytter også induserbare pluripotente stamceller; slike celler kan bli aktuell i 
terapi i nær fremtid.

Hjerne- og Muskelenergi
Universitetet i Oslo / Det Medisinske Fakultet / Institutt for Oral Biologi / Institutt for Medisinske 
Basalfag / Synaptisk Nevrokjemisk Laboratorium / Gruppeleder: Linda Hildegard Bergersen

Bergersen og medarbeidere undersøker om melkesyre gjennom å aktivere laktatreseptorene, som vi 
nettopp har funnet i hjernen, medvirker til at fysisk aktivitet er gunstig for hjernen og motvirker utvikling 
av kognitiv svikt slik som ved Alzheimers sykdom andre former for demens. 
Laktatreseptorene sitter i hjernens nervekontakter og blodårer. De er følere for nervecelleaktiviteten og 
kan bidra til å justere blodforsyningen etter hjernens behov.  Samtidig sørger reseptorene for at nervecel-
lenes sukkerforbruk ikke løper løpsk, så hjernen ikke går tom for glukose eller blir for sur på grunn av for 
høy produksjon av melkesyre.Vi foreslår at melkesyre er en ”volum-transmitter” som virker over større 
avstander enn transmitterne ved hver enkelt nervekontakt og forbinder nervecellenes aktivitet, energibe-
hov og energitilgjengelighet (gjennom blodstrømmen). Gjennom laktatreseptoren kan melkesyre også



virke tilbake på cellen den kommer fra som en ”autokrin” regulator. Melkesyrereseptoren er kalt GPR81 
og hører til klassen av G-protein-koplete reseptorer. GPR81 virker ved å senke nivået inne i cellen av 
syklisk adenosin monofosfat (cAMP), et sto� som styrer en lang rekke prosesser i cellene. 
Mens akutt økning i cAMP i hjernen er en del av ’arousal’ og øker tankekra� og minne, leder kronisk 
forhøyet cAMP til kognitiv svikt, slik som ved kronisk stress og økende alder. Laktatreseptoraktivering er 
en ny terapimulighet for stressbetinget og aldersbetinget kognitiv svikt.

Gliotransmittere
Universitetet i Oslo / Det Medisinske Fakultet / Institutt for Medisinske Basalfag / Synaptisk 
Nevrokjemisk Laboratorium / Gruppeleder: Vidar Gundersen

Laboratoriet driver med grunnforskning for å avdekke hvordan hjernen fungerer normalt og ved sykdom. 
Vi undersøker hvordan ulike type hjerneceller sender, mottar og inaktiverer kjemiske signaler, samt 
hvordan cellenes sto�ski�e er regulert, spesielt hvilken rolle melkesyre har. Vi er også opptatt av hvordan 
hjernen reagerer på skadelige produkter av oksygen og på betennelsessto�er. Gruppen studerer hvilken 
betydning disse prosessene har for eksempel for utvikling av Parkinsons sykdom, aldring og for kognitive 
funksjoner etter fysisk aktivitet. Vi benytter oss av ulike dyremodeller for Parkinsons sykdom og aldring, 
og ulike modeller for fysisk trening. Hjernevev fra disse modellene blir undersøkt med lys- og elektron-
mikroskopiske teknikker. Vi undersøker både intakt hjernevev og hjernevev som kan holdes kunstig i live 
i laboratoriet. Gruppen er eksperter på å påvise lokaliseringen og endringen til signal-, reseptor- og 
transportmolekyler i hjernen. 
Undersøkelsene har betydning for å forstå grunnlaget for normale tankeprosesser og for hvordan disse 
blir forstyrret ved ulike sykelige forandringer som kan føre til demensutvikling.

Nervecellesignalering
Universitetet i Oslo / Det Medisinske Fakultet / Institutt Medisinske Basalfag / Avdeling for Anatomi 
/ Gruppeleder: Farrukh Abbas Chaudhry

Nervecellesignalering ved spesialiserte nervecelle-kontaktpunkter (synapser) danner grunnlaget for 
mange hjernefunksjoner. Slik kommunikasjon skjer ved at den ene nervecellen frigjør signalsto�er, kalt 
nevrotransmittere, som kobler seg til spesi�kke reseptorer på over�aten til den andre nervecellen og 
påvirker dens aktivitet. Vi har vist at aminosyren glutamin er utgangspunktet for dannelsen av glutamat 
og GABA som er henholdsvis viktigste stimulerende og hemmende nevrotransmitter i hjernen. Glutamin 
dannes i astrogliaceller, en type «støtteceller» som omgir nerveceller, og vi har identi�sert en familie av 
spesialiserte proteiner, glutamin-transportører, som frakter glutamin fra astrogliaceller til nerveceller for 
syntese av signalsto�ene. 
Vi har nylig vist at signalering mellom nerveceller med signalsto�ene glutamat og GABA er dysfunks-
jonell lenge før patologiske forandringer er synlig i hjernevevet og før demenssymptomer er utviklet. Vi 
har også fremsatt en teori om at patologiske avleiringer ved for eksempel nevrodegenerative tilstander 
som Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom kanskje ikke er årsaken til sykdom og demens, men 
heller er en reaksjon fra hjernevevet i et forsøk på å gjenopprette normal nervecellesignalering. Vi 
utforsker derfor om forstyrrelser i nervecellesignalering bidrar til utvikling av nevrodegenerative lidelser 
og demens og ønsker å avsløre mekanismer som er involvert. Spesielt retter vi vårt fokus på glutamin- 
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metabolisme og glutamin-transportører og studerer deres bidrag til utvikling av dysfunksjonell nerve-
cellesignalering og demens-symptomatologi. 

GliaLab
Universitetet i Oslo / Det Medisinske Fakultet / Institutt for Medisinske Basalfag / Avdeling for 
Fysiologi / Norsk Senter for Molekylærmedisin / Oslo Universitetssykehus / Nevrologisk Avdeling / 
Gruppeleder: Erlend A. Nagelhus

GliaLab har avanserte lasermikroskop (2-fotonmikroskop) som brukes til å studere hjernecellers aktivitet 
i levende forsøksdyr. Vi forsker på hvordan signaler i gliacellenes �neste utløpere påvirker synapsene og 
de kontraktile cellene i blodårene. Forskningen på gliaceller har relevans for demens. Nylig viste gruppen 
at gliacellenes vannkanaler, som er spesielt tallrike rundt blodårene, er viktige for sirkulasjon av cerebros-
pinalvæske og drenasje av vann og avfallsto�er fra hjernen. Amyloid, som avleires i hjernen ved Alzheim-
ers sykdom, hoper seg nemlig opp i hjernen til forsøksmus som mangler vannkanaler. Gjennom 
EU-prosjektet “Virtual Physiological Human: Dementia Research Enabled by IT” kartlegger GliaLab nå 
hvordan vanntransport kan ha betydning for utvikling av demens. 

Hjernesignaler
Universitetet i Oslo / Det Medisinske Fakultet / Institutt Medsinske Basalfag / Avdeling for Fysiologi 
/ Gruppeleder: Johan F. Storm

Forskningsgruppen arbeider med hjernens funksjoner, fra molekyler til mentale prosesser og atferd. Vi 
studerer elektriske og kjemiske signaler i hjerneceller (nevroner) og nevronale kretser i pattedyrhjernen. 
Med elektriske (bl.a. patch clamp) og optiske målemetoder (mulitfoton og konfokal lasermikroskopi), 
kombinert med molekylære manipulasjoner (transgene dyr og virale vektorer) og matematiske modeller, 
kartlegger vi fundamentale prinsipper og mekanismer for koding og informasjonsbehandling i 
hjernebarken, særlig i hjernens hukommelsesområder: Hippocampus og entorhinalkorteks. Dette er 
områder som skades tidlig og gir symptomer ved Alzheimers sykdom og andre former for demens. Vi 
studerer blant annet på hvordan samspillet mellom ulike typer ionekanaler, nevrotransmittere og modu-
latorer danner og omformer de elektriske signalene og dynamikken som ligger til grunn for hukommelse, 
andre hjernefunksjoner og adferd, og deres betydning for hjernens tilstand (søvn, våkenhet, oppmerkom-
het), hjerneutvikling og visse nevrologiske sykdommer, som epilepsi, demens og hjerneslag. Vi under-
søker blant annet hvordan nevromodulatorer som acetylkolin, som er involvert i demens, påvirker celler 
i hukommelsesområdene Hippocampus og entorhinalkorteks, og hvordan små endringer i kanalmole-
kyler fører til hukommelsestap i transgene dyr.

Synaptisk Plastisitet
Universitetet i Oslo / Det Medisinske Fakultet / Institutt for Medisinske Basalfag / Avdeling for 
Anatomi / Gruppeleder: Svend Davanger

Vårt perspektiv er at kjemiske synapser ikke bare �nnes for å formidle et signal fra en nervecelle til en 
annen, men for å regulere strømmen av informasjon gjennom hjernen. Det dannes kontinuerlig nye
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synapser og gamle forsvinner. De synapser som blir værende, vil forandres i styrke. Dette kalles synaptisk 
plastisitet, og på denne måten blir informasjonsstrømmen i hjernen regulert og tilpasset de erfaringer 
individet gjør i samspill med omgivelsene. Ved sykdom i hjernen, er det de patologiske endringene i 
synapsene som i siste instans leder til nevrologisk og psykiatriske tilstander. Slik synaptopatologi er ennå 
lite utforsket. Vi bruker cellebiologiske, anatomiske, biokjemiske og molekylærbiologiske metoder for å 
avklare funksjonelle og patologiske endringer i synapser. 
Demens er som o�est en langsomt progredierende tilstand, hvor patofysiologiske prosesser i hjernen har 
foregått lenge før de leder til klinisk observerbare symptomer. Dette vanskeliggjør utforskning av patogen-
esen ved demens. Delirium er imidlertid en tilstand som kan lede til akutt innsettende klinisk demens. 
Delirium kan derfor være en modell for akutt utløsning av demens som gjør den egnet for biomedisinsk 
utforskning. I samarbeid med professor Torgeir Bruun Wyller (Geriatrisk avd., OUS) har vi startet et 
prosjekt der vi gjør bruk av cerebrospinalvæske fra eldre sykehuspasienter som utvikler delirium og 
demens, for å undersøke hvilke synaptiske og nevronale proteiner og RNA som skilles ut fra patologiske 
nevroner og synapser. Målet er å identi�sere proteiner som på et eller �ere trinn i prosessen er involvert i 
synaptopatologien ved akutt utløst demens.

Autofagi
Universitetet i Oslo / Det Medisinske Fakultet / Institutt for Medisinske Basalfag / Biokjemisk Avde-
ling / Gruppeleder: Anne Simonsen

Fjerning av sykdomsassosierte proteinaggregater ved autofagi
Mange nevrodegenerative sykdommer, som Alzheimer og Parkinson, er karakterisert ved en akkumuler-
ing av aggregerte proteiner i pasientenes nerveceller. Normalt starter nevrodegenereringen, dvs nedbry-
tning av nervevev, lenge før pasientene merker noen symptomer og det �nnes i dag ingen e�ektive 
strategier for å hindre utviklingen av slike sykdommer. Studier i mus har imidlertid vist at symptomene 
kan reverseres ved å hindre dannelsen av proteinaggregater i nervecellene. Det er derfor viktig å forstå de 
molekylære mekanismene involvert i dannelse og �erning av cellulære proteinaggregater for å �nne nye 
terapeutiske mål. 
Gruppen har nylig vist at en intracellulær mekanisme kalt autofagi er viktig for å beskytte oss mot nevro-
degenerative sykdommer ved å �erne sykdomsfremmende proteiner, f.eks aggregert Huntingtin protein 
assosiert med Huntingtons sykdom. Autofagi er cellenes avfallshåndteringssystem, en prosess hvor 
ødelagte eller over�ødige proteiner eller organeller omsluttes av membraner (autofagosomer), som 
transporterers til cellens gjenvinningsanlegg (lysosomet), hvor søppelet brytes ned til byggesteiner som 
kan brukes om igjen. Vi fant også at økt nivå av autofagi hindrer utvikling av proteinaggregater i hjernen 
og kan forlenge levetiden. Lite er imidlertid kjent om hvilke molekylære mekanismer som regulerer 
selektiv nedbrytning av protein aggregater og andre defekte cellulære komponenter ved autofagi. Prosjek-
tet “Fjerning av sykdomsassosierte proteinaggregater ved autofagi” har som overordnet mål å kartlegge 
mekanismene involvert i nedbrytning av proteinaggregater assosiert med nevrodegenerative sykdommer 
ved autofagi. Dette prosjektet vil bidra til å øke vår forståelse av nevrodegenerative lidelser og til utvikling 
av ny terapi. 

Patogenese og Genomdynamikk
Oslo Universitetssykehus / Avdeling for Mikrobiologi / Universitetet i Oslo / Det Medisinske Fakultet 
/ Institutt for Klinisk Medisin / Gruppeleder: Tone Tønjum

Alzheimers sykdom (AD) utgjør omtrent 65 % av alle demenstilfeller, og selv om det kliniske forløpet ved 
AD er kjent vet man fortsatt lite om de grunnleggende sykdomsprosessene. Den vanligste formen for AD 
oppstår etter 65 års alderen og kalles sporadisk AD som utgjør cirka 95 % av alle AD-tilfeller.  Studier 
beregner at 60-80 % av årsaken til sporadisk AD ligger i genene, men kun 50 % av disse er kartlagt. De 
nyeste genetiske analysene kobler �ere ulike sykdomsprosesser til utviklingen av AD i tillegg til den domi-
nerende teorien om plakkdannelse i hjernen. Oksidativt stress kan gi skader i arvematerialet (DNA) og 
andre viktige bestanddeler i cellen, og utallige studier har nå vist at nivået av oksidativt stress er økt ved 
aldring og AD. Våre funn viser at variasjon i en enkelt byggesten i DNA (single nucleotide polymorphism, 
SNP) i genene for DNA reparasjonsmekanismen baseeksisjonsreparasjon (BER), som reparerer oksidative 
DNA skader, kan påvirke kognitiv aldring. Videre ser vi at uttrykket av disse genene i blod fra AD 
pasienter sammenliknet med friske og syke kontroller er forskjellig. Analyser av hjernebiter fra mus med
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AD sammenliknet med normale mus viser forskjeller i uttrykket av de samme genene, også med aldring-
sprosessen. Disse resultatene knytter DNA reparasjon til aldringsprosessen samt den tidlige utviklingen av 
AD, men det er fortsatt uklart om oksidativt stress og svikt i DNA reparasjon er konsekvens eller årsak til 
sykdomsutviklingen ved AD. Denne kunnskapen gir økt forståelse for AD og kan også brukes til å utvikle 
nye biomarkører som vil bidra til å gjøre tidlig diagnostikk av AD enklere og sikrere, før skadene i hjernen 
oppstår.

Cellulære responser til skade på arveanleggene
Oslo Universitetssykehus / Avdeling for Mikrobiologi / Universitetet i Oslo / Det Medisinske Fakultet 
/ Institutt for Klinisk Medisin / Gruppeleder: Magnar Bjørås

Betydningen av oksidasjon på arveanleggene for demensutvikling
Vår forskningsgruppe studerer vedlikehold av arveanleggene med spesielt fokus på skader som oppstår 
pga oksidasjon. Under normal fysiologi akkumuleres �ere tusen skader på arveanlegget (DNA)  i en celle. 
For å �erne disse skadene har kroppen utviklet avanserte mekanismer for reparasjon. Det er vist at 
akkumulering av oksidative skader på arveanleggene i hjernens celler er en del av sykdomsforløpet ved 
demens men vi har liten innsikt i de mekanistiske detaljene. I dette prosjektet har vi fokus på betydningen 
av mekanismene for reparasjon av oksidative skader på DNA i nerveceller i hjernen. Vi bruker musemod-
eller som mangler spesi�kke deler av DNA reparasjons maskineriet i cellen for å studere kognitiv funksjon 
(hukommelse og læring). Gjennom disse undersøkelsene har vi mulighet for å de�nere nye markører for 
diagnose av demens, samt nye målproteiner for behandling.

Vitamin B, Aminosyrer og Overvekt
Universitetet i Oslo / Det Medisinske Fakultet / Institutt for Medisinske Basalfag / Avdeling for 
Ernæringsvitenskap / Department of Pharmacology / University of Oxford / Gruppeleder: Helga 
Refsum

Gruppen forsker på B-vitaminer, homocystein, cystein og relaterte svovel aminosyrer. Vi utfører eksperi-
mentielle, kliniske og epidemiologiske studier for å �nne relasjonen mellom genetiske, ernæringsmessige 
og livsstils-faktorer og B-vitamin nivåer, og viktigheten av B-vitamin nivåer for helse og for utviklingen av 
sykdommer, deriblant demenssykdommer. 
Gruppen er involvert i Hordaland Homocysteine Studien hvor vi blant annet har undersøkt sammenhen-
gen mellom nivåer av homocysteine, B-vitamin, choline og betaine i blodet og kognitiv funksjon. Vi har 
også sett på hvordan kost og livsstil, så som inntak av plantebasert mat, er knyttet til kognisjon i den eldre 
befolkningen. 
Gruppen er også involvert i �ere studier uttlandet:
Vitacog studien: randomisert klinisk studie som har vist at B-vitaminer kan redusere hjerneatro� og 
hukommelsestap hos personer med nedsatt minnefunksjon (MCI).  
OPTIMA studien: Longitunell studie av personer med nedsatt kognisjon for å �nne biomarkører og modi-
�serbare risikofaktorer for Alzheimers sykdom. Nye behandlingsmetoder blir også evaluert. 
Laboratoriet er et samarbeid mellom UiO og Deparment of Pharmacology ved Universitetet i Oxford. 

Molekylær Ernæring
Universitetet i Oslo / Det Medisinske Fakultet / Institutt for Medisinske Basalfag / Avdeling for 
Ernæringsvitenskap / Gruppeleder: Christian Drevon

Gruppen forsker på opptak, transport, omsetning og utskillelse av viktige næringssto�er, først og fremst 
fettsto�er. I tillegg undersøker vi hvordan disse næringssto�ene påvirker celler, vev og hele individer i 
forhold til helse og livsstilssykdommer, deriblant demenssykdommer. Særlig forskes det på hvordan 
essensielle �erumettede fettsyrer og næringssto�er påvirker kognisjon hos barn. I samarbeid med Helga 
Refsum og David Smith forsker vi på sammenhengen mellom inntak av næringssto�er og kognitiv funks-
jon hos middelaldrene og eldre personer. I samarbeid med Kristine Walhovd og Anders Fjell studerer vi 
ulike biomarkører for næringssto�er og har funnet at det er en klar positiv samvariasjon mellom nivåene 
i blodet av vitamin D og DHA, grad av fysisk aktivitet og kortikal tykkelse i hjernen i løpet av en longitu-
dinell studie for personer i alderen 44-86 år.  



NDEVOR / Stamcelle gruppen
Universitetet i Oslo / Det medisinske fakultet / Oslo Universitetssykehus / Nasjonalt senter for 
stamcelleforskning / Gruppeleder: Joel C. Glover

Serotonin som regulator av kognisjon og kognitiv svikt
Vi forsker på hvordan nerveceller blir til og di�erensierer seg i fosterlivet, hvordan hjernen kan kompens-
ere for skader, hvordan nerveceller som bruker signalsto�et serotonin regulerer hjernefunksjon, og 
hvordan stamceller kan benyttes til å lage nerveceller til forskning på og behandling av nevrodegenerative 
sykdommer. Av særlig relevans for demensforskning er våre studier av det serotonerge signalsystemet i 
hjernen og vår bruk av stamceller i denne forskning. Serotonin spiller en nøkkelrolle i reguleringen av 
kognitive prosesser gjennom sin avgjørende interaksjon med nervecellekretser som bruker andre signalst-
o�er. Feil i serotonerg signalering bidrar til forringelse av kognitiv funksjon ved aldring, demens, og andre 
nevropatologier slik som schizofreni, stress-syndromer og depresjon. Flere medikamenter som øker 
serotonerg signalering har positiv e�ekt på demens-relatert kognitive og atferdsmessige defekter, men 
mekanismene er uklare. Vi har utviklet prosedyrer for å lage serotonerge nerveceller fra humane stamceller 
fra friske og syke mennesker. Dette gjør det mulig å undersøke hvordan det serotonerge signalsystemet 
forstyrres ved demens og å utvikle bedre medisiner for behandling av kognitiv svikt. 
Vi samarbeider også med kliniske demensforskere der pasient-deriverte stamceller brukes som forsknings-
verktøy for å belyse sykdomsmekanismer i andre typer nerveceller.

Nevrobiologigruppen ved Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo / Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet / Farmasøytisk institutt / Avdeling 
for farmasøytisk biovitenskap / Gruppeleder: Ragnhild E. Paulsen

Gruppen studerer molekylære mekanismer for celledød, celleoverlevelse og di�erensiering i sentralnerve-
systemet. Til dette bruker vi både primære nevronkulturer og etablerte cellelinjer som eksperimentelle 
modeller.
Glutamat er et signalsto� i hjernen som forårsaker celledød for eksempel etter hjerneslag eller ved demens. 
Ved å studere mekanismene bak slik død ønsker vi å �nne nye måter å beskytte cellene på. Vi er interessert 
i programmert celledød, såkalt apoptose, og cellenes egne mekanismer for overlevelse. I den forbindelse 
studerer vi blant annet ulike signalveier som involverer MAP-kinasen ERK, som er et kjent intracellulært 
overlevelsessignal, redistribusjon av apoptoseinduceren NGFI-B, funksjoner av caspase 3, reaktive 
oksygenforbindelser (ROS) og antioksidantforsvar i form av glutation (GSH). Deler av dette arbeidet er 
omtalt på globalmedicaldiscovery.com. Celledød og overlevelse er sentralt også når sentralnervesystemet 
er under utvikling. En del celler som er til stede tidlig i fosterlivet er programmert til å dø ved apoptose 
senere i utviklingen, mens andre celler skal overleve og di�erensiere. Disse prosessene kan forstyrres av 
ulike sto�er (legemidler eller miljøgi�er), som mor eksponeres for under svangerskapet eller som den 
nyfødte blir eksponert for i den første tiden etter fødselen.
Vi har nært samarbeid med andre forskningsgrupper både innad på Farmasøytisk institutt og på fakultet-
snivå, eksternt på Oslo Universitetssykehus, Instituttgruppe for medisinske basalfag, Folkehelseinstituttet 
og Universitetet i Tromsø (Forskningsrådsstøttede nettverk).
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Hafting-Fyhn’s forskningsgruppe
Universitetet i Oslo/ Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet / Institutt for Biovitenskap / 
Gruppeleder: Marianne Hafting-Fyhn

Vi forsker på hva som skjer i hjernen når man lærer og nye minner dannes. Slik kunnskap er avgjø-
rende for å forstå den friske hjernen og hva som går galt ved utvikling av demens. Ved demens kan 
man miste evnen til å lagre nye minner mens minner fra barndommen kan være intakte og detal-
jerte. Det er uklart hvilke mekanismer som svikter ved demens. For å danne nye minner er man 
avhengig av at det kan skje endringer i kontaktene mellom hjernecellene (synaptisk plastisitet). Vi 
fokuserer på synssystemet og benytter avanserte metoder som gjør det mulig å studere synaptisk 
plastisitet i hjernebarken hos dyr som utfører adferdsoppgaver. Nedsatt evne til bearbeiding av 
visuelle inntrykk er en ofte oversett utfordring ved Alzheimers sykdom. I vår forskning undersøker 
vi hva som skjer med med informasjonsflyten fra synssansen og til minner lagres i hjernebarken. Vi 
ønsker å undersøke hvordan forstyrrelser i signaloverføringen mellom hjerneceller i tidlige stadier 
av Alzheimers sykdom virker inn på evnen til å etablere nye minner. 

Nilsson-gruppen
Universitetet i Oslo / Det Medisinske Fakultet / Institutt for Klinisk Medisin / Avdeling for 
Farmakologi / Gruppeleder: Lars Nilsson

Gruppen studerer avleiring av amyloid-β (Aβ) i hjernen i sammenheng med immun-relaterte meka-
nismer som i mange år har vært mistenkt for å akselerere sykdom. Vi vil utvikle bedre diagnostikk 
og øke kunnskapen om sykdomsmekanismer for å muliggjøre bedre behandling. 
Vi benytter dyremodeller for å undersøke om og hvordan Aβ og Aβ-fragmenter transporteres over 
blod-hjerne barrieren som beskytter hjernen.  Vi måler nedbrytningsprodukter av Aβ i blodceller 
(monocytter) fra pasienter med immuno-PCR og ELISA og undersøker om slike tiltak kan brukes for 
å diagnostisere Alzheimers sykdom. TREM2 er en medfødt immun-relatert genetisk risikofaktor for 
utvikling av AD. Gruppen vil studere om TREM2 påvirker nedbrytning av Aβ i immunkompetente 
celler fra AD-pasientene og om kunnskap om TREM2-signalering kan brukes til ny diagnostikk og/
eller terapi. Studiene vil bli utført på cellemodeller, pasientprøver, Alzheimerhjerner og transgene 
muse-modeller med Alzheimers sykdom. 
Gruppens spesialitet er dyremodeller og biokjemiske analyser av Aβ, basert på mange års forsknings-
erfaring fra laboratorier i USA, Sverige og Norge.

MembranTransport-gruppen
Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM) / Gruppeleder: J. Preben Morth

Et tegn på at man har fått Alzheimers sykdom er at cellestruktur-proteinet tau går fra å være i en 
uordet form til en ordnet form, og det dannes uoppløselige filamenter. I Membran Transport grup-
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pen forsøker vi å forstå hvordan uordnede proteiner spiller sammen med andre proteiner i cellen. 
Spesielt er vi interessert i bikarbonat transportører som sitter i cellemembranen og transporterer 
buffer-molekylet bikarbonat frem og tilbake. Denne prosessen er essensiell for å opprettholde pH 
balansen i kroppen og i hjernen. Bikarbonat transportørene inneholder store uordnede regioner – vi 
prøver å identifisere andre proteiner som binder til disse regionene og forsøker å utvikle antibiotika 
som kan påvirke nettopp disse regionene. 

Forskernettverket PAN (Prion-Aldring-Nevrodegenerasjon)
Norges veterinærhøgskole / Leder: Michael A Tranulis

PAN er et tverrfaglig forskernettverk som springer ut av Norges veterinærhøgskoles (NVHs) mange- 
årige forskning knyttet til prionsykdommen scrapie hos sau. Enkelte dødelige hjernesykdommer 
hos pattedyr karakteriseres av opphopning av spesielle proteiner eller proteinfragmenter i hjernen. 
Alzheimers sykdom (AD) og prionsykdommer er eksempler på slike. Prionsykdommene omfat-
ter blant annet Creutzfeldt-Jakob sykdom (CJD) hos menneske og scrapie hos sau. Vårt mål er å 
avdekke grunnleggende sykdomsmekanismer som er felles for degenerative hjernesykdommer 
hvor proteinavleiringer forekommer. For å nå disse målene benytter vi blant annet eksperimentell 
prionsykdom hos sau, geit eller mus. 
Et eksempel kan være øket nivå av oksygenradikaler og DNA skade som årsak til eller som følge av 
skadelige proteinaggregater i nerveceller (studier hos mus). Vi studerer også en unik linje av Norsk 
melkegeit, hvor en naturlig forekommende mutasjon gjør at dyrene blir helt uten prionprotein (PrP). 
Disse dyrene gir forskerne nye muligheter for å forstå PrPs funksjoner og de kan ha stor verdi i 
avl og i produksjon av biofarmaka, siden de er forventet å være helt uimottakelige for prionsmitte. 
PAN nettverket har omfattende forskningssamarbeid i Norge, hvor hovedpartnere er 
Veterinærinstituttet, UiO, Rikshospitalet og UiS. 

Bramham-gruppen
Universitetet i Bergen / Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet / Institutt for Biomedisin / 
KG Jebsen senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser / Gruppeleder: Clive R. Bramham

Gruppen studerer grunnleggende cellulære mekanismer for plastisitet ved synapsen.  Fokuset er 
regulering av genekspresjon og proteinsyntese som ligger bak langvarige endringer i synaptisk kob-
linger i hjernen.   Et gjennomgående tema  for våre prosjekter er genet  Arc.  Fra gen, til mRNA, og 
protein, er Arc et unikt system som er nøyet tilpasset jobben med å lagre informasjon i nettverk.  I 
samarbeid med kolleger nasjonalt og internasjonalt, arbeider vi med å belyse hvordan Arc systemet 
fungerer.  Med bruk av ulike tilnærminger på dyremodeller og cellekulturer, arbeides det med å 
belyse hvordan Arc syntese er regulert og hvordan Arc proteinet fungerer.   Forståelsen av Arc på 
molekylært nivå benyttes videre til å belyse hvordan variasjoner i Arc genet hos menneske kan 
påvirker hukommelsen og medvirke til forstyrret kognisjon ved psykiatriske lidelser.

Moser-gruppen
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet / Kavliinstituttet for Systemvitenskap / 
Senter for Nevrale Nettverksanalyser / Gruppeledere: Edvard og May-Britt Moser

Kavliinstituttet er interessert i de grunnleggende mekanismene bak hukommelse og stedsans. 
Hvordan lagres hukommelse i nerveceller og hvordan hentes den fram igjen? Hvilken rolle har 
stedsansen i lagringen av minner? Hukommelse og stedsans har sterke koblinger. De avhenger av 
de samme hjernesystemene  - hippocampus og entorhinal cortex – og de rammes sammen i de fleste 
demenssykdommer. Alzheimers sykdom er ofte forbundet med tidlige skader i entorhinal cortex – 
ett av de mest sentrale områdene for stedsans – og dette følges ofte av svikt i evnen til å finne fram. 
Instituttets forskning fokuserer på de basale mekanismene for stedsans og hukommelse i den normale 
hjernen og spesielt i entorhinal cortex. Vi har oppdaget flere typer celler som er direkte involvert i 
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å kartlegge vår posisjon i rommet. En av dem er gittercellen. Disse cellene danner et slags rutenett 
eller koordinatsystem som hjernen bruker for å bestemme hvor vi er til enhver tid. Forskning ved 
Kavliinstituttet tyder på at gittercellene også har egenskaper som kan være med på å gjøre hippo-
campus i stand til å lagre store antall minner – en helt kritisk egenskap ved episodisk hukommelse. 
Vi tror at disse cellene er blant de første som rammes i Alzheimers sykdom. 

Funksjonell Nevroanatomi
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet / Kavliinstituttet for Systemvitenskap / 
Senter for Nevrale Nettverksanalyser / Gruppeleder: Menno Witter

Vi bruker vår nåværende forståelse av de nevronale nettverkene i entorhinal cortex i en studie som 
undersøker hva som skjer med organiseringen av det entorhinale nettverket under de tidlige stadiene 
av amyloid dannelse. Vi karakteriserer celledød, mengden av plakk og endringer i elektrofysiologiske 
egenskaper hos en rottemodell for Alzheimers sykdom (McGill-R-Thy1-APP). Dette er en transgen 
Wistar rotte som uttrykker en human versjon av Aβ precursor protein (hAβPP) med mutasjoner 
som er funnet hos Alzheimer pasienter (Swedish double mutation, K670N og M671L, og Indiana 
mutation, V717F). Genet kontrolleres av Thy1 promotoren. Vi bruker denne dyremodellen til å 
teste hypotesen at i de tidlige stadiene av øket produksjon av intracellulært Aβ, skjer dannelsen av 
Aβ spesifikt i populasjonen av entorhinal cortex nevroner som sender kontakter til hippocampus. 
Vi tror også at økede nivåer av intracellulært amyloid i disse cellene resulterer i en destabilisering 
av det lokale entorhinale nettverket. 

Metabolisk Nevrovitenskap
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet / Det Medisinske Fakultet / Institutt for 
Nevromedisin / Gruppeleder: Ursula Sonnewald

Vi har undersøkt metabolske effekter av ulike patologiske aspekter av Alzheimers sykdom, med 
spesiell fokus på hvordan hjernens energi- og aminosyrenevrotransmittermetabolisme påvirkes av 
Aβ og tau-protein. Til dette har vi benyttet to transgene dyremodeller; rotter med Aβ-patologi, og 
mus med hyperfosforylert tau-protein, som har blitt studert med ulike MR-spektroskopi-metoder. I 
rottene har vi målt nivået av en rekke metabolitter i ulike hjerneområder for å karakterisere hjernens 
metabolske endringer før Aβ-plakk oppstår, samt over tid gjennom progresjonen av Aβ-patologi. Vi 
har også analysert hjerneekstrakter fra 13C NMRspektroskopi for å studere nevroner og astrocytters 
metabolisme som følge av henholdsvis transgene rotter og mus injisert med 13C-merket glukose 
og acetat med 1H og Aâ- og tau-patologi. Vårt mål har vært å bidra til økt kunnskap om hjernens 
metabolisme i Alzheimers sykdom, med håp om å gi et bedre grunnlag for bedre deteksjon av 
sykdommen og utvikling av nye behandlingsstrategier. Vi oppdaget at mengden av signalstoffet 
glutamat i hjernen er endret allerede før tydelige tegn på sykdommen vises. Å følge endringene i 
glutamat med NMR spektroskopi kan muligvis bidra til en tidligere diagnose og nye muligheter 
for å måle fremskritt i behandling med nye medikamenter.

Maria Doitsidou Forskningsgruppe
Universitetet i Stavanger / Centre for Organelle Research (CORE) / Gruppeleder: Maria Doitsidou

Gruppen bruker nematoden C. elegans som en modell for å studere nevrodegenerasjon og Parkinson’s 
sykdom. Fordi man har detaljert kunnskap om nematodens anatomi, den er gjenomsiktig og kan 
lett genmodifseres, er den en god modell for å studere nerveceller. C. elegans inneholder nøyaktig 
302 nerveceller, av disse er 8 dopaminerge. Til tross for dette enkle nervesystemet er det mange 
likheter mellom sykdommer i dopaminerge nerveceller hos mennesker og C. elegans. 
Gruppen har identifisert mutasjoner i genene til C.elegans som gjør at de dopaminerge nervecellene 
blir dannet, men deretter degenererer. Vi har også nematoder med mutasjoner i andre gener som man 
vet er assosiert med Parkinson’s sykdom. Vi bruker disse genmodifiserte nematodene til følgende:



32

1. Undersøke cellulære signalleringsveier som fører til at nerveceller dør.
2. Oppdage molekylære mekanismer som kan stoppe progresjonen av de dopaminerge 
 nervecellenes degenerasjon.
3. Sammenligne modellene med andre dyremodeller og pasienter i samarbeid med Nasjonal 
 Kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser ved Stavanger Universitetssykehus. 
Gruppens forskning bidrar til å øke forståelsen av nevrodegerative sykdommer og kan bidra  
til å avdekke nye terapeutiske strategier for Parkinson’s sykdom. 

Molekylær kreftforskningsgruppe 
UiT Norges Arktiske Universitet / Det Helsevitenskapelige Fakultet / Institutt for Medisinsk 
Biologi / Gruppeleder: Terje Johansen 

Forskningsgruppa studerer selektiv autofagi og hvordan proteinaggregater i cellene våre kan bli 
brutt ned ved selektiv autofagi. Vår grunnforskning er relevant for å forstå sykdomsmekanismer 
som er aktive i nevrodegenererende sykdommer som Alzheimer, ALS (amyloid lateral sklerose), 
Parkinson, Huntingtons og ulike demensformer der proteinaggregater forefinnes, samt for kreft, 
diabetes og hjerte-karsykdommer. Vi oppdaget de to første autofagi reseptorproteinene p62/SQSTM1 
og NBR1. Autofagi betyr selvspising og betegner en prosess hvor en membranstruktur omslutter 
materiale inne i cellene som skal brytes ned. Det resulterende autofagosomet, som ser ut som en 
fotball, smelter sammen med lysosomet hvor nedbrytninga og resirkulering av byggesteiner skjer. 
I lysosomet finnes enzymer som bryter ned proteiner, nukleinsyrer, lipider og sukker i et meget 
surt miljø, analogt med fordøyelsen i magesekken vår. Autofagiprosessen ble tidligere sett på som 
en slags uspesifikk, bulk prosess for nedbrytning av materiale i cellenes cytoplasma. Vår forskning 
har bidratt sterkt til å dreie autofagiforskninga mot selektive former for autofagi. Vi har tidligere vist 
at autofagireseptorene p62/SQSTM1 og NBR1 kan fungere som søppelsorterere i cellene ved at de 
gjenkjenner aggregerte og ikke-funksjonelle proteiner og sørger for at de havner i autofagosomer. 
I de fleste nevrodegenererende sykdommer dannes det proteinaggregater som nesten uten unntak 
også inneholder p62. Vi arbeider også med å utrede nærmere sammenhengen mellom rollene til 
p62 og NBR1 i selektiv autofagi og i cellesignalering. 

Beregningsorientert Nevrovitenskap
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Ås / Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi /  
Gruppeleder: Gaute T. Einevoll

Forskningsgruppen for Beregningsorientert nevrovitenskap  (compneuro.umb.no) er lokalisert ved  
Institutt for matematiske realfag og teknologi ved UMB. Gruppen arbeider med en rekke forsknings-
spørsmål hvor metoder fra fysikk, informatikk og matematikk benyttes for å studere nevroviten-
skapelige problemer, f.eks., multiskalamodellering av nerveceller (nevroner) og nevrale nettverk, 
vekselvirkninger mellom nevroner og gliaceller og utvikling av nevroinformatiske verktøy for slike 
studier.  Modellene kan adressere både friske og patologiske hjerner, derav også demens.  Gruppen 
har særlig kompetanse på modellering og analyse av elektriske potensialer målt i og utenfor hjernen 
(og derav hvordan disse signalene påvirkes av patologi) og er med i EUs Human Brain Project som 
spesialist på slike beregninger. Videre er gruppen sentralt med i utviklingen simuleringsverktøy for 
storskala hjernemodellering (NEST). 
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    Det ligger et uforløst 
                   potensiale i norsk 
forskning på demenssykdommer
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I internasjonal sammenheng er det god struktur på helsevesenet i Norge og det er relativt bra med 
ressurser. De er god tilgang på pasienter og hver pasient er godt karakterisert, hvilket gjør at det 
norske pasientmaterialet er velegnet for forskning. Organiseringen av helsevesenet i store offentlige 
helseforetak og relativt god samordning gjør at det er lettere å drive forskning her enn i land hvor 
det er flere mindre aktører og hvor større deler av helsevesenet er privat. Det er altså gode forut-
setninger for at biomedisinsk forskning skal være en naturlig forlengelse av det kliniske arbeidet. 

En av Norges absolutte styrker er de imponerende longitudinale populasjonsbaserte databasene 
og biobankene, som sammen med de nasjonale helseregistrene gir muligheter for forskning som 
ikke er mulig andre steder. Det er viktig at disse ressursene blir fullt ut benyttet og opprettholdt.

Det er flere pågående forskningsprosjekter i Norge som fokuserer på å finne måter å diagnostisere 
demenssykdommer tidlig. Blant annet undersøkes det om MR-forandringer i relevante hjerneom-
råder kan være tidlige sykdomstegn, og man prøver å finne biomarkører i blod og spinalvæske, 
samt genetiske endringer. Disse forskningsprosjektene har stort potensiale til å resultere i nye 
diagnostiseringsmetoder. Noen av resultatene er allerede patentert.

Det pågår også flere forskningsprosjekter om hvordan livsstilsfaktorer påvirker forekomsten av 
demenssykdommer. 

Det er godt samarbeid mellom de kliniske miljøene og det pågår flere store landsdekkende prosjekter. 
Samarbeidet mellom de klinske og de basalmedisinske miljøene kan generelt bli bedre. Det er også 
liten tradisjon for samhandling med internasjonal legemiddelindustri.

KLINISK OG EPIDEMIOLOGISK
FORSKNING PÅ DEMENSSYKDOMMER

Oppsummering
De kliniske miljøene som arbeider med demenssykdommer  
i Norge yter forskning av høy kvalitet. Mye av forskningen på 
demenssykdommer er rettet mot omsorg, men det finnes 
også noe forskning som har fokus på årsaker, diagnostikk  
og behandling. Disse gruppene, sentrene, avdelingene og 
prosjektene er fremhevet i oversikten nedenfor. 

5



35



36

OVERSIKT OVER KLINISKE OG EPIDEMIOLOGISKE FORSKNINGSMILJØER

Geriatrisk Forskningsgruppe om Demens
Oslo Universitetssykehus, Ullevål / Gruppeleder: Knut Engedal

Basale mekanismer/genetikk
«Nevroinflammasjon ved Alzheimers sykdom» er et prosjekt hvor man skal bruke kliniske data, 
spinalvæske og blod (serum) fra om lag 300 pasienter som er grundig undersøkt etter en standardisert 
protokoll to ganger med 2 års mellomrom. Hensikten er å undersøke om betennelsesmarkører (cyto-
kiner) hos pasienter med demens kan predikere progresjon av demens og om progresjonen er raskere 
hos dem med samtidig depresjon. Om så er tilfelle kan det bety at betennelsesprosessene er involvert 
i sykdomsprosessen og dette igjen åpner muligheten for en behandling som kan forsinke utviklingen  
av demens. Prosjektet er et samarbeid mellom OUS Ullevål og St. Olavs Hospital i Trondheim.

«Ernæring og Alzheimers sykdom» er et prosjekt hvor man spesielt er interessert i en rekke vitaminer  
som kan influere på basale mekanismer som fører til hjerneskade og Alzheimers sykdom. Blod 
og spinalvæske fra pasienter med Alzheimers sykdom og normale kontroller inngår i analysene 
i studien. Prosjektet er et samarbeid mellom OUS Ullevål og det basalmedisinske miljø ved UiO.

«DemGene» er et prosjekt hvor man vil undersøke DNA av pasienter med mild kognitiv svikt og 
demens for å fine nye genvarianter som enten kan øke risikoen for demens eller redusere den. I et 
forprosjekt i samarbeid med en internasjonal gruppe ble en slik variant funnet, TREM2. Prosjektet 
som så vidt er startet har som mål og undersøke DNA av 2000 til 3000 klinisk veldefinerte demens-
pasienter. Prosjektet er et samarbeid mellom OUS Ullevål, Demensstudien på Vestlandet, ”Trønder- 
Brain” ved St. Olavs Hospital og Demensforskergruppen i Nordland og Nord-Trøndelag og ledes 
av Knut Engdal, Ole Andreassen, Tormod Fladby, Dag Årsland, Ingun Ulstein og Arvid Rongve. 

Diagnostiske metoder
«NordEEG» er et prosjekt som vil validere kvantitativt opptak av elektroencephalogram (QEEG) 
for diagnosen Alzheimers sykdom i et tidlig stadium og for å skille mellom ulike demenstilstander. 
Prosjektet, som er i en avslutningsfase har inkludert 400 veldefinerte pasienter med ulike demens-
sykdommer og mild kognitiv svikt, samt 145 friske eldre. QEEG tolkes etter en matematisk modell 
kalt Statistical Pattern Reccognition  (SPR) metode, utviklet av et firma i Island, MentisCura. I 
modellforsøk har man funnet frem til 28 EEG kjennetegn som sammen kan skille mellom personer 
med Alzheimers demens og dem uten. EEG diagnose blir sammenholdt med klinisk diagnose hvor 
forskerne har brukt både kliniske data, MR undersøkelse og spinalvæskemarkører uten kjennskap til 
EEG evalueringen. Prosjektet er et samarbeid mellom OUS Ullevål og Kavli forskningssenter i Bergen. 

«Neurquant» er et prosjekt som foregår på hukommelsesklinikken på OUS, Ullevål hvor man 
anvender en fullautomatisert tolkning av MR opptak. Det automatiserte dataprogrammet kan 
beregne volum av ulike strukturer i hjernen og disse målene blir sammenholdt med kliniske data 
og diagnoser, satt uten kjennskap til den automatiserte MR evalueringen. 

«Kognitive tester for personer med lav utdanning og fremmed kultur og språk» er et prosjekt som har  
som mål og finne valide kognitive tester som kan anvendes i demensutredning av folk uten formell 
skolegang og/eller har manglende norskkunnskaper og forståelse av «norsk tenkemåte». Prosjektet 
samler inn normaldata fra personer bosatt i Norge med lav utdanning og med fremmed kulturforståelse.

Prognose og prognostiske markører ved mild kognitiv svikt og demens
«Betydning av depresjon, stress, vaskulær sykdom ved mild kognitiv svikt og demens» er en for-
løpsstudie hvor 500 pasienter med enten mild kognitiv svikt eller Alzheimers sykdom i en tidlig 
fase skal følges over 2 år med innhenting av kliniske data som beskriver både kognisjon, depresjon 
og vaskulær sykdom. Blod, spinalvæske og spytt samles for analyser av betennelsesmarkører, stress 
(kortisol) og ApoE genotype. MR tas av alle ved baseline og hos alle med MCI diagnosen også etter 
2 år. Mange vil ha inngått i NordEEG studien. Prosjektet er et samarbeid mellom OUS Ullevål,  
St. Olavs Hospital og Sykehuset Innlandet.
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«Young Onset Dementia (YOD)», er et prosjekt som vil inkludere 150 unge (under 65 år) pasienter 
med Frontallappsdemens (FTL, 75) og Alzheimers demens (75), samt en kontrastgruppe av 100 
eldre pasienter med demens. Det er en forløpsstudie over 2 år for å undersøke progresjon og faktorer 
som predikerer progresjon i de tre pasientgruppene. Det skal innhentes kliniske data og biologiske 
data som blod, spinalvæske, MR. For FTL pasientene vil det muligens også utføres PET og noe mer 
avansert MR undersøkelse. Prosjektet er et samarbeid mellom OUS Ullevål, Diakonissehjemmets 
sykehus i Bergen, og Sykehusene i Telemark og Vestfold. 

Behandling
«Effects of physical exercise in dementia (EXDEM) er et randomisert kontrollert forsøk hvor 80 
pasienter med demens i sykehjem tilbys et fysisk treningsprogram kalt HIFE i 12 uker (2 dager i 
uken, mens en kontrollgruppe på 80 pasienter ikke får trening).  Treningen er i skrivende stund 
gjennomført. Effekt måles etter endt trening og 12 uker senere. Mål på styrke, balanse, kognisjon, 
depresjon og livskvalitet er effektmål i tillegg til måling av kortisol (stress) i spytt. Prosjektet er et 
samarbeid mellom OUS Ullevål og Høgskolen i Oslo/Akershus.  

Nasjonalt demensregister
Det er siden 2008 opprettet et demensregister som er et kombinert kvalitets- og forskningsregister for 
pasienter som utredes for demens. Per mars 2013 har det fått status som nasjonalt kvalitetsregister. 
Registeret er samtykkebasert og omfatter også en forskningsbiobank. I dag er 16 poliklinikker i 
Helse Sør-Øst, Helse-Vest og Helse Midt-Norge med i registeret. Det foreligger snart data på 3000 
pasienter og data er både kliniske (alle) og biologisk materiale (ca 50% - blod, spinalvæske og spytt).  
Datatilsynet har godkjent at data kan oppbevares med identitet frem til 2029 og REK Helse Sør-Øst 
har godkjent at data som samles inn ved førstegangs undersøkelse kan brukes i forskning og at data 
kan kobles mot flere offentlige registre. 

Forskningsgruppe for delirium
Oslo Universitetssykehus / Geriatrisk avdeling / Gruppeleder: Torgeir Bruun Wyller

Delirium “akutt forvirring” er en tilstand preget av akutt oppståtte endringer i oppmerksomhet og 
kognisjon utløst av somatisk sykdom. Tilstanden er svært vanlig og rammer rundt 25% av gamle 
som innlegges akutt i indremedisinske avdelinger og rundt halvparten av alle med hoftebrudd. Det 
er en nær sammenheng mellom delirium og demens, både ved at demens er en sterk risikofaktor 
for at pasienten utvikler delirium når noe akutt inntreffer, men også ved at delirium er en sterk 
risikofaktor for å utvikle demens hos tidligere friske og for dramatisk forverring av en allerede 
eksisterende demens. Til tross for at delirium har stor betydning for folkehelsen, forskes det lite på 
tilstanden både i Norge og internasjonalt. Et prioritert felt for vår forskningsgruppe er å studere 
sammenhengen mellom delirium og demens klinisk, epidemiologisk, patofysiologisk og i forhold 
til optimale helsetilbud.

Epidemiologiske studier
Hoftebruddspasienter ved Ullevål og Diakonhjemmet (n=364) er monitorert grundig klinisk i 
hele det perioperative forløpet mhp. symptomer på delirium samt andre relevante kliniske data. Ut 
fra dette har vi studert forekomst av og risikofaktorer for delirium. De samme pasientene er fulgt 
klinisk i 6 mndr. etter bruddet for studier av prognose (mhp. kognisjon, funksjonsnivå i dagliglivet 
og overlevelse) og prognostiske faktorer.

På verdensbasis er det 35,6 millioner   
                     mennesker som lever med demens
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Helsetjenesteforskning
I en randomisert studie (n=332) har vi studert effekter av å behandle pasienter med hoftebrudd i en 
spesialisert, tverrfaglig modell med vekt på delilriumprofylakse sammenliknet med konvensjonell 
behandling i ortopedisk sengepost.

Patofysiologiske studier
Spinalvæskeprøver er innhentet fra pasienter med hoftebrudd som samtidig er godt klinisk kartlagt 
mhp. delirium i akuttfasen og prefraktur demens (n=143), og fra kognitivt friske eldre (n=150). Vi 
sammenlikner bl.a. antikolinerg aktivitet, betennelsesmarkører og proteinmønster i spinalvæsken. 
Spinalvæske fra pasienter som er utredet for demens er også tilgjengelige for sammenlikning. Ut 
fra en teori om at delirium kan skyldes aberrante stressresponser og overaktivitet i det sympatiske 
nervesystemet, studerer vi også autonom kretsløpsregulering ved modifisert vippetest med ikkeinvasiv 
sirkulasjonsmonitorering hos friske eldre, pasienter med delirium og pasienter med mild demens.

Kliniske studier
En kontrollert, placebokontrollert studie av den sentrale sympatikusblokkeren klonidin vil starte 
høsten 2013.

Klinisk Nevrofaglig Forskningsgruppe
CIDem (Cognitive Impairment and Dementia) / Akershus universitetssykehus / Nevroklinikken /  
Medisinsk divisjon / Gruppeleder: Tormod Fladby

Gruppen fokuserer på de vanligste nevrodegenerative demenssykdommene, særlig Alzheimer 
sykdom, Parkinsons sykdom, demens med Lewy legemer (DLB) og cerebrovaskulær sykdom.  
I de ulike prosjektene kartlegger vi tilgrunnliggende årsaker til disse pasientgruppenes utvikling av 
kognitiv svikt, fra milde forstadier til demens. Sykdomsmekanismene er lite kjent, og for Alzheimer 
sykdom, Parkinsons sykdom og DLB finnes det per i dag ingen sykdomsmodifiserende behandling 
som kan bremse eller hindre sykdomsutvikling. Det trengs mer kunnskap, især om den innledende 
sykdomsfasen, for å utvikle nye biomarkører og potensielt sykdomsmodifiserende behandling. Det 
anses som avgjørende å kunne stille diagnosen i en tidlig fase for å kunne forebygge eller behandle 
før irreversibel og alvorlig kognitiv svikt (demens) er et faktum. Det er derfor et hovedmål i pro-
sjektene å inkludere pasienter i en så tidlig fase av sykdom som mulig. Prosjektene kombinerer 
klinikk, nevropsykologi, billeddiagnostikk og genetiske/proteomiske analyser i spinalvæske/blod 
for å på sikt kunne etablere metoder for tidlig diagnostikk og tidlig intervensjon. Undersøkelsene 
krever et tverrfaglig sammensatt team som består av sykepleiere, leger, nevropsykologer og labo-
ratoriepersonale. Gruppen samarbeider med ledende nevrovitenskapelige miljøer nasjonalt, og 
internasjonalt i form av Europeiske nettverkssamarbeid som vi også leder. Vår forskning har også 
ført til to patentsøknader i 2009 og 2011, samt flere meldinger om oppfinnelser med sikte på å 
etablere blod-basert tidlig-diagnostikk, og behandling. 
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Dessuten er vi engasjert i utprøvingsstudier av ny sykdomsmodifiserende behandling, dels i sam-
arbeid med legemiddelindustri og dels egeninitiert.

Dementia Disease Initiation (DDI)
Dette er et nasjonalt, tverr-regionalt samarbeidsprosjekt som omfatter ledende nevrovitenskapelige 
forskningsmiljøer i Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord-Norge. Prosjektet 
fokuserer på de vanligste hjerneorganiske sykdommene og inkluderer Alzheimer sykdom, Parkinsons 
sykdom, demens med Lewy legemer og cerebrovaskulær sykdom. Store kliniske pasient kohorter og 
tilhørende normalkontroller gjøres tilgjengelig for prosjektet, og avanserte teknologiske tilnærminger 
benyttes for å bedre utforske og forstå de underliggende sykdomsmekanismene. Prosjektets mål er 
å identifisere tidlige diagnostiske markører på pre-demens stadier, samt forbedre og harmonisere 
diagnostiske pre-demens prosedyrer på nasjonalt nivå. Prosjektet er et samarbeid mellom OUS Ullevål, 
OUS Radiumhospitalet, OUS Rikshospitalet, Universitetet i Oslo, Stavanger Universitetssykehus, 
NTNU/St. Olavs Hospital, Haukeland Universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

EU program - Forskning på nevrodegenerativ sykdom (JPND)
I 2013 fikk gruppen støtte til et europeisk prosjekt, APGem, via programmet Joint Programme 
for Neurodegenerative Disease (JPND). JPND er den største globale satsningen rettet mot å takle 
utfordringen med nevrodegenerative sykdommer. Målet er å øke koordinert investeringer mellom 
landene som deltar i forskningen på dette feltet. APGem ledes av Professor Tormod Fladby ved 
Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus. Prosjektet har sitt utspring fra Dementia Disease 
Initiation (DDI) og er et samarbeid mellom nevrovitenskapelige miljøer i Norge, Sverige, England, 
Island, Tsjekkia og Danmark. Hovedmålet er å etablere genotype-fenotype matching i begynnende 
Alzheimers sykdom, Lewy-legeme demens og Parkinsons sykdom. Prosjektet er et samarbeid 
mellom OUS Rikshospitalet, OUS Ullevål, Universitetet i Oslo, Karolinska Instututet (Sverige), 
King’s College London (England), CNS deCODE Genetics (Island), Aarhus University Hospital 
(Danmark) og Masaryk University St. Anne’s Hospital (Tsjekkia).

Hjernediagnostikk
Oslo Universitessykehus / Avdeling for Radiologi og Nukleærmedisin / Universitetet i Oslo / Det  
Medisinske Fakultet / Institutt for Klinsik Medisin / Ansvarlige: Mona K. Beyer og Atle Bjørnerud

Radiologisk diagnostikk ved hjernesykdommer er etablert som en vesentlig del av grunnlaget for 
behandling av hjernesykdommer ved OUS. CT, Nukleærmedisinske metoder (NM) og MR er 
oftest avgjørende for diagnose og behandling. Særlig MR har bidratt til avansert diagnostikk ved 
degenerative og maligne hjernesykdommer. Hjernediagnostikk gruppa utfører MR delen av mange 
av prosjektene som er beskrevt andre steder i rapporten, bl.a. prosjekter beskrevet under ”Geria-
trisk forskningsgruppe om demens”, ”Klinisk Nevrofaglig Forskningsgruppe”, ”Livsløpsendringer 
i hjerne og kognisjon” og ”Alderspsykiatrisk forskningsenhet, Sykehuset Innlandet”. I samarbeid 
med Stavanger Universitetssykehus, ParkVest studien og forskere ved UCLA undersøker vi baseline 
faktorer, inkludert imaging funn, som predikerer kognitiv svikt ved Parkinsons sykdom. I samarbeid 
med Karalinska Institutet, Kings College London og Haukeland Universitetssykehus undersøker vi 
normalfunn for ventrikkelvolum og ventrikkelindex ved aldring. 

SOBER-OPTimist forskningsgruppen
Oslo Universitetssykehus / Nevropsykiatrisk Forskningsenhet / Gruppeleder: Ira Haraldsen

Gruppen fokuserer på utvikling av nye diagnostiske metoder for tidlig identifikasjon av presymp-
tomatisk Alzheimers sykdom (AD). Gruppen er utpreget tverrfaglig og kombinerer kunnskap fra 
forskjellige disipliner inkludert kjemi, basal medisin og klinisk medisin. Vårt mål er å utvikle en 
F18-GnRH (Gonadotropin Releasing faktor) PET-markør for dyre- og menneskeforsøk som vil 
gjøre det mulig å studere sammenhenger mellom endringer i GnRH ekspresjon og påfølgende 
effekter på GABA/glutamat balansen. Dette vil bidra til å identifisere nevrohormonelle risikofaktorer 
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for utvikling av AD. I senere fase vil det muliggjøre presymptomatisk diagnostikk av AD og åpne 
muligheter for optimalisering av behandling.

Prosjektet tar sitt utgangspunkt i våre nyere GnRH relaterte forskningsresultater som tyder på at 
GnRH hormonet spiller en sentral rolle i utvikling av AD:
� Hos AD pasienter er GnRH reseptor ekspresjonen betydelig forandret
� GnRH ekspresjonen forandringen skjer før det er mulig å påvise amyloid opphopning hos pasienten
  Det er påvist at AD pasienter har økt konsentrasjon av gonadotropiner (LH og FSH) og thyroid  
  hormon forandringer
� Det er påvist at GnRH reseptor blokade med GnRH analoger bremser utvikling av AD
Våre prosjekter gjennomføres i samarbeid med Inven2, NTNU, UiO, UiT og Norsk Medisinsk Syklotronsenter. 
Vi er en partner i EU-COST action BM1105  www.gnrhnetwork.eu

Alderspsykiatrisk Avdeling (Vardåsen) 
Oslo Universitetssykehus / Forskningsleder: Maria S. Korsnes

1. Kognitiv atferdsterapi for personer med demens i tidlig sykdomsfase 
 En randomisert kontrollert intervensjonsstudie der pasienter med demens i tidlig sykdomsfase  
 får en strukturert manualisert terapi basert på kognitiv teori med fokus på lystbetonte aktiviteter  
 og hukommelsestrening.
2. Register for personer som utredes ved hukommelsesklinikker ved sykehus i Helse Sør-Øst,  Helse Vest  
 og Helse Midt-Norge (HUKLI)
3. Multiple nutritional deficiencies causing Dementia of the Alzheimer Type 
 En studie der vi ser på sammenhengen mellom ernæring/vitaminer og kognitiv svikt. Nivå av en  
 rekke vitaminer hos personer med MCI og mild demens ved Alzhemers sykdom sammenlingnes  
 med normale kontroller. 
4. Kognitive effekter, inhibisjon og oppmerksomhetsfunksjon hos eldre med depresjon, en fMRI studie 
 Systematisk studie der vi benytter fMRI i en gruppestudie med depresjonspasienter og en  
 kontrollgruppe, samt ser på forskjellige aldersgrupper av depresjonspasientene og kontrollgruppen  
 for å finne forskjeller mellom aldringseffekt og depresjonseffekt på oppmerksomhetsfunksjon og  
 undertrykkelse av irrelevante stimuli (inhibisjon)
5. NeuroQuant: oppfølging av pasienter med alderpsykiatriske lidelser med og uten kognitiv svikt  
 (kvalitetssikringsprosjekt) 
 NeuroQuant MRI er en volumetrisk MR som måler regionale strukturer i hjernen som er kjent  
 for å degenerere hos pasienter med Alzheimers sykdom og andre nevrodegenerative lidelser.  
 NeuroQuant er det eneste volumetriske MRI program som benytter en database av normalt  
 fungerende aldersnormerte kontroller som sammenligning. Vi vil undersøke om kvantitativ  
 atrofimåling vil gi forbedret prediksjon av fremtidig demens hos eldre personer med depresjon  
 med og uten hukommelsesproblemer. Vi vil sammenligne effekten av alle klinisk tilgjengelige  
 tiltak for å forutsi begynnende demens: 
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 i)   grad av hukommelsessvikt, 
 ii)  grad av atrofi i mediale tinninglappen av hjernen målt ved NeuroQuant, 
 iii) korrelasjonssammenligning av neuroquant resultater mot skåre på depresjonsskala undersøkelser. 
6. Hørselshallusinasjoner i Demens 
 Hørselshallusinasjoner er det mest fremtredende symptomet på schizofreni er også et symptom  
 som det ofte rapporteres om i demenspasienter. Å høre stemmer uten tilstedeværelsen av en  
 ekstern akustisk kilde er en form for feiloppfattelse i hjernen, det oppfattes reelt. Stemmer høres  
 typisk ”inne i hode” mens ”personen som snakker” oppfattes å være lokalisert ”utenfor hodet”,  
 og produserer en realitetsforstyrrelse. Siden talepersepsjon aktiverer den øvre / bakre venstre del  
 av temporallappen i hjernen har vi argumentert for at hørselshallusinasjoner i schizofreni er  
 relatert til en forstyrrelse i oppfattelse av tale, og at dette beror på hjerneorganiske forandringer i  
 områdene som har med taleoppfattelse å gjøre. Vi har tidligere funnet at schizofrene og  
 epilepsipasienter med hørselshallusinasjoner har tilsvarende avvik i talepersepsjon, derfor mistenker  
 vi at de samme symptomene kan finnes i flere grupper som opplever hørselshallusinasjoner. Hvis  
 tilsvarende avvik kan påvises i demenspasienter i nåværende studie, vil dette ytterligere underbygge  
 at det er en felles symptom i grupper som opplever hørselshallusinasjoner at de også viser avvikende  
 talepersepsjon. Lateralisering av talepersepsjon vil bli studert med et dikonisk lytte paradigme,  
 som er den mest benyttede adferdsmetodikk for å undersøke lateralisering av kognitiv funksjon.  
 Positive funn vil kunne bidra til å påpeke hvilke hjerneområder som sannsynligvis er påvirket  
 ved demens og samtidig hørselshallusinasjoner. 
7. Nevropsykologisk Utredning av Demens (NUDe): hvordan skille mellom forskjellige demenstilstander  
 og depresjon 
 Hovedmålet med prosjektet er å forbedre vår evne til å skille mellom ulike demenstilstander og  
 pseudodemens tilstander (spesielt depresjonstilstander) for å oppnå et bedret grunnlag for  
 diagnostisering og behandling av våre pasienter. Ved utvelgelse av pasientgrupper til prosjektet  
 inngår et nevropsykologisk testbatteri, i tillegg til standard spørreskjemaer og tverrfaglige utred- 
 ninger etter avdelingens prosedyrer. Et delmål i prosjektet er å kvalitetssikre et standard nevro- 
 psykologisk verktøy og produksjon av en veileder/manual, som kan benyttes av helsepersonell for å  
 bedre vurderingsevne og forståelse av symptomer i forhold til pasientens diagnose. Det under- 
 strekes at nevropsykologisk ekspertkompetanse i utredningen fortsatt vil være like viktig.
8. Fysisk funksjon og kognitiv fungering i en alderspsykiatrisk avdeling 
 Sammenheng mellom postural kontroll og kognitiv fungering. 
9. Berøring som miljøbehandling for personer med moderat til alvorlig demens 
 Pilot studie på ikke-medikamentelt behandling: Taktil stimulering ved massasje.
10. The polygenic architecture of dementia leveraging new statistical methods
 Nytt prosjekt der materiale fra HUKLI benyttes for å identifisere genetiske risiko- 
 og beskyttelsesfaktorer

Livsløpsendringer i Hjerne og Kognisjon
Universitetet i Oslo / Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet / Psykologisk Institutt /  
Gruppeledere: Kristine B Walhovd og Anders M Fjell

LCBC holder til på Psykologisk Institutt ved UiO, og har som mål å bidra til bedre forståelse av hvordan  
hjernen utvikles og endres gjennom livet, hvilke konsekvenser det har for kognitiv funksjon, og 
ulike biomedisinske faktorer som påvirker dette samspillet. I tillegg til normalutvikling og aldring, 
studerer vi også patologiske tilstander som alders-relatert demens, og da særlig Alzheimers sykdom. 
Spesielt er vi opptatt av ikke-farmakologiske intervensjoner, dvs. kognitiv trening, som kan bedre 
kognitiv funksjon. Vi har en stort normalutvalg (4-90 år, n = ca. 1000) som vi følger over tid med 
kognitive og nevropsykologiske tester, MRI, og en rekke andre variabler som f. eks. blodmarkører for 
næringsstoffer, BMI, blodtrykk etc. I tillegg jobber vi med større utvalg av pasienter med mild 
kognitiv svikt og Alzheimer, der vi blant annet ser på sammenhengen mellom hukommelse,  
hjerneatrofi og CSF-biomarkører.
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Kognitiv Psykologi og Nevropsykologi
Universitetet i Oslo / Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet / Psykologisk Institutt /  
Leder: Nils Inge Landrø

Kognitiv svikt ved tidlig demens (Prosjektleder: Erik Hessen)
Målet er å kunne behandle demenssykdommer i tidlig stadium og dermed bremse eller stanse utvik-
ling av demens. Vi studerer hvordan kombinasjon av MR forandringer i relevante hjerneområder 
i kombinasjon med patologiske markører i spinalvæske påvirker nevropsykologisk funksjon hos 
pasienter med lett kognitiv svikt (MCI). I tillegg til tegn på atrofi så tyder MR-mål på at svekket 
integritet av fiberforbindelser til andre områder har betydning for kognitiv svikt. Noen pasienter viser 
begynnende svikt i andre funksjoner enn hukommelse (oppmerksomhet og ekskutive funksjoner). 
Vi fokuserer på prognose og biomarkørprofil i denne gruppen.  Prosjektet er et samarbeid mellom 
AHUS, Universitetet i Gøteborg og Psykologisk institutt, UiO. Det omfatter et bredt spekter av 
kognitive, nevrologiske, biologiske og genetiske faktorer og bygger på en hypotese om mekanismer 
og tidsrekkefølge i utvikling av Alzheimers sykdom som krever en multifaktoriell tilnærming og en 
langvarig oppfølgingstid for å testes. 

Kognitiv nevrogenetikk i normal aldring (Prosjektleder: Thomas Espeseth)
Formålet med prosjektet er å finne det genetiske grunnlaget for forandringer i mentale ferdigheter 
gjennom livsløpet. Forskningen er basert på data fra et stort utvalg av normale personer (Norwegian 
Cognitive NeuroGenetics sample, NCNG) med aldersspredning over det voksne livsspennet. Utvalget 
består i dag av genetiske, demografiske, kognitive og MRI-baserte data fra 700 friske nordmenn. 
Designet gjør det mulig å fokusere på både grunnforskningsspørsmål innenfor kognitiv nevrovi-
tenskap og problemstillinger av mer direkte interesse for klinisk virksomhet.
Prosjektet har tre hovedmålsetninger:
� Å utforske det biologiske grunnlaget for kognisjon, inkludert molekylære prosesser som på- 
  virker hjernens anatomi og fysiologi, og kognitive funksjoner som oppmerksomhet og hukommelse
� Å beskrive det dynamiske endringer i det biologiske grunnlaget for kognisjon over det voksne  
  livsløpet ved å kombinere tverrsnittsstudier og longitudinelle design
� Å definere kritiske forskjeller mellom patologiske og normale kognitive endringer i aldring.

GENIDEM gruppen
Universitetet i Oslo / Det Medisinske Fakultet / Institutt for Helse og Samfunn / Avdeling for 
Samfunnsmedisin / Gruppeleder: Espen Bjertness

GENIDEM prosjektet har sitt hovedsete på Instituttet for helse og samfunn ved UiO. Vi under-
søker i hvilken grad kjente og modifiserbare livsstilsfaktorer (som hjerte og karsykdom, diabetes, 
kolesterol, røyking, ernæring, alkoholvaner, fysisk aktivitet og mental helse) påvirker forekomsten 
av demenssykdommer og spesielt den mest vanlige formen, Alzheimer sykdom. Vi har til dette 
viktige formålet fordelen å anvende data som er samlet inn fra store norske populasjonsunder- 
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søkelser (CONOR og 3 fylker) samt å analysere materiale fra tvillingstudier (Norsk Tvillingregister) 
og utføre genanalyser for å forstå mer om hvilken rolle det genetiske arvestoffet (SNPer) spiller 
hos de som utvikler Alzheimer sykdom. Vi bruker også våre funn til å fremme teorier til hvorfor 
noen individer tilsynelatende er mer skånet for å utvikle demens. Våre forskningsfunn vil kunne 
bidra til å fremme strategier til hvordan redusere forekomsten av demens. Vi ønsker å identifisere 
forebyggende tiltak og komme med anbefalinger til hvordan å kunne utsette demens i befolkningen.

Aldring, Helse og Velferd
Høgskolen i Oslo og Akershus / Fakultet for Helsefag / Gruppeleder: Astrid Bergland

I forskergruppen Aldring, helse og velferd, HIOA, foregår det to PhD prosjekter der hovedfokuset er knyttet  
til mennesker med demenssykdommer eller kognitiv svikt  og som er relevante for denne rapporten. 
1.  Effects of an exercise program for nursing home patients with dementia: a six months assessor  
 blind randomized controlled trial (EXDEM). 
 Forskningsstudie som skal undersøke hvilken effekt trening har hos personer med Alzheimers  
 sykdom eller pasienter med hukommelsessvikt etter hjerneslag og som bor på sykehjem.
2. Fysisk form hos personer med kognitiv svikt: Sammenhenger og endringer. 
 Hovedmålet med dette prosjektet er å studere hvilke sammenhenger det er mellom fysisk  
 funkjon og kognisjon hos personer over 65 år som er til utredning for kognitiv svikt. Det er  
 ønskelig å undersøke om komponenter knyttet til fysisk funksjon kan skille mellom ulik grad av  
 kognitiv svikt og predikere demens og utvikling av demens hos eldre mennesker. Det er ønskelig  
 å se på endringer i løpet av et år både i fysisk form og kognisjon.

Demenssykdommer og kognitivt svikt inngår også i flere andre prosjekter der ulike registreringer 
av kognitiv funksjon er blant variablene som registreres.

Alderspsykiatrisk forskningssenter (AFS)
Sykehuset Innlandet HF/ Administrativ leder: Birger Lillesveen / Forskningsleder: Geir Selbæk

AFS leder en rekke forskningsprosjekter som studerer forløp av demens, nevropsykiatriske symptomer 
(NPS), medikamentbruk og ressursbruk, samt sammenheng mellom NPS og genetiske polymorfismer 
hos hjemmeboende tjenestemottakere og sykehjemspasienter. Videre gjennomfører AFS longitu-
dinelle studier som studerer sammenheng mellom depresjon og kognitiv svikt/demens hos eldre.

PRODE-studien
Prognosis of depression in the elderly (PRODE) er et norsk multisenter prosjekt som skal undersøke 
kort- og langtidsprognosen til eldre pasienter (> 60 år) som henvises alderspsykiatrisk spesialist-
helsetjeneste med depresjon. Pasientutvalget skal beskrives. Studien er en kasus-kontroll og en 
longitudinell prospektiv undersøkelse. Det er gjennomført en pilotstudie og ni alderspsykiatriske 
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avdelinger inkluderer nå pasienter til studien, som vil inkludere 340 pasienter. Pasientene vil ved 
de respektive kliniske avdelingene bli omfattende undersøkt for fysisk og psykisk helse, livskvalitet, 
funksjon i dagliglivet og kognisjon med standardiserte målemetoder. Det vil også bli tatt spytt- og 
blodprøver til biobank og MR (magnetresonanstomografi) av hjernen etter standardisert protokoll. 
Kontrollgruppen vil bestå av 100 friske pårørende eller personer på eldresentre og vil bli undersøkt 
på tilsvarende måte.

Aldring – kognisjon, hjerneavbildning og genetikk
Klinisk Kognitiv Nevrovitenskap / Universitetet i Bergen / Det Psykologisk Fakultet / Institutt 
for Biologisk og Medisinsk Psykologi / Gruppeleder: Astri Lundervold 
Laboratorium for Nevroinformatikk og Bildeanalyse/ Universitetet i Bergen / Det Medisinsk- 
Odontologiske Fakultet / Institutt for Biomedisin / Gruppeleder: Arvid Lundervold

En gruppe friske eldre fra Oslo og Bergen deltok i 2003/2004 i en undersøkelse med kartlegging av 
et bredt spekter av kognitive funksjoner og ulike aspekter ved hjernens funksjon og struktur ved 
bruk av kvantitativ multimodal MRI. De ga også en blodprøve for genetisk analyse. Mer enn 100 
fra gruppen i Bergen har deltatt i to oppfølgende undersøkelser med tre til fire års mellomrom. 
Gjennom å studere hvordan kognisjon endrer seg med alderen og hvordan dette samvarierer og 
påvirkes av aldersrelaterte endringer i hjernens struktur og funksjon ønsker vi å bidra til metoder 
for bedre kartlegging av mennesker som er bekymret for det de opplever som mulige tegn på  
en demenssykdom. 
Gruppen av forskere som arbeider med prosjektet har sin fagbakgrunn fra psykologi og medisin så 
vel som matematikk og informatikk. Dette har resultert i delstudier med fokus på oppmerksomhets- 
og hukommelsesfunksjoner, luktminne og genetikk, så vel som tema knyttet til metodeutvikling og 
statistisk analyse for å samordne resultater fra de ulike undersøkelsesmetodene. For tiden arbeider 
gruppen særlig med studier av faktorer som kan predikere utviklingsforløp.  Styrken i prosjektet er 
tverrfaglig kompetanse og gjentatte undersøkelser med et bredt spekter av metoder. 

Kavli forskningssenter for aldring og demens
Haraldsplass Diakonale Sykehus/ Universitetet i Bergen / Bergen Kommune / Kavlifondet / 
Leder: Anette Hylen Ranhoff

Følgende forskningsprosjekter foregår ved Kavli forskningssenter for aldring og demens: 
� Et psykososialt støtteprogram for personer med demens og deres pårørende.
� Gange og fysisk form hos eldre som utredes for kognitiv svikt. 
� The contribution of olfactory assessment in the examination of cognitive decline.
� Cognitive problems after stroke (substudie av Slagbehandlingskjede, Nevrologisk avd 
  Haukeland Universitetssykehus). 
� HUKLI: Register for personer som utredes ved hukommelsesklinikker ved sykehus i Helse  
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  Sør-Øst og Helse Vest (Samarbeidsprosjekt som ledes fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring  
  og helse, OUS, Ullevål.)
� qEEG i demensutredning (Prosjektet ledes av Nordic Network in Dementia Diagnostics. 
  7 nordiske sentre er med, derav HDS, ved Kavli senter)
� Neuroimaging in patients with dementia and behavioural problems (NPI). MRI med DTI,  
  BOLD state fMRI.

Senter for Alders– og Sykehjemsmedisin 
Universitetet i Bergen / Det Medisinsk-Odontologiske Fakultetet / Institutt for Global Helse 
og Samfunnsmedisin / Leder for senteret: Bettina Husebø

I samarbeid med GC Rieber Fondene har Universitetet i Bergen i 2013 etablert et Senter for alders- 
og sykehjemsmedisin (SEFAS). SEFAS er tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
(IGS) med hovedfokus på forskning, undervisning og implementering av god praksis, basert på 
nasjonalt og internasjonalt samarbeid. 
Ti pågående forskningsprosjekter ligger i krysnings-feltet mellom smerte-demens-atferdsproblemer 
og omsorg i livets slutt. I to klynge randomiserte studier (RCT) (PAIN.BPSD og DEP.PAIN.DEM) 
undersøker vi effekten av individuell smertebehandling på atferdsproblemer, depresjon eller søvn 
hos sykehjemspasienter med demens. I samarbeid med kollegaer fra Karolinska Universitetet og 
Kings College, London, forberedes en omfattende RCT studie, KOSMOS, som vil undersøke effekten 
av en kompleks implementering (Kommunikasjon, Smertevurdering og –behandling, Medikament 
gjennomgang og Aktiviteter) på livskvalitet hos sykehjemspasienter. Relatert til COST-Action TD 
1005 og forskere fra 15 Europeiske land videreutvikler vi forskning om smertevurdering hos pasienter 
med alvorlig demens. Arbeidet er basert på våre tidligere funn og utvikling av MOBID-2 smerteskala. 
Våre forskningsaktiviteter vil bidra til målrettet vurdering og behandling av demensrelaterte symp-
tomer og smerte hos sykehjemspasienter, bedre kommunikasjon og omsorg i livets slutt, tverrfaglig 
kompetanse blant pleiepersonale og leger, og økt rekruttering og status innenfor primærhelsetjenesten.

Regionalt Kompetansesenter for Eldremedisin og Samhandling (SESAM)
Helse Stavanger HF / Senterleder: Ingelin Testad / Forskningsleder: Dag Årsland

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling; SESAM, ble opprettet av Helse Vest 
i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen 
fagfeltet eldremedisin. En viktig del av SESAMs målsetting er å initiere og etablere forskningspro-
sjekter og arenaer for samarbeid innen forskning på eldremedisin og samhandling knyttet til eldre 
i helseregionen. 
Forskningsgruppen på SESAM består av 30 forskere, og er ledet av professor Dag Årsland. 
Det meste av forskningen er klinisk, men de senere årene har forskningen ved SESAM dreiet mer mot 
translasjonsforskning, der vi kombinerer den kliniske forskningen med laboratorie-basert forskning 
for slik å studere sykdomsmekanismer. I tillegg er forskning på god livskvalitet for personer med 
demens et viktig satsingsområde, og under stadig utvikling.
Det er etablert flere studier for å identifisere biomarkører for diagnose og prognose ved ulike 
demenssykdommer basert på blod, cerebrospinalvæske (CSF), og magnetresonanstomografi (MR). 
Konkret har man det siste året identifisert MR-forandringer som kan skille ulike demenstyper fra 
hverandre, og også hjerneforandringer relatert til depressive, samt for første gang vist hvordan 
helserelaterte kostnader øker i takt med økende demensgrad. 

Nye satsningsområder for SESAM er forskning på sammenhengen mellom hjerte-/karsykdom 
og kognitiv svikt, og vi er samarbeidspartnere med Måltidets hus i et RFF-støttet prosjekt som 
omhandler næringsrik mat til eldre og personer med demens. 
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Nasjonal Kompetansetjeneste for Bevegelsesforstyrrelser
Helse Stavanger HF / Forskningssjef: Jan Petter Larsen

Forskningsgruppen ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Bevegelsesforstyrrelser (NKB) har kart-
legging av forekomst og risikofaktorer for tidlig demens ved Parkinsons sykdom (PS) som et av 
flere hovedsatsningsområder. Hovedmålet er å få økt kunnskap som kan bidra til å fange opp risiko- 
pasienter på et tidlig stadium. Slik informasjon er spesielt viktig når man i fremtiden forhåpentligvis 
vil kunne tilby adekvat behandling som enten bremser eller stopper utviklingen av kognitiv svikt og 
demens. PS er en av de hyppigste nevrodegenerative sykdommer og mer enn 1 million mennesker 
lider av sykdommen i Europa. 80 % av pasienter med PS utvikler demens og det er beregnet at mer-
kostnadene knyttet til sykdommen for sykehjemsbehandling er ca. 1 milliard NOK per år i Norge.
Forskningsgruppen ved NKB driver klinisk epidemiologisk forskning, translasjonsforskning og 
basalforskning for å utvikle ny kunnskap om demens ved PS. Den klinisk epidemiologiske og 
translasjonsforskningen tar utgangspunkt i «Parkinsonprosjektet i Rogaland» og «ParkVest-studien». 
ParkVest-studien er en longitudinell kohortstudie av pasienter med nydiagnostisert PS som vil bli 
fulgt i minst 10 år fremover. Studien inkluderer over 800 deltagere (pasienter, kontroller og pårø-
rende). Hovedfokuset for demensforskningen har vært å studere den kliniske overgangen fra normal 
kognisjon til mild kognitiv svikt (MCI) og til demens, og relatere dette til biologiske undersøkelser i 
spinalvæske, genetikk og volumetriske MR-undersøkelser av hjernen. I tillegg drives basalforskning i 
samarbeid med Centre for Organelle research (CORE) ved Universitetet i Stavanger, der man ønsker 
å belyse nye biomarkører og molekylære mekanismer ved tidlig demens ved Parkinsons sykdom. 
Forskningsgruppen ved NKB er i dag etablert som en av de internasjonalt ledende i studiet av 
demens ved PS.

Trønderbrain
St. Olavs Hospital / Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet / Det Medisinske Fakultet / 
Institutt for Nevromedisin / Prosjektleder: Linda White

Trønderbraingruppen er knyttet til St. Olavs Hospital og NTNU, og startet demensforskning i 2003 
med hovedvekt på forskning på genetiske faktorer ved Alzheimers sykdom. Blodprøver fra ca. 
700 pasienter og ca. 700 friske trøndere er innsamlet med tanke på genetiske analyser. Analyse av 
prøvene pågår i samarbeid med våre samarbeidspartnere i innland og utland. Vi samarbeider med 
Mayo Clinic, Jacksonville, Florida, er involvert i Dementia Disease Initiation-nettverket i Norge og 
DemGene-prosjektet.
En studie der rekruttering startet i 2009 og pågår ut inneværende år, har som hensikt å se på klinisk 
forløp og diagnostiske og prognostiske biologiske markører i blod og spinalvæske ved mild kognitiv 
svikt og tidlig fase av Alzheimers sykdom. I denne delen av prosjektet har vi samarbeid med Merck 
& Co. i Boston. Nær 100 pasienter med mild kognitiv svikt eller tidlig Alzheimers sykdom og 60 
friske kontroller er inkludert i studien. 
Prosjektet UngDemens er nettopp startet. Hensikten med prosjektet er å kartlegge forekomst av 
tidligdebuterende demenssykdom i Trøndelag og samle biologisk materiale fra disse. 

Forskningsgruppe for slag, geriatri og bevegelsesvitenskap
Norges Teknisk-Naturviteskapelige Universitet / Det Medisinske Fakultet / Institutt for  
Nevromedisin / Gruppeledere: Ingvild Saltvedt, Olav Sletvold, Bent Indredavik, Jorunn  
Helbostad & Torunn Askim

Gruppen forsker på demens, slagsykdommer og fall og bevegelsesvitenskap. Vi har utført flere 
deskriptive og klinisk kontrollerte kliniske studier hos eldre. I disse studiene inngår personer med 
og uten demens, noe som gir økt kunnskap om behandlingseffekt også hos personer med demens. 
PADR (Progression of Alzheimers Disease and use of Resources) er en deskriptiv studie der en vil 
undersøke faktorer som har betydning for sykdomsutviklingen hos Alzheimerpasienter (blant annet 
depresjon og hjerte-karsykdom). Pasienter rekrutteres fra Poliklinikk for geriatri, St Olavs hospital, 
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Hukommelsesklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål og Sykehuset Innlandet (Sanderud). I 
alt 450 pasienter vil bli inkludert. Det er også samlet biologisk materiale som gjør det mulig å se på 
genetikk og biologiske markører. Studien vil se på betydningen av depresjon, hjerte-karsykdom, 
inflammasjon og stress for progresjon av Alzheimers sykdom. Helseøkonomiske analyser vil også 
bli utført. 

Trondheim fMRI gruppe
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet/ Det Medisinske Fakultet / Institutt for 
Nevromedisin / Gruppeleder: Asta Håberg

Vi forsker på hukommelse i friske frivillige i alle aldre og på hvordan vanlige sykdommer, som 
hjertekar-sykdom og hodeskader, påvirkere hukommelsen. Vi bruker ulike metoder for å kartlegge 
hukommelsesfunksjonere: 1) ulike typer hukommelse tester og en type dataspill vi har utviklet for 
å undersøke stedsans, 2) fMRI , som er en MR metode der vi kan se hvilke hjerneområder som 
brukes under innlæring av ulike typer informasjon og senere gjenhenting av informasjonen, 3) 
strukturell MR avbildning  som vi bruker for å se på sammenhenger mellom hjernes struktur og 
ulike hukommelse ferdigheter. 

Nevrologisk Avdeling
St. Olavs Hospital / Ansvarlig: Jan Aasly

Hukommelse og Parkinsons sykdom
Ved Nevrologisk avdeling, St Olavs hospital har vi i mange år undersøkt hukommelse og kognitive 
funksjoner hos pasienter med arvelig Parkinsons sykdom (PS). Vi har tidligere kunnet vise at 
arvelige mekanismer er årsak til om lag 10 % av våre pasienter med PS. Derfor har vi kartlagt en 
del store familier der sykdommen forekommer gjennom flere generasjoner.  Medlemmer av disse 
familier ble invitert til å delta i studier for å påvise tidlig tegn på sykdom. De viktigste tegn var 
nedsatt luktesans, treg mage og tendens til depresjon. Mange følte også at hukommelsen fungerte 
dårligere enn tidligere. Ved hjelp av ryggmargsprøve og radioaktive hjerneundersøkelser har vi 
kunnet påvise begynnende sykdom hos mange familiemedlemmer, lenge før de klassiske tegn på 
sykdom har startet.  Vi arbeider nå med å utvikle markører på Parkinsons sykdom for å diagnos-
tisere sykdommen på et meget tidlig stadium. Det er personer i denne gruppen som sannsynligvis 
vil ha størst utbytte av de nye medisiner som er under utvikling og som tar sikte på å utsette eller 
forsinke sykdomsutviklingen.

Affektivt og kognitivt nevrofag – Aldringsgruppen
UiT Norges Arktiske Universitet / Det Helsevitenskapelige Fakultet / Institutt for Psykologi 
(IPS) / Gruppeleder: Claudia Rodriguez-Aranda

Vår forskningsgruppe i Tromsø forsker på kartlegging av tidlig fase av demens. Vi undersøker endringer 
i kognisjon, hjerne og psykomotoriske funksjoner ved normal aldring og ved tidlig demens. Vi tar 
sikte på å identifisere kliniske symptomer av demensutvikling som er tilstede før hukommelsessvikt 
oppstår. Bevegelsesfunksjoner som krever planlegging og koordinering viser seg å være unormal hos 

Det ligger et uforløst potensiale 
        i norsk forskning på demenssykdommer
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eldre individer med lett kognitiv svikt og tidlig demens. Derfor undersøker vi dagliglivets ferdig-
heter i sammenheng med kognitiv vurdering og hjerne status. Vi foretar kinematiske analyser av 
fingerferdighet, spektrografisk analyse av talefunksjon og spatio-temporal måling av gange med og 
uten kognitiv «loading» (dual-task oppgaver). Kartlegging av kognitive funksjoner legger vekt på 
hukommelse, oppmerksomhet og eksekutive funksjoner. Videre undersøker vi hvit og grå substans 
i hjernen med strukturell MR. Prosjektet har helsemessig betydning da tidlig avdekking av demens 
vil bli gjennomført med lav kostand, ikke-inngripende metoder og lenge før hukommelsessvikt 
merkes. Videre finnes det direkte implikasjoner av våre studier som bl.a. identifisering av risiko 
for fall hos eldre med tidlig demens ved undersøkelse av gange og konsentrasjonsevne. Ikke minst 
har prosjektet vitenskapelig betydning da få studier har fokusert på en simultan undersøkelse av 
dagliglivs ferdigheter hos eldre i tidlig og prekliniske faser av demens.

Forskningsgruppa Hjerne og Sirkulasjon
UiT Norges Arktiske Universitet / Det Helsevitenskapelige Fakultet / Institutt for Klinisk 
Medisin (IKM) / Gruppeleder: Ellisiv B. Mathiesen

Vi forsker på sammenhenger mellom kognitiv funksjon i den generelle befolkning og subklinisk 
aterosklerose i carotisarterien, kardiovaskulære risikofaktorer, retinale mikrovaskulære forandringer 
og aldersrelatert makuladegenerasjon. Utgangspunktet for studiene er Tromsøundersøkelsen, 
en longitudinell befolkningsundersøkelse av innbyggere i Tromsø kommune. Undersøkelser av 
aterosklerose i carotis er gjort i tre screeningundersøkelser f.o.m. 1994, og 10 000 personer har 
deltatt minst én gang. Kognitiv testing ble gjort på 5442 personer i 2001-2 og på 5795 personer 
i 2007-8. Dr. med. Henrik Schirmer var initiativtaker til prosjektet, og vi samarbeider tett med 
hans gruppe, med det nevroradiologiske forskningsmiljøet lokalt og med andre forskere knyttet til 
Tromsøundersøkelsen. I et nylig REK-godkjent prosjekt vil vi koble data fra Tromsøundersøkel-
sens kardiovaskulære sykdomsregister mot sykehusets diagnoseregister for demensdiagnoser, data 
fra sykehjemsjournaler, samt for menn koble til resultater fra IQ testing fra sesjonsundersøkelser 
tilbake til 1968. Dette datagrunnlaget er utgangspunktet for et samarbeid med demensforskere 
fra Folkehelseinstituttet og Høyskolen i Oslo på et prosjekt med hovedfokus på hvilken betydning 
livsstilsfaktorer, hjertekar-risikofaktorer og sosialøkonomisk status gjennom et livsløp har for risiko 
for død, kognitiv, mental og fysisk uførhet og omsorgsbehov ved livets slutt. 

Tromsø Demensstudie
UiT Norges Arktiske Universitet / Det Helsevitenskapelige Fakultet / Institutt for Klinisk 
Medisin (IKM) / Universitetssykehuset i Nord-Norge / Hjertemedisinsk Avdeling / 
Prosjektleder: Henrik Schirmer

I Tromsø 6 (2008) har vi gjort en oppfølging av 150 pasienter med subjektive hukommelsesplager og 
som scorer under 2,5 percentilen på 3 nevropsykologiske tester som er sensitive for tidlige forand-
ringer ved degenerativ demensutvikling (tapping test, symbol koding test og ord hukommelse og 
gjenkjenning og MMSE). Sammen med 75 kontroller ble de screenet med et større nevrospykologisk 
batteri, MRI av hjernen, apoE gentesting og klinisk undersøkelse.

Geriatrisk Avdeling
Universitetssykehuset i Nord-Norge / UiT Norges Arktiske Universitet / Det Helsevitenskapelige 
Fakultet / Institutt for Samfunnsmedisin / Ansvarlig: Fred Andersen

En tverrsnittsundersøkelse av sykelighet og dødelighet i nordområdene med fokus på spesifikke risiko-
faktorer for Alzheimers sykdom.
Tall fra offentlig statistikk viser noe lavere levealder og økt spedbarnsdødelighet i Finnmark sam-
menliknet med landet for øvrig. I aldersgruppen 45 – 59 år er dødelighetsraten for menn i Indre 
Finnmark dobbelt så høy som i landet for øvrig. Årsaken til disse forskjellene kjenner vi ikke. Enkelt-
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stående observasjoner kan tyde på økt forekomst av Alzheimers sykdom (AD) i Indre Finnmark. 
AD er en av de viktigste dødsårsakene i moderne tid, og det vil være av betydning å få avklart om 
forekomsten av demens faktisk er høyere her enn i landet for øvrig. Vi vet at det er en sammenheng 
mellom hjerte-/karsykdommer og AD. Begge disse aldringssykdommene er assosiert til noen av de 
samme genetiske markørene. I nyere litteratur finnes opplysninger om økt forekomst i den samiske 
befolkning av en av de viktigste genetiske markørene for AD i høyere alder, APOE allel ε4.
Dette forprosjektet skal planlegge en studie som primært skal gå gjennom eksisterende tallmateriale 
i offentlig statistikk for å belyse samvariasjon mellom sykelighet, dødelighet i ulike aldersgrupper, 
livsstil og kvaliteten på forebyggende helsearbeid i Indre Finnmark. Dernest skal forprosjektet 
planlegge og legge til rette for en populasjonsbasert prevalensundersøkelse av demens og APOE 
allel  ε4 i aldersgruppen 65 år og eldre i Indre Finnmark. Forekomsten av APOE allel ε4 kartlegges 
ved å søke tilgang til eksisterende biobank fra befolkningen i regionen (SAMINOR-studien), even-
tuelt ved oppretting av en egen biobank fra personer som møter til screening av kognitiv funksjon. 
Forprosjektet skal innhente formell godkjenning/konsesjon for alle delprosjektene. Etter formell 
godkjenning i REK med hjemmel i Helseforskningsloven, skal hovedprosjektet forelegges Sametinget 
til orientering. Sametinget skal holdes orientert om og få anledning til å komme med innspill til 
protokollen for hovedstudien i løpet av forprosjektperioden. 

Demensstudien i Nord-Norge II (Pilotdelen)
Flere studier har vist at symptomatisk behandling av Alzheimers sykdom (AD) kan forskyve syk-
domsutviklingen med minimum ett år. Årsaken til dette kjenner vi ikke. Demensstudien i Nord-
Norge II (DSNN II) er en oppfølging av den første Demensstudien i Nord-Norge som ble avsluttet 
med re-testing av inkluderte pasienter med AD høsten 2010. Denne studien viste at pasienter som 
deltok bevarte kognitiv funksjon i ett år. Det gjaldt både de som fikk systematisk og individuelt 
tilrettelagte stimuleringstiltak med og uten tillegg av donepezil så vel som de som kun fikk vanlig 
pleie og omsorg og placebo. Ved re-testing to år etter avsluttet intervensjon var kognitiv funksjon 
redusert med 5-6 MMS score i alle subgruppene. Reduksjonen er i samsvar med det som er funnet 
i flere prospektive studier av AD uten behandling. 
Spørsmålet som skal belyses i DSNN II, er om bevart kognitiv funksjon som følge av aktivisering/
stimulering, skyldes nevroproteksjon eller om det er en aktivering av kognitive reserver. 

Demensstudien i Nord-Norge anvendte standard utredningsverktøy (klinisk undersøkelse, cere-
bral CT og kognitive tester) og diagnosekriterier (ICD-10, DSM-IV-TR og NINCDS-ADRDA) 
for AD. Disse kriteriene har en sensitivitet og spesifisitet på ca 70 % for diagnostisering av AD i 
tidlig stadium. I denne pilotstudien skal diagnosekriteriene etter Dubois et al 2007 anvendes. Det 
innebærer at resultatene fra standard cerebral MR og CSF undersøkelse inngår som tilleggskriterier 
til NINCDS-ADRDA kriteriene for AD. Dette gir en sensitivitet og spesifisitet på 95 – 98 % for 
diagnostisering av AD i tidlig stadium.  
Pilotstudien er første fase i en kontrollert randomisert intervensjonsstudie (RCT) med systematisk 
individuelt tilrettelagt stimulering/aktivisering og skal
1. Innarbeide samhandlingsrutinene mellom primærhelsetjenesten og Nordlandssykehuset for  
 utredning, henvisning og diagnostisering av AD etter Dubois et al`s kriterier
2. Validere lokal applikasjon av MRI volumetri  som effektmål i en RCT med personer med AD ved  
 å følge endring av vevsvolumet i spesifikke deler av cerebrum.

De totale årlige økonomiske kostnadene til 
         demens på verdensbasis er 604 milliarder    
  USD, rundt 1% av verdens BNP
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Pilotstudien gjennomføres i et samarbeid mellom Nordlandssykehuset og primærhelsetjenesten i 
nærliggende kommuner. I pilotstudien skal det tas i bruk ny billedteknologi (3-Tessla MRI) som 
måler endringer av hjernevolumet (MRI volumetri) i deler av hjernen som styrer kognitiv funksjon 
(mediale hippocampus og prefrontale cortex). I tillegg følges endringer i kognitiv funksjon målt 
med validerte kognitive tester som MMSE, Klokketest og ADAS-Cog. 
Utvikling av samisk språk- og kultursensitivt utredningsverktøy for kognitiv svikt
Nasjonalt Senter for Aldring og Helse (AOH) har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet 
retningslinjer for utredning av demens og utviklet norske versjoner av standardiserte og inter- 
nasjonalt anerkjente kognitive tester. Ingen av disse er tilpasset samisk språk og kultur. Som følge 
av fornorskningsprosessen som har hemmet det samiske folks utvikling i et ti-talls generasjoner, 
finnes det i dag fortsatt grupper i den eldre samiske befolkning som i praksis er analfabeter. De 
fleste tester av kognitiv funksjon i dagens demensutredning er til en viss grad kunnskapsbaserte 
og bygger på tall og språkforståelse. Personer uten skriftspråk og tallkunnskaper vil her falle helt 
igjennom – uten at de derfor har noen demenssykdom. 
På en konferanse ved Universitetet i Nordland ble det satt ned en gruppe med forskere og helse-
personell som skal videreføre arbeidet med en samisk kognitiv test i regi av Universitetet i Tromsø 
og i samarbeid med andre forskningsmiljøer i Norden.
Prosjektet skal, med bakgrunn i eksisterende norske og internasjonale kognitive tester, utvikle et 
utredningsverktøy for diagnostisering og oppfølging av kognitiv svikt tilpasset samisk språk og 
kultur. Utredningsverktøyet skal prøves ut av samisk helsepersonell i demensomsorgen i samisk 
språkforvaltningsområde.

Helse og Hukommelse i Nord-Trøndelag
Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og Helse / Sykehuset Innlandet / Helseundersø-
kelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) / NTNU / Folkehelseinstituttet / Helse Nord-Trøndelag / 
Kommunenes sentralforbund / Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / Prosjektleder: Geir Selbæk

Prosjektets datainnsamling har foregått gjennom validering av diagnostiske opplysninger om demens 
ved sykehusene og ved å identifisere og diagnostisere demente personer ved alle sykehjemmene i 
Nord-Trøndelag. Til sammen ble data samlet inn for 1346 demente personer. Disse opplysningene 
om hvem som har utviklet demens blir sammenholdt med data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøn-
delag (HUNT), der 90% av befolkningen deltok i 1984-86 og hvor mesteparten av befolkningen 
har deltatt i to senere undersøkelser. Opplysningene fra HUNT dekker levesett, helse og sykdom 
og er velegnet for å teste ut risiko- og beskyttelsesfaktorer tidligere i livet for Alzheimers sykdom 
og annen demens, som er hovedformålet ved prosjektet. Risiko forbundet med enkelte gener vil 
også bli undersøkt. 
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Alderspsykiatrisk seksjon
Helse Fonna / Ansvarlig: Arvid Rongve

Demensstudien på Vestlandet (DemVest) startet opp i mars 2005 og de neste 2 årene ble alle pasienter  
henvist til hukommelsespoliklinikker i Helse-Vest området screenet for inklusjon. 200 personer 
med mild demens av alle typer og deres pårørende ble inkludert i løpet av 2 år og i etterkant har vi 
rekruttert selektivt personer diagnostisert med demens med lewylegemer (DLB) og normale kontroll- 
personer. I studien inngår årlig oppfølging med registrering av kliniske data og nevropsykologisk 
testing. Studien har egen MR protokoll som gjennomføres ved baseline og etter 3 år og biobank 
for blod og spinalvæske og hjernevev. Vi har studert forekomst av demens med lewylegemer og 
søvnforstyrrelser ved denne lidelsen. Fokus for pågående forskningsprosjekter innen DemVest og 
andre samarbeidende studier er genetikk, kognisjon, angst, søvn og pårørendestress.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Divisjon for Psykisk Helse / Divisjon for Epidemiologi / Ansvarlig: Kristian Tambs

Sosioøkonomiske og andre risiko- og beskyttelsesfaktor for demens. En epidemiologisk undersøkelse 
av befolkningen i Oppland fylke. En studie under planlegging.
To undersøkelser i Oppland fylke, drevet av Innlandet sykehus, har i tidsperioden 2011 til nå 
identifisert og diagnostisert demens på sykehjem og gjennom hjemmesykepleien, og registeropp-
lysninger om bruk av demens-medisin vil også bli brukt til å oppdage demenstilfeller. Disse dataene 
er planlagt koblet med data fra daværende Statens helseundersøkelsers befolkningsundersøkelser 
på 1980-tallet. 90% av befolkningen i Oppland født 1927-1946, hvorav 26 000 fremdeles er i live, 
ble undersøkt og besvarte spørreskjemaer om helse og livsstil. Dataene vil også bli koblet med 
registeropplysninger om sosiale bakgrunnsvariable og med registeropplysninger om hvem i dette 
utvalget som er beslektet med hvem.
Prosjektets målsetning er å beregne grad av demens-risiko knyttet til sosial bakgrunn, livsstil, 
kosthold og fysiologiske mål med kardiovaskulær betydning (som fedme og blodtrykk), observert 
forholdsvis tidlig i livet. En annen problemstilling er i hvilken grad vaskulær demens og Alzheimers  
sykdom viser familiær tilknytning. Observert likhet mellom søsken, halvsøsken, søskenbarn og ekte-
feller vil bli brukt til å beregne arvelighet (heritabilitet) for vaskulær demens og Alzheimers sykdom.

Folkehelseinstituttet deltar også i prosjektene Gene-Environment Interaction in Dementia (GENI-
DEM) og Helse og Hukommelse i Nord-Trøndelag.
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Firma som Photocure og Algeta har bekreftet at norsk forsknings- og utviklingsarbeid kan gjøre 
en forskjell for pasienter verden over. Det må derfor legges til rette for at det skal vokse flere firma 
ut fra forskningsmiljøene også på demenssiden.

De fleste av de multinasjonale legemiddelselskapene er representert i Norge, men har liten eller 
ingen forsknings- eller utviklingsaktivitet på demenssykdommer. Et unntak er GE Healthcare AS 
som har investert store summer i å utvikle helt ny teknologi for påvisning av amyloid-beta-plakk 
i hjernen hos Alzheimer-pasienter. Store deler av dette arbeidet er gjort i GE Healthcare AS sine 
laboratorier på Storo i Oslo, hvor de besitter betydelig kompetanse innen moderne billeddiagnostikk. 

Det har de siste årene vært en nedgang i antallet industri-initierte kliniske studier der Norge deltar. 
Globalt pågår det nå 21 kliniske studier med forskjellige substanser innenfor Alzheimer sykdom 
hvor det aktivt rekrutteres pasienter16. Fire av disse studiene omhandler strategier for å dempe 
symptomene av sykdommen, mens 17 studier undersøker legemidler som skal angripe sykdommens 
virkningsmekanisme. I Norge har vi deltatt i fire av de globale studiene, men et sterkere bidrag fra 
Norge når det gjelder kliniske studier på nye substanser bør tilstrebes. Den sterke grunnforskningen 
vi har innenfor nevrologi bør følges opp med et sterkt og målrettet klinisk engasjement i utviklingen 
av nye behandlingsformer.

FORSKNING OG UTVIKLING   
I INDUSTRI OG BIOTEK

Oppsummering
Vi har de siste årene sett en gledelig i økning i antallet norske 
firma som driver biomedisinsk forskning og utvikling. Det er 
likevel et faktum at majoriteten av disse firmaene arbeider  
innenfor kreftområdet. Innen nevrofeltet generelt og på de-
mens spesielt er det bare noen helt få norske, kommersielle 
aktører. DiaGenic er eneste børsnoterte, norske selskap, og  
arbeider med blodbasert teknologi for påvisning av Alzheimers 
sykdom og mild kognitiv svikt. De norske firmaenes forskning 
og utvikling er på diagnostika eller ernæring. Ingen av firmaene 
arbeider med legemiddelkandidater. Norske eierinteresser er 
også representert i spennende utenlandske firma, så som det 
islandske Mentis Cura.

6
16.  www.clinicaltrials.gov
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ONKOLOGI 42%

ENDOKRINOLOGI 9%

KARDIOLOGI 12%

VAKSINER 3%

Figur 5: Investeringer i forskning og utvikling på ulike terapiområder i Norge fra medlemsbedriftene 
i Legemiddelindustrien (LMI). Kilde: LMI.

Legemiddelindustrien i Norge investerer i overkant av 1 mrd NOK i forskning og utvikling. Kreft er 
det dominerende terapiområdet (figur 5). Dette skyldes til dels tilfanget av substanser som er poten-
sielle legemidler, og dels sykehusenes interesse og mulighet for å delta i studiene. Kliniske studier 
innen sentralnervesystemet og herunder demenssykdommer, bør absolutt ta en større plass i Norge.

REVMATOLOGI 7%

RESPIRASJON 5%

INFEKSJON 2%

ANDRE 12%

SENTRALNERVESYSTEMET 8%
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OVERSIKT OVER FORSKNING OG UTVIKLING I INDUSTRI OG BIOTEK

DiaGenic ASA

Produkter på markedet (demensrelaterte): 
ADtect
Produkter i utvikling:  
ADtect 2
MCItect
AMYtect
DiaGenics gensignaturer har forskjellige bruksområder innenfor diagnose av Alzheimers sykdom, 
og portifolioen består av tre produkter. Den ledende produktkandidaten, MCItect®, sikter mot å 
oppdage Alzheimers sykdom i pasienter med mild kognitiv svikt (MCI) inntil to år før demens-
symptomene oppstår. DiaGenic har til hensikt å utvikle dette produktet til endelig godkjennelse. 
DiaGenic utvikler også to ytterligere Alzheimers produkter; en ny generasjon ADtect® for påvis-
ning av mild til moderat Alzheimers sykdom, og AMYtectTM for påvisning av amyloid i hjernen. 
AMYtectTM blir utviklet under en samarbeidsavtale med GE Healthcare AS. 
Antall ansatte: 16 i Oslo
CEO: Paul de Potocki
Fokus: DiaGenic er en ledende aktør i blodbaserte biomarkører for tidlig påvisning av Alzheimers sykdom. 
Teknologi: DiaGenics tester er basert på observasjonen at en fokal lesjon eller sykdom gir opphav 
til en systemisk respons som kan måles i blodet. Denne responsen kan påvises ved å måle mengden 
av RNA for utvalgte gener i det perifere blodet ved å bruke genekspresjonsteknologi. DiaGenics 
konsept kan utvikles videre for å brukes i diagnosen av mange alvorlige sykdommer. På grunnlag 
av det kommersielle potensialet og medisinske behov har DiaGenics hovedfokus vært på å utvikle 
produkter for tidlig diagnostisering av Alzheimers sykdom. 
Partnere:
i Sverige. 
Programmer: Baltazar-studien i Frankrike, kliniske studier i EU og USA
Finansiering:

GE Healthcare AS

Produkter på markedet (demensrelaterte): 
DaTSCAN – Parkinson’s & Lewylegeme demens SPECT Tracer
Magnetic resonance imaging (MRI) scannere som brukes til å studere strukturelle endringer  
 i hjernen. 
Produkter i utviklingsfase:
Flutemetamol PET Tracer for påvisning av amyloide plakk
Flere eksperimentielle prosjekter i utvikling
Antall ansatte: Rundt 800 i Oslo og Lindesnes

Fokus: GE Healthcare AS fokuserer på å muliggjøre trygge medisinske beslutninger i behandlingen av 

Teknologi: Vår brede ekspertise i medisinsk avbildning og informasjonsteknologier, medisinske 
diagnoseverktøy, pasient overvåkingssystemer, drug discovery, biofarmasøytiske produksjonstek-
nologier, og tjenester innenfor ytelsesforbedring og ytelsesløsninger hjelper våre kunder til å levere 

med ledere i helsevesenet, og prøver å følge de globale endringene i retningslinjer som er nødvendig 

Partnere: DiaGenic, store farmasøytiske selskaper, akademia
Programmer: Deltar i investigator-sponsede studier, interne kliniske programmer og større initi-
ativer som Alzheimer’s Disease Neuroimaging initiative (ADNI)
Finansiering:

Daglig leder: Jan Fikkan 
Omsetning: 4.3 mrd NOK/ Netto 1.6 mrd NOK
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Produkter på markedet:

Produkter i utviklingsfase:
Medisinsk ernæring for MCI og tidlig Alzheimers
Antall ansatte: 9 i Oslo

Fokus: -
liggende sykdomstilstander i Alzheimers sykdom. Klinisk arbeid konsentreres om dokumentering 

Teknologi: 
ikke-oksiderte EPA og DHA-fettsyrer.  Selskapet samarbeider med en mengde ledende internasjonale 

Partnere: Farmasøytiske selskaper, akademia
Programmer: 
Finansiering:

dPCom A/S

dPCom A/S utvikler medisinsk teknisk utstyr, spesielt programvareteknologi som betydelig forbedrer 
nytteverdien av målinger av intrakranielt trykk. Teknologien analyser trykkendringene under hvert 
hjerteslag, som er et viktig diagnostisk hjelpemiddel.
Produkt: Sensometrics®
Antall ansatte: 1
CEO: Trond Stadheim
Produktets relevans for demenssykdommer: 
Voksenvannhode (normatrykkshydrocephalus, NPH) er en av få demensformer som kan behandles 
kirurgisk med gode resultater. En forutsetning for gode behandlingsresultater er at kun de riktige 
pasientene opereres. Denne utvelgelsen representerer en utfordring for legene, derav navnet nor-

dPCom’s teknologi verdifull innen denne type demensform (NPH).
Programmer: dPCom A/S deltar i EU 7th Framework-programmet DynICP (Innovative Intracranial 
Pressure and Volume Wave Monitoring System)

CEO: Jens Nordahl
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Holberg EEG

Holberg EEG ble etablert i Bergen i 2009 og har i flere år arbeidet i tett samarbeid med et kon-
sortium av EEG eksperter fra fjorten europeiske land for å etablere en ny standard for å beskrive 
kliniskeelectroencephalogram (EEG). Dette har resultert i den publiserte standarden Standardized 
Computer-based Organized Reporting of EEG (SCORE). Holberg EEG leverer det første og eneste 
dataprogrammet basert på SCORE-standarden som gjør det mulig å beskrive EEG undersøkelser på 
en måte som sikrer bedre kvalitet på vurderinger, bedre kommunikasjon av resultater til henvisende 
leger, og bedre muligheter for utdanning og forskning. 
Produkter:
�Holberg SCORE EEG Premium Edition
�Holberg SCORE EEG Free Edition
Antall ansatte: 5
CEO: Harald Aurlien
Produktets relevans for demenssykdommer: I PhD prosjektet ”Classification of dementia with 
qEEG and Neuroimaging” ved Haukeland Universitetssykehus ser man på om EEG undersøkelser 
fra demenspasienter skiller seg fra friske kontroller. Fra sykehusets EEG database er det plukket ut 
data fra pasienter med Alzheimers sykdom, pasienter med vaskulær demens, og friske kontroller. 
Ved hjelp av en kvantitativ EEG- analyse undersøkes det om det er noe i EEG mønsteret som skiller 
Alzheimers pasienter fra pasienter med vaskulær demens og fra friske kontroller. 
Finansiering: Helse Bergen, Innovasjon Norge, Innomed, Skattefunn, Sparebanken Vest, Sparebank1 
SR bank, Holberg-fondene

OptiNose

Det er svært vanskelig å identifisere medikamenter som kan krysse blod-hjerne barrieren (BBB). Så 
lite som 2 % av små molekyler er i stand til å krysse BBB. Dette betyr at mange eksisterende legemidler 
med et stort potensiale har måtte kasseres på grunn av en manglende evne til å nå hjernen. BBB 
representerer en sann flaskehals for effektiv levering av medikamenter som virker i CNS. Intranasal 
levering har potensiale til å være et viktig alternativ til invasive leveringsmetoder for å omgå BBB. 
OptiNose har utviklet en nesepumpe som gir bedre reproduserbarhet av nasal levering og bedre 
avsetning til de øvre bakre delene av nesehulen hvor luktenerven nesepumpe. Leveringsenheten 
gir også forbedret toleranse fordi den ikke er forbundet med dårlig smak, og forårsaker mindre 
mageeksponering og ingen lunge deponering.
OptiNose mener at teknologien kan bli den første brukervennlige nesepumpe med potensiale til å 
levere medisiner pålitelig til der luktenerven innerverer nesehulen og dermed maksimere potensialet 
for nese-til-hjerne levering av viktige medisiner.
Produkter:
�OptiNose nesepumpe for pulver
�OptiNose nesepumpe for væsker
Antall ansatte: 25 i Oslo, Strobritannia og USA
CEO: Peter K. Miller
Produktets relevans for demenssykdommer: OptiNose samarbeider for tiden med et europeisk 
selskap i en Proof-of-Principle klinisk studie for å teste intranasal levering av et legemiddel for 
behandling av Alzheimers sykdom. Samarbeidet er konfidensielt. 
I et klinisk program støttet av Norges forskningsråd (BIA), vil OptiNose i samarbeid med Oslo 
Universitetssykehus, SINTEF og Smerud Klinisk Forskning studere nese-til-hjerne levering av oxy-
tocin. Vellykket nese-til-hjerne levering i dette prosjektet vil representere et stort gjennombrudd og 
vil legge til rette for en ny behandlingsform for mange hjernelidelser, så som Alzheimers sykdom. 
Finansiering: Venture Capital

PUSTEDREVET TOVEIS 
LEVERINGSKONSEPT
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REGISTER OVER GRUPPER/FIRMA 
SOM ER PRESENTERT

A�ektivt og kognitivt nevrofag – 
Aldringsgruppen, UiT 47

Alderspsykiatrisk Avdeling (Vardåsen), OUS 40

Alderspsykiatrisk forskningssenter (AFS),
Sykehuset Innlandet 43

Alderspsykiatrisk seksjon, Helse Fonna 51

Aldring, Helse og Velferd, HiOA 43

Aldring – kognisjon, hjerneavbildning og
genetikk, UiB 44

Autofagi, UiO 27

Beregningsorientert Nevrovitenskap, UMB 32

Bramham-gruppen, UiB 30

Cellulære responser til skade på arveanleggene,
UiO / OUS 28 

DiaGenic ASA 54

dPCom A/S 55

Forskernettverket PAN, 
Norges veterinærhøgskole 30

Forskningsgruppa Hjerne og Sirkulasjon, UiT 48

Forskningsgruppe for delirium, OUS 37

Forskningsgruppe for slag, geriatri og
bevegelsesvitenskap, NTNU 46

Funksjonell Nevroanatomi, NTNU 31

GE Healthcare A/S 54

GENIDEM gruppen, UiO 42

Geriatrisk Avdeling, UiT/UNN 48

Geriatrisk Forskningsgruppe om Demens, 
OUS 36

GliaLab, UiO 26

Gliotransmittere, UiO 25

Ha�ing-Fyhn’s forskningsgruppe, UiO 29

Helse og Hukommelse i Nord-Trøndelag 50

Hjernediagnostikk, OUS/UiO 39

Hjerne- og Muskelenergi, UiO 24

Hjernesignaler, UiO 26

Holberg EEG 56

Kavli forskningssenter for aldring og demens 44

Klinisk Nevrofaglig Forskningsgruppe, AHUS 38

Kognitiv Psykologi og Nevropsykologi, UiO 42

Livsløpsendringer i Hjerne og Kognisjon, UiO 41

Maria Doitsidou Forskningsgruppe, UiS 31

MembranTransport-gruppen, NCMM 29

Metabolisk Nevrovitenskap, NTNU 31

Mitogruppa, UiO 24

Molekylær Ernæring, UiO 28

Molekylær Kre�forskningsgruppe, UiT 32

Molekylær Nevrovitenskap, UiO 24

Moser-gruppen, NTNU 30

Nasjonal Kompetansetjeneste for Bevegelses-
forstyrrelser, Helse Stavanger 46

Nasjonalt Folkehelseinstitutt 51

Nervecellesignalering, UiO 25

Nevrologisk Avdeling, St. Olavs Hospital 47

Nilsson-gruppen, UiO 29

OptiNose 56

Patogenese og Genomdynamikk, UiO / OUS 27

Regionalt Kompetansesenter for Eldremedisin 
og Samhandling, Helse Stavanger 45

Senter for Alders– og Sykehjemsmedisin, UiB 45

Smart�sh AS 55

SOBER-OPTimist forskningsgruppen, OUS 39

Synaptisk Plastisitet, UiO 26

Tromsø Demensstudie, UiT/UNN 48

Trondheim fMRI gruppe, NTNU 47

Trønderbrain, St. Olavs Hospital / NTNU 46

Vitamin B, Aminosyrer og Overvekt, UiO 28
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Analysene ble utført av Ingrid Ingeborg Riphagen, NTNU. 

Figur 1: 
For å se på utviklingen i antall publikasjoner om demenssykdommer fra Norge ble følgende søk 
gjort i PubMed databasen: 

(”Dementia”[Mesh] OR dement*[ti] OR alzheimer*[ti]) AND norway[ad] 

Søket ble deretter avgrenset for ulike 5-årsperioder. 

Figur 2: 
For å se på Norges forskningsproduksjon innenfor store sykdomsområder de siste 10 årene ble 
følgende søk gjort i PubMed databasen: 

(”Dementia”[Mesh] OR dement*[ti] OR alzheimer*[ti]) AND norway[ad]
(”neoplasms”[Mesh] OR cancer[ti] OR leukemi*[ti] OR carcinom*[ti] OR tumor*[ti]) AND norway[ad]
(”stroke”[Mesh] OR stroke[ti] OR ”cerebrovascular accident”[ti]) AND norway[ad]
(”Heart diseases”[Mesh] OR ((heart[ti] OR cardial[ti] OR cardiac[ti]) AND (disease*[ti] OR arrest[ti] 
OR dysfunction[ti] OR failure[ti]))) AND norway[ad]

Hvert søk ble avgrenset til kun å inkludere publikasjoner for de siste 10 årene. Søket ble utført 
23.08.2013. 

Figur 4: 
For å undersøke antall ganger publikasjoner om demenssykdommer fra forskjellige land har blitt 
henvist til ble følgende søk gjort i databasen Scopus:
Dement* OR Alzheimer* in titles og et av landene Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Frankrike, 
Italia, Tyskland, Storbritannia eller USA ble satt som author address/affiliation. 

Søket ble avgrenset til å inkludere publikasjoner fra 2010 og 2011. Deretter ble det søkt etter artikler 
fra 2012 som henviser til artiklene fra 2010 og 2011. Det ga følgende resultat:

Norge: 88 publikasjoner fra 2010-2011 som ble sitert 667 ganger i 2012
Danmark: 70 publikasjoner fra 2010-2011 som ble sitert 396 ganger i 2012
Sverige: 396 publikasjoner fra 2010-2011 som ble sitert 2275 ganger i 2012
Nederland: 344 publikasjoner fra 2010-2011 som ble sitert 2251 ganger i 2012
Frankrike: 528 publikasjoner fra 2010-2011 som ble sitert 2330 ganger i 2012
Italia: 611 publikasjoner fra 2010-2011 som ble sitert 3001 ganger i 2012
Tyskland: 686 publikasjoner fra 2010-2011 som ble sitert 3476 ganger i 2012
Storbritannia: 1122 publikasjoner fra 2010-2011 som ble sitert 6402 ganger i 2012
USA: 3287 publikasjoner fra 2010-2011 som ble sitert 20346 ganger i 2012

Søket ble utført 05.09.2013.

VEDLEGG: 
METODE FOR BIBLIOMETRISKE ANALYSER
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working hard for a healthy brain - connecting brain science and industry


