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Sammanfattning 

Introduktion 
Demens är en vanligt förekommande kronisk sjukdom och årligen insjuknar 15 000 -
20 000 personer i Sverige av någon demenssjukdom. Den vanligaste formen av 
demens är Alzheimers sjukdom (AS). Av dessa patienter är det 90 % som utvecklar 
minst ett beteendesymtom och mer än 75 % utvecklar två eller flera symtom. 
Beteendemässiga och psykiska störningar vid demens (BPSD) är ett stort och erkänt 
problem för patienterna och deras anhöriga gällande deras livskvalité. BPSD anses 
också vara en stor orsak till att patienten måste placeras på institution samt att det 
kan leda till ökad och felaktig medicinering. Antipsykotikabehandling har 
traditionellt använts vid behandling av olika symtom vid BPSD. Idag finns 
andragenerationens antipsykotika som exempelvis risperidon med mindre 
extrapyramidala biverkningar. Nya studier har dock visat att risperidon har bevisats 
ge ökad risk för stroke och ökad dödlighet. Idag finns ett starkt vetenskapligt stöd för 
att de första åtgärderna bör vara icke farmakologisk behandling vid BPSD. 
Farmakologisk behandling kan ändå behövas och som det ser ut idag finns ingen 
läkemedelsbehandling som är optimal vid BPSD. Memantin är en glutamatantagonist 
som är godkänd för behandling vid måttlig till svår demens gällande kognitiv 
förmåga. Memantin kan eventuellt ha effekt vid BPSD.  
 
Syfte 
Syftet är att undersöka om det finns evidens för att memantin kan förbättra eller 
förebygga symtomen vid BPSD samt vilka biverkningar som kan ses vid 
memantinbehandling. 
 
Metod 
En litteratursökning har gjorts i den medicinska databasen PubMed. Nio 
originalartiklar varav tre är fallstudier och fyra översiktsartiklar valdes ut att ingå i 
studien. Information har även hämtats från hemsidor på internet. 
 
Resultat/Diskussion 
I resultatet för denna litteraturstudie ingår nio originalartiklar.  
Fyra av artiklarna visar på signifikant minskning av beteendesymtomens styrka och 
frekvens med memantinbehandling 20 mg per dag. Tre av dessa studier pågick i 24 
veckor och en studie i 3 månader. Två andra visade också på fördelar gällande 
beteendesymtomen men det var inga signifikanta resultat. En fallrapport visade att 
beteendestörningar ökade hos tre patienter vid memantinbehandling. Dessa 
beteendestörningar försvann vid avslutad behandling eller minskade till hur de var 
innan behandling sattes in. Två fallrapporter visade på att memantinbehandling 
eventuellt kan minska beteendesymtom.  
En av dessa studier kunde visa på signifikanta siffror när det gällde uppkomst av nya 
beteendesymtom det vill säga en förebyggande effekt på BPSD. Vanliga biverkningar 
som sågs i de olika studierna var agitation, somnolens, viktminskning, konfusion och 
huvudvärk. Biverkningarna ansågs milda och memantin verkar tolereras väl. 
 
Slutsats 
Det behövs fler, bättre och längre kliniska prövningar för att kunna uttala sig säkert 
gällande förebyggande eller förbättrande effekter av memantin på BPSD. Några 
långtidsstudier finns inte att tillgå och därför är det oklart hur memantin fungerar 
angående BPSD och tolerans över tid. Eftersom flera studier baserades på en 
kombinationsbehandling med donepezil samt inkluderade ett flertal andra läkemedel 
så går det inte att få fram relevanta resultat av monoterapi med memantin. 
Nyckelord 
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, memantin, Alzheimers sjukdom 
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1. Introduktion 

1.1 Demens 
 
Demens är ett syndrom som innebär störningar i kognitiva, emotionella 
beteendemässiga och neurologiska funktioner (1). Ordet demens betyder mental 
avtrubbning (2). För att få diagnosen demens ska svårighetsgraden påverka 
patientens arbete eller sociala liv och innebära en sänkning i prestationsnivå vid en 
jämförelse av tidigare nivå (1). Symtomen ska även ha funnits en viss tid, vanligtvis 
minst sex månader och inte kunna förklaras av en konfusion. Den kognitiva nivån ska 
ha reducerats så att det finns en påtaglig och invalidiserande oförmåga. Demens är en 
vanligt förekommande kronisk sjukdom och med stigande ålder ökar förekomsten 
samt att med ökad livslängd ökar sjukdomen. Årligen insjuknar 15 000-20 000 
personer i Sverige av någon demenssjukdom (3). Vanliga former av demens kan vara 
Alzheimers sjukdom (AS), vaskulär demens, Lewy body-demens, demens vid 
Parkinsons sjukdom, frontotemporal demens och alkoholdemens (1). Sällsynta 
former av demens är exempelvis Creutzfeldt- Jakobs sjukdom samt demens efter 
skallskada. Sjukdomen kan även orsakas av infektioner på grund av borrelia eller 
AIDS (2). Detta arbete kommer att inrikta sig på BPSD (beteendemässiga och 
psykiska symtom) vid AS. 

1.2  Alzheimers sjukdom 
 
Den vanligaste formen av demens är AS (1). AS utgör ca 60 % av de olika 
demenssjukdomarna. År 1990 var antalet personer med demens i Sverige 115 000 
varav 69 000 hade Alzheimers. År 2010 ökade antal personer med demens till 150 
000 varav 90 000 hade AS. Orsaken till sjukdomen anses vara en förekomst av 
degenerativa plack på grund av inlagring av proteinet beta-amyloid och 
neurofibrillära tangels (4). Dessa tangels består av hyperfosforlyserat tau protein.  
En hypotes är att AS orsakas av att NMDA (N-metyl-D-aspartat) receptorer 
överstimuleras av glutamat (5). 
Vanligtvis börjar sjukdomen i hippocampus området och sprider sig till de bakre 
delarna av gyrus cinguli och till temporalis. Vid skada på nucleus basalis Meynert 
sker en minskning av acetylkolin som leder till att hjärnans funktionsförmåga 
påverkas (1). Detta samt att nervceller och synapser minskar är orsaker till symtomen 
vid AS. Aktiviteten av serotonin och noradrenalin förändras och påverkar 
stämningsläget och det finns ett visst samband mellan minskning av dessa och 
depression vid demens. 
 
Minskad kognitiv förmåga som t.ex. minnesproblem är grundsymtomet och i ett 
tidigt skede är symtomen smygande och diffusa (1). I början ses 
uppmärksamhetsstörning, koncentrationssvårigheter och orienteringssvårigheter 
endast i stressade situationer. Abstrakt tänkande samt tidsuppfattning försämras, lätt 
afasi kan leda till kommunikationssvårigheter. Patienten har i detta tidiga skede ofta 
insikt i att mentala förmågorna är förändrade och kan även kompensera dessa med 
hjälp av olika strategier. Vidare leder sjukdomen till att språk, motorik, förmåga att 
känna igen och tolka sinnesuttryck försämras. Till slut behöver patienten hjälp för att 
klara sitt dagliga liv (se tabell 1). Personligheten är ofta densamma men 
sjukdomsinsikten är nedsatt i slutet av sjukdomen men det kan även finnas stunder 
av psykisk klarhet.  
 
Enligt Maidment et al upplever upp till 90 % av alla patienter med AS 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) i någon fas av 
sjukdomen (6). Liknande siffror anger Socialstyrelsen i sina nationella riktlinjer för 
vård och omsorg vid demenssjukdomar (7). 
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Tabell 1 
Uppdelning av gradvis sviktande förmågor vid AS. Omarbetad tabell från referens 6. 

Mild demens 
 

Nedgång i IADL(Instrumentell Activity of Daily Living) 
ex. handla, städa, tvätta. 
Inaktivitet, ångest, oro, irritabilitet. 
Egen insikt finns ofta 
Störning i episodiskt närminne, svårt att hitta ord, 
nedsatt simultanförmåga. 

Måttlig demens 
 

Fortsatt nedgång i IADL. 
Egen insikt kan både finnas och saknas. 
Tydliga närminnesstörningar. 
Svårigheter med problemlösning, orientering, förståelse 
och uttryck 

Måttlig- svår demens 
 

Nedgång i PADL (Personlig ADL)ex. personlig hygien, 
att äta och klä sig.  
Nedsatt gångförmåga. 
Egen insikt saknas. 
Nedsatt när och långtidsminne. 
Mycket begränsad förmåga att uttrycka sig och förstå. 

Svår demens 
 

Fortsatt nedgång i PADL, inaktivitet, ångest, oro, 
aggressivitet, skrikbeteende, vanföreställningar, 
hallucinationer. 
Egen insikt saknas. 
Mycket begränsad förmåga att tala, förstå, hitta och 
känna igen. 

 

1.3 BPSD 
 
År 1996 antogs ett samlingsnamn, Behavioural and Psychological Symtoms in 
Dementia (BPSD) för ett antal vanliga icke kognitiva symtom vid demenssjukdom 
(6). Beteendesymtom i begreppet står för fysisk aggression, skrik, rastlöshet, 
agitation, vandring, kulturellt opassande beteende, sexuellt ohämmat beteende, 
svordomar, samlande och ett förföljande beteende (8). Psykiska symtom i begreppet 
står för ångest, sänkt stämningsläge, hallucinationer och vanföreställningar. 
 
Det finns ingen enhetlig definition av BPSD, som är en sammansättning av olika 
symtom med olika svårighetsgrad vid olika demenssjukdomar (9). I dagsläget saknas 
kunskap om förloppet angående BPSD för olika diagnoser. Det finns ett försök till 
mera specifik beskrivning som är gjord på 2800 patienter med demens. En europeisk 
studie identifierade fyra olika grupper av symtom med hjälp av en faktoranalys – 
affektiva symtom, psykotiska symtom, hyperaktivitet och apati som alla förekom 
oberoende av demens, kön och ålder (se tabell 2) (14). 
 
I en översiktartikel påpekas att minst 90 % av de med AS utvecklar minst ett 
beteendesymtom samt att mer än 75 % utvecklar två eller flera symtom (10). 
Beteendesymtom kan förekomma redan i ett tidigt skede vid AS. Det vanligaste är att 
beteendesymtomen blir mer allvarliga och frekventa i och med att sjukdomen 
fortskrider. Mest frekventa beteendesymtomen hos AS är apati, ångest, depression, 
irritabilitet och agitation. Agitation och aggressivitet kopplas samman med 
frontallobsnedsättning på grund av AS (11) och de är vanligast tillsammans med 
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psykoser i stadierna måttlig till svår demens (12). Dessa symtom vid AS är en 
sjukdomsbörda som innebär en fysisk, emotionell och ekonomisk utmaning.  
Begreppet BPSD är ifrågasatt men det används ofta eftersom många studier inte tar 
upp de specifika symtomen (9). Orsaken till beteendesymtomen är komplicerad och 
både biologiska och sociala faktorer kan påverka BPSD (1). Sociala faktorer kan vara 
stress, kränkning i vårdsituationen, feltolkning i vårdnadssituationen samt nya och 
okända miljöer. De akuta problemen i samband med demens orsakas nästan alltid av 
BPSD. Ibland utvecklar patienterna ett ropbeteende som kan vara mycket 
påfrestande för omgivningen, dessa patienter är ofta begränsade i sin rörlighet och 
har svårt att påkalla uppmärksamhet. Smärttillstånd kan vara en orsak till ett att ett 
ropbeteende startar. När ropbeteende väl är etablerat är det svårt att bryta detta 
beteende. Det finns bristande bevis för att ropbeteende kan behandlas med icke 
farmakologisk behandling (9). 
 
Enligt Maidment et al är BPSD ett stort och erkänt problem för patienterna och deras 
anhöriga gällande båda gruppernas livskvalité (6). Författarna påpekar att flera 
studier har visat att BPSD är en stark faktor som påverkar anhörigas psykiska hälsa. 
BPSD anses även vara en utlösande orsak till att patienten placeras på institution 
samt att BPSD kan leda till ökad och felaktig medicinering. Förutom negativ 
påverkan på patienten och dess anhöriga anser de att detta kan leda till en 
svårhanterlig vårdsituation, vilken kan leda till att sjukvårdspersonal blir utbrända 
eller byter arbetsplats.  
 
Ofta är agitation/fysisk aggressivitet hos personen med demens en frustration över 
att inte få igenom sin vilja (13). Det är viktigt att förstå att den drabbade inte 
behärskar sin situation och kan vara i ett stresstillstånd tillsammans med en störd 
verklighetsuppfattning. Patientens reaktion på situationen kan bli till ett hot mot 
deras vårdare. Sjukvården förväntas att hantera denna patientgrupp utanför 
tvångsvårdslagstiftningen.  
 
 
 
 
Tabell 2 
Beskrivning av specifika symtom vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Omarbetad 
tabell från referens (14). 

Affektiva symtom Depression, hypomani, mani, ångest, oro 
och irritation. 

Psykossymtom Vanföreställningar, hallucinationer, svårt 
med identifiering. 

Hyperaktivitet Psykomotorisk agitation (aggressiv och 
icke aggressiv, verbal och fysisk, 
vandringsbeteende, ropbeteende) och 
sömnstörning. 

Apati Minskad initiativförmåga, 
tillbakadragenhet, förlust av intressen. 
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1.4 Antipsykotikabehandling vid BPSD 

1.4.1 Historik 
 
Traditionellt har antipsykotiska läkemedel används vid behandling av olika symtom 
vid BPSD (9). Patienterna kunde behandlas under flera års tid med en kombination 
av både hög och lågdospreparat som exempelvis levomepromazin och haloperidol. 
Denna behandling hade sin grund i den väldokumenterade effekten mot psykotiska 
symtom, agitation och aggressivitet vid schizofrena sjukdomar. När det gäller 
demensvården användes antipsykotika även vid exempelvis oro, ångest, 
vandringsbeteende och ropbeteende. Beteendesymtomen minskade men orsakade  
nackdelar för patienterna, som försämrad kognitiv förmåga samt försämrad motorik. 
Högdosneuroleptika hade en sederande effekt och gav antikolinerga biverkningar. 
Lågdosneuroleptika gav framförallt extrapyramidala biverkningar. När andra 
generationens antipsykotiska läkemedel introducerades på marknaden kom 
haloperidol alltmer att ersättas med risperidon. Risperidon visade sig ha en lägre risk 
för extrapyramidala biverkningar och blev godkänt för behandling av ospecifika 
orostillstånd hos patienter med demens. Indikationen ändrades år 2004 efter att 
risperidon har bevisats ge ökad risk för bland annat stroke och en ökad dödlighet, 
orsaken till detta är inte klarlagd. Även andra antipsykotiska preparat har visat sig ha 
liknande risker t.ex. olanzapin, aripiprazol och quetiapin 
 

1.4.2 Antipsykotikabehandling i dag 
 
I Socialstyrelsens rekommendationer år 2010 beskrivs användandet av 
antipsykotiska preparat inom hälso och sjukvården i Sverige i samband men BPSD 
(7). Det konstateras att ibland används antipsykotika som risperidon, haloperidol 
eller olanzapin vid behandling av patienter med demens när de uppvisar psykotiska 
symtom och aggressivitet. Även det antipsykotiska preparatet quetiapin används i 
enstaka fall. Risperidon har idag en ny indikation och kan användas vid symtom som 
leder till att patienten blir lidande och/eller vid potentiell fara för patienten eller 
andra (11). 
Socialstyrelsen gjorde även en kartläggning av användandet av antipsykotiska 
läkemedel år 2002 (9). De kom då fram till att på demensboenden i Sverige använde 
38 % av patienterna antipsykotiska läkemedel (63 % risperidon, 14 % haloperidol). 
Fördelar med läkemedelsbehandling kan vara att när omvårdnadsinsatser inte räcker 
till kan läkemedel bidra till att BPSD förbättras (7). Nackdelar är att antipsykotika 
kan orsaka extrapyramidala biverkningar, kognitiv nedsättning, aptit och 
viktnedgång, hyperglykemi, stroke, ökad dödlighet och fallrisk (15). När det gäller 
quetiapin finns det inget vetenskapligt underlag för effekten av behandling vid BPSD 
och läkemedlet kan ge svåra biverkningar (7).  

 

1.5 Behandlingsrekommendationer vid BPSD 

1.5.1 Icke farmakologisk behandling vid BPSD 
 
Idag finns det ett starkt vetenskapligt stöd att de första åtgärderna vid BPSD bör vara 
icke farmakologisk behandling (9). Vid dessa problem ska det främst fokuseras på en 
anpassning av den omgivande miljön och bemötandet av patienten. Det är viktigt att i 
varje enskilt patientfall göra en demensutredning samt sätta in medicinska åtgärder 
eller omvårdnadsåtgärder. Alla involverade både patient, anhörig och vårdpersonal 
bör få information om sjukdomen och dess förlopp. 
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Västerbottens läns landstings terapirekommendationer 2012 rekommenderar 
nedanstående (16). 
 

 Först görs en utredning gällande vilka symtom, vad som kan orsaka 
symtomen och vad som utlöser symtomen. 

 Översyn av läkemedelsbehandling med utsättande av olämpliga läkemedel 
som påverkar det centrala nervsystemet negativt exempelvis antikolinergika.  

 Gör den omgivande miljön så bra som möjligt och se över bemötandet av 
patienten. 

 Om ovanstående inte räcker till så kan läkemedelsbehandling vara ett 
alternativ. 

 

1.5.2 Farmakologisk behandling vid BPSD 
 
Vid depressiva symtom, irritabilitet och oro kan SSRI preparat provas (16). Positiva 
effekter har visats vid agitation och irritabilitet hos patienter med AS utan tecken på 
depression (9). Tänkvärt är dock att irritabilitet och aggressivitet kan vara tecken på 
mani eller hypomani, då kan antidepressiva läkemedel förvärra symtomen vid BPSD.  
Vid psykotiska symtom och aggressivitet och där symtomen orsakar lidande för 
patienten eller även en fara för patienten kan risperidon i en dos upp till 1,5 mg per 
dygn rekommenderas (16). Risperidon bör användas endast en kort period och 
utvärderas efter ca två veckor samt att ställningstagande till utsättning eller 
dosminskning ska göras regelbundet. Om det uppkommer ett akut behov av sedation 
kan klometiazol användas en kort period under övervakning av patienten. Det saknas 
idag studier gällande klometiazols effekter på BPSD samt att det förekommer 
allvarliga biverkningar och en stor risk för beroende (9). Om ångest är en 
framträdande komponent kan den kortverkande bensodiazepinen oxazepam provas 
(16). Det finns många biverkningar med bensodiazepiner som ökad risk för fall och 
påverkan på de kognitiva funktionerna (9). Ibland har de visat sig ge paradoxala 
reaktioner som ökad agitation.  
 

 

1.6 Memantin, Ebixa® 

 
I dagsläget finns ingen läkemedelsbehandling som kan bota demens utan 
behandlingen idag är symtomatisk (16). Vilket innebär att läkemedel ges för att 
minska den kognitiva nedsättningen. Det har visats att effekter av 
acetylkolinesterashämmare gör att patienterna får det lättare att kommunicera, får 
snabbare tankeförmåga samt att konfusionella inslag minskas. 
Acetylkolinesterashämmare exempelvis donepezil minskar nedbrytningen av 
acetylkolin vilket leder till en ökning av denna transmittorsubstans i hjärnan. 
Acetylkolinesterashämmare har därför inte någon bromsande effekt på det fortsatta 
sjukdomsförloppet gällande AS.  
 
Studier har visat att de neurologiska skadorna vid AS delvis kan orsakas av ett inflöde 
av kalcium i neuronen genom jonkanalerna (5). En grupp receptorer är 
glutamatreceptorerna och en huvudtyp av dessa är NMDA receptorer. När de 
aktiveras ökar inflödet av natrium och kalcium och därför tror man att 
överstimulering av NMDA receptorer skulle kunna orsaka kalciumöverbelastning och 
neuronala skador. 
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Ebixa (memantin) godkändes i maj 2002 för behandling vid måttlig till svår demens 
(5). Den aktiva substansen är memantin och i själva preparatet används ett 
hydrokloridsalt. Memantin är en glutamatantagonist som blockerar NMDA-
receptorn och skyddar postsynaptiska neuron från att brytas ner (16). Den exakta 
verkningsmekanismen är inte klarlagd (3). Memantin har effekt på kognitiva 
funktioner vid svår demens. Memantin kan ges som monoterapi eller tillsammans 
med acetylkolinesterashämmare (1). Om patienter upplever besvärande biverkningar 
av acetylkolinesterashämmare kan memantin vara ett alternativ (16). De positiva 
effekterna av memantin kommer relativt snabbt och utvärdering av effekt kan ske en 
månad efter att måldosen har nåtts (1).  
 
Enligt Västerbottens läns landstings terapirekommendationer år 2012 kan memantin 
ha effekt vid aggressivitet och agitation vid svår demens (16). Det anges även att 
memantin är en läkemedelsbehandling som kan provas om ett ropbeteende har 
uppstått. 
  
 

1.7 Syfte 
 
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom är ofta problematiska för 
patienten, anhöriga och vårdare. De icke kognitiva symtomen är de som ofta orsakar 
de akuta problemen och inte de kognitiva förmågorna.  

Idag finns ingen behandling mot demens utan inriktning sker främst mot att 
förbättra eller bibehålla kognitiv förmåga med hjälp av acetylkolinesterashämmare. 
Vid måttlig till grav demens används även memantin för detta. Memantin kan också 
prövas till patienter med beteendestörningar.  

Många gånger finns det ett starkt kliniskt behov av att använda läkemedel vid BPSD 
vilket även kan leda till risk för överanvändning av antipsykotiska läkemedel. 
Eftersom det finns olämpliga biverkningar med antipsykotika finns intresse för att se 
vad forskning visar angående memantin vid BPSD. Det är även så att det inte alltid 
går att ta reda på eller åtgärda den bakomliggande orsaken med hjälp av 
omvårdnadsinsatser, bemötande och miljöanpassning till BPSD. Jag har själv arbetat 
med demensvård vid olika instanser i närmare 15 år och anser därför att 
läkemedelsbehandling för att förebygga eller minska BPSD skulle vara värdefullt och 
en spännande utmaning att forska inom. 

  

Mina frågeställningar är: 

 Kan memantin förbättra symtomen vid BPSD? 
 
 

 Har memantin förebyggande effekt på BPSD? 
 

 
 Vilka biverkningar kan ses vid läkemedelsbehandling med memantin? 

 

 



7 
 

2. Metod 

2.1   Litteratursökning 
 
I detta arbete har en litteraturstudie gjorts och sökmotorerna Google och PubMed 
har använts. Sökningarna genomfördes mellan den 30 mars och 26 april 2012. 
I Google söktes det på webbsidorna läkemedelsverket, socialstyrelsen, 
läkemedelsboken och internetmedicin med sökorden demens, BPSD och memantin. 
Inledningen baseras främst på Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens 
rekommendationer för behandling av BPSD. 
 
I PubMed användes mesh termerna: 
 

1. memantine AND Alzheimers disease AND behavioral symtoms 

2. dementia AND agitation AND memantine 

3. memantine AND behavioral symtoms 

Först användes begränsningarna randomiserade kontrollerade prövningar, engelska 
och svenska vilket gav för få träffar. Begränsningen ändrades till kliniska prövningar 
med samma resultat. Slutligen söktes endast med begränsningarna engelska och 
svenska vilket gav 17, 10 och 43 träffar. Här hittades tre översiktsartiklar och fem 
originalartiklar varav två hade primärt effektmått gällande beteendesymtom och tre 
var fallrapporter. Urvalet baserades på denna studies frågeställningar med fokus på 
beteendestörningar vid AS. 
 
För att få fram fler kliniska prövningar söktes även med mesh termerna: 
 

4. memantine AND Alzheimers disease  

Med begränsningarna randomiserade kontrollerade prövningar, engelska och 
svenska. Detta gav ett resultat av 39 träffar varav de flesta mätte effektmått gällande 
kognitiv förmåga. Här hittades en översiktsartikel och fyra originalartiklar som 
användes, varav en hade primärt effektmått gällande BPSD och tre sekundärt 
effektmått gällande BPSD. 

 

3. Resultat 

 
I resultatet för denna litteraturstudie ingår nio originalartiklar. Av dessa är det tre 
stycken som mäter det primära effektmåttet för BPSD, tre fallrapporter och tre 
stycken det sekundära effektmåttet gällande BPSD. 
 

Skattningsskalor gällande BPSD som används i nedanstående 
studier 
 
Neuropsychiatric Inventory (NPI) 
NPI är en skattningsskala som beskriver tolv symtom med en frekvens mellan 1-4 och 
svårighetsgrad mellan 1-3 (8). 
Vanföreställningar, hallucinationer, agitation/aggressivitet, depression/dysfori, 
ångest/oro, apati/likgiltighet, eufori, hämningslöshet, irritabilitet/labilitet, avvikande 
motoriskt beteende, sömnstörning, aptitstörning. NPI-NH (Neuropsykiatric-
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Inventory-Nursing-Home) är en version för patienter på vårdhem. Ju högre poäng i 
NPI skalan desto högre frekvens och svårighetsgrad av beteendesymtomen. 
 
Cohen- Mansfield Agitation Inventory (CMAI) 
CMAI beskriver 29 typer av agiterade beteenden med en frekvens mellan 1-7 (8). 
Indelning kan ske i aggressivt beteende, fysiskt icke aggressivt beteende samt verbalt 
agiterat beteende. Även en sammanfattande skattning av aggressivt beteende och 
icke aggressivt beteende. 
 
Clinical Global Impression of Change (CGI-C) 
CGI-C mäter styrka hos beteendesymtom i en sju poängs skala, från inga 
beteendesymtom till de mest extrema beteendesymtomen (14). Även en total 
förändring från studiens början i en sju poängs skala från väldigt mycket bättre till 
väldigt mycket sämre mäts. 
 

Studie1 
 
I en tre månaders öppen studie av Herrmann et al, publicerad 2011, studerades 
effekter av memantin på patienter med AS vid två långvårdsavdelningar i Canada 
(14). Studien utfördes på 31 patienter med måttlig till svår demens som hade 
signifikanta beteendemässiga och psykiska symtom. Exklutionskriterier var om de 
hade andra okontrollerade sjukdomar som kunde påverka studien. Patienterna 
behandlades med memantin som titrerades upp till en måldos på 10 mg två gånger 
dagligen. Patienter med nedsatt njurfunktion (totalt fyra patienter) behandlades med 
en maxdos på 5 mg två gånger dagligen. Medelåldern var 85,81 år. Mätningar 
utfördes vid studiens början samt efter en, två och tre månader. Beteenden, 
vårdbörda och global funktion mättes. Det primära effektmåttet mättes med NPI-NH 
gällande beteendesymtom. Agitation och aggression mättes med hjälp av CMAI. Data 
om annan samtidig medicinsk behandling hämtades från patienternas journaler. Vid 
behovsmedicinering bestående av psykofarmakapreparat fanns tillgängligt för 28 av 
patienterna, 64,3 % använde minst ett psykofarmakapreparat under studiens gång. 
Alla patienter hade vårdare med specialistkompetens för att ge adekvat icke 
farmakologisk behandling. En patient uteslöts och en patient dog innan påbörjad 
behandling. Under studiens gång dog två patienter, tre fick avsluta på grund av 
kraftigt ökad agitation, en fick avsluta på grund av psykiska problem och en avslutade 
på grund av ökad somnolens. Totalt dog fyra patienter, en dog tre dagar efter att ha 
blivit utesluten från studien. Studien visade att inget av dödsfallen hade med 
behandlingen av memantin att göra. 24 patienter slutförde studien och 14 hade minst 
en biverkan under behandlingen med memantin. Vanliga biverkningar vid 
memantinbehandling kan ses i tabell 3. Den vanligaste var somnolens (n=5), andra 
vanliga biverkningar var viktnedgång på grund av minskad aptit. (n=3) och ökad 
agitation (n=3). Det var 48 % i memantingruppen vid studiens slut som visade på 
förbättringar i agitation och aggression efter mätning med hjälp av CGI-C skalan (p-
värde 0,016). Signifikanta värden (p-värde 0,009) kunde också ses gällande 
minskning av vårdbörda och stress hos personalen samt en minskning i användandet 
av psykofarmaka i samband med memantinbehandling. I tabellen nedan ses utfall av 
mätningar med NPI-NH och CMAI. Högre siffror indikerar mer styrka och frekvens 
av beteendesymtom (se tabell 4).  
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Tabell 3 
 
Herrmann et al studiens utfall av vanliga biverkningar (%) i memantin gruppen. Omarbetad tabell från 
referens (14). 

 Biverkningar (%) 

Somnolens 16,1 

Hudproblem (sår, utslag) 12,9 

Fall 9,7 

Viktnedgång, minskad aptit 9,7 

Ökad agitation 9,7 

Mag/tarm problem 6,5 

 
 
Tabell 4 
 
Herrmann et al studiens utfall gällande NPI-NH (Neuropsychiatric Inventory -Nursing Home) och 
CMAI (Cohen Mansfield Agitation Inventory) mätningar vid behandling av memantin 20 mg/dag (14). 

 Baslinje 
(n=31) 

1 mån. 2 mån. 3 mån. 
(n=29) 

p-värde 

NPI-NH 
agitation/aggression 

6,61 4,32 5,23 4,77 0,014 

NPI-NH  31,13 20,52 24,68 23,06 0,009 

CMAI  64,13 50,81 54,45 55,45 0,001 
 
 
 
 
 

Studie 2 
 
Cummins et al. har för memantinforskningsgruppen (Memantine MEM-MD-02) 
genomfört en 24 veckors prospektiv placebokontrollerad studie som publicerades år 
2006 (18). Författarna gjorde en hypotetisk analys gällande beteendesymtom vid AS 
genom att samla ihop material från 37 olika platser i USA. 
404 patienter valdes ut vilka randomiserades till två grupper efter en eller två veckors 
enkelblind placebo period. 201 patienter randomiserades till placebogruppen med 
hjälp av en randomiseringslista  och 203 till memantingruppen. De gjorde en 
jämförelse med memantin 20 mg per dag mot placebo hos patienter med AS i stadiet 
måttlig till svår demens. Dosen titrerades upp med 5 mg per vecka till måldosen två 
stycken 5 mg tabletter två gånger per dag i vecka fyra. Placebo och läkemedlen var 
identiska och alla patienter fick fyra tabletter dagligen. En patient i 
memantingruppen avbröt medverkan innan behandlingen startade. 
Inklusionskriterier var personer minst 50år gamla, MRT (magnetresonanstomografi) 
eller CT (datortomografi) skanning utfört det senaste året som visade AS i stadiet 
måttlig till svår demens, behandling med donepezil i minst sex månader och en stabil 
dos på 5 mg eller 10 mg per dag i minst tre månader. Inkluderades gjorde även de 
med stabila doser av antipsykotika, antidepressiva eller sedativa läkemedel. 
Exklutionskriterier var de som använde vitamin B12 eller folsyra, hade en aktiv 
systemisk sjukdom, annan psykisk sjukdom eller CNS- påverkande sjukdom förutom 
AS. Primära effektmåtten mätte beteende, kognitiv, funktionell och global förmåga. 
Beteendestörningar mättes med NPI vid studiens början samt efter 12 och 24 veckor. 
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En tvåvägs analys (ANCOVA) av data gjordes, OC (observed cases) och LOCF (last–
observation-carried-forward) för att kunna upptäcka minskning respektive uppkomst 
av beteendesymtom samt kunna se en förändring över tid. Vid studiens början var 
NPI total 13,8 (n=197) i placebogruppen och 13,7 (n=198) i memantingruppen. När 
man tittade på de olika domänerna i NPI skalan visade det på signifikanta fördelar 
med memantin när det gällde agitation, aggression, irritabilitet och labilitet. Hos de i 
memantingruppen som inte visade beteendesymtom i början på studien som 
aggressivitet och agitation, kunde det ses en signifikant mindre uppkomst av dessa 
symtom jämfört med placebogruppen. I tabellerna nedan ses utfall av mätningar 
gällande NPI (se tabell 5, 6). 
 
 
 
Tabell 5 
Cummins et al förändring i NPI (Neuropsychiatric Inventory) från baslinjen med placebo. LOCF (last 
observation carried forward), OC (observed cases) (18). 

NPI placebo 
        donepezil 

12 veckor 
n=186 

p-värde 24 veckor 
n=189 

p-värde 

LOCF 1,7 <0,001 3,7 0,002 

OC 1,4 <0,001 2,9 0,01 
 
 
 
Tabell 6 
Cummins et al förändring i NPI (Neuropsychiatric Inventory) från baslinjen med memantin 20 mg/dag. 
LOCF (last observation carried forward), OC (observed cases) (18). 

NPI memantin 
         donepezil 

12 veckor 
n=193 

p-värde 24 veckor 
n=193 

p-värde 
 

LOCF – 2,5 <0,001 – 0,1 0,002 

OC – 3,0 <0,001 – 0,5 0,01 
 
 
 

Studie3 
 
I en fallrapport av Monastero et al vid universitetet i Palermo, Italien publicerad 
2006, beskrivs tre patientfall (19). 
 
Patientfall 1 
En 65-årig kvinna med demenssymtom sedan två år (19). Tidig behandling med 
rivastigmin sattes in vilken byttes till donepezil 10 mg per dag under två års tid. Vid 
69års ålder förskrevs hon en kombinationsbehandling med memantin 5 mg per dag. 
Hon behandlades med andra läkemedel som vitamin E, citalopram samt quetiapin 
vid behov. Efter en veckas behandling med memantin ökade hennes 
beteendestörningar gällande agitation i frekvens och styrka, hon utvecklade visuella 
hallucinationer, vilka beskrevs som små djur som gick runt omkring i rummet. Ett 
neurologiskt status visade på mild bradykinesi, andra prover som EKG 
(elektrokardiografi), blodprover och MRT var utan anmärkning. Memantin sattes ut 
och beteendestörningarna som agitation minskade direkt samt att hallucinationerna 
försvann. Vid en undersökning tre månader senare hade beteendesymtomen 
stabiliserats till hur de var innan memantin sattes in. 
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Patientfall 2 
75-årig kvinna med besvär som försämrad kognitiv förmåga, minne och ADL 
(Activity of Daily Living) (19). Även depressiva symtom och ångest uppvisades. 
Fysiska och neurologiska tester var normala, MRT visade på bilateral atrofi. Hon 
diagnostiserades för AS och behandlades med donepezil i tre år. Vid försämring i 
sjukdomen blev hon insatt på en kombinationsbehandling med memantin. Annan 
samtidig behandling var paroxetin, trazodon, folsyra, vitamin E, atorvastatin och 
bifosfonater. Efter tre dagars behandling med memantin 5 mg per dag upplevde hon 
visuella hallucinationer, vilka beskrevs som att människor tittade på henne genom 
fönstren. Blodprover och röntgen av bröstkorg och hjärna visade sig vara normala. 
En neurologisk status visade på mild bradykinesi och rigiditet. Memantin sattes ut 
och beteendestörningar som hallucinationer försvann, de kommande sex månaderna 
uppkom inga liknande symtom. 
 
Patientfall 3 
73-årig kvinna med demenssymtom sedan tre år tillbaka nedsatt funktionell förmåga, 
inkontinens och apati (19). Fysiska och neurologiska tester var normala. 
Magnetröntgen visade bilateral frontotemporal atrofi, hon fick diagnosen trolig AS. 
Läkemedelsbehandling inleddes med rivastigmin med måttlig effekt. Efter sex 
månader ändrades behandlingen till donepezil med ett liknande resultat. Efter 
ytterligare sex månader sattes hon in på galantaminbehandling som titrerades upp 
till 24 mg per dag. Efter två år utvecklades mild agitation och visuella hallucinationer 
som att människor kommer ut ur teveapparaten. Hon förskrevs en 
kombinationsbehandling med memantin 5 mg per dag, då ökade hennes 
beteendestörningar som agitation och hallucination så att hon fick läggas in på 
sjukhus. Blodprover, EKG, bröstkorg och hjärnröntgen hade normala värden. En 
neurologisk undersökning visade en nedsatt gångförmåga. Memantin sattes ut och 
inom 48 timmar minskade agitation och hallucinationerna. En undersökning efter tre 
månader visade på mild agitation och hallucination. 
 
 

Studie 4 
 
Jakovljevic et al. vid universitetet i psykiatri i Zagreb, Kroatien beskriver i en artikel 
publicerad 2008 ett patientfall (20). En 78- årig man med tidigare diagnostiserad AS, 
misstänkt psykos och dålig behandling gällande kognitiv förmåga. Mental 
desorientering utvecklades snabbt, patienten hade nedsatt minne, svårt att lära sig 
nya saker samt att komma ihåg namn. Han trodde att han var förföljd och ville inte 
gå ut samt att orienteringsförmågan var så nedsatt att han inte kunde hitta hem. 
MMSE (mini mental state examination) var 17/30, MMSE 19-10 indikerar moderat 
till avancerat stadium av AS. Behandling med olanzapin sattes in och titrerades upp 
till 10 mg per dag. Sömnen förbättrades signifikant redan första natten och efter en 
vecka blev sömnen normal. Den psykomotoriska rastlösheten försvann samt 
hallucinationerna. Memantin sattes in och titrerades upp till en dos på 20 mg per 
dag. Efter några dagar fick han även donepezil 5 mg dagligen samt även omega3 och 
vitamin B komplex. Det fanns inga signifikanta biverkningar under behandlingen. 
Förbättringar på kognitiva funktioner kunde ses och redan efter 38 dagar visade 
MMSE 23/30. MMSE 24-20 indikerar mild demens. Samtidigt under behandlingen 
visades ett stort aneurysm på aorta som opererades med gott utfall. 
Kombinationsbehandling med olanzapin, memantin och omega3 fortsatte och han 
förbättrades gradvis, efter en månads behandling var MMSE 27/30 och efter ett år 
var MMSE 24/30 vilket indikerar mild demens. Patienten kunde slutligen bo i eget 
boende, sköta sin hygien, gå på korta promenader ensam samt läsa tidningen och se 
på tv. 
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Studie 5 
 
Sleeper, docent i farmaci vid universitetet i Texas USA beskriver i en artikel 
publicerad 2005 ett patientfall (15). En 78-årig patient med AS sedan fem år tillbaka 
samt hypertoni, benign prostatahypertrofi och gastrointestinal reflux. Patientens fru 
hade problem med att hantera hans BPSD vilka bestod av att han var fysiskt aggressiv 
och hotfull, han fick behandling med flera olika läkemedel bland annat 
psykofarmaka. I samband med inläggning på ett långtidsboende bestod hans 
läkemedelsbehandling av risperidon 2 mg tre gånger dagligen, rivastigmin 4,5 mg två 
gånger dagligen, doxazosin 4 mg dagligen, paracetamol 500 mg fyra gånger dagligen, 
omeprazol 20 mg dagligen, metoklopramid 10 mg tre gånger dagligen och c-vitamin 
100 mg dagligen. Risperidondosen hade fått höjas och sänkas ett flertal gånger och 
sänkt dos hade resulterat i ökad aggressivitet. Rivastigmin hade använts ett år innan 
risperidon sattes in och frun hade inte upplevt någon förbättring med det läkemedlet. 
Han behövde hjälp med all ADL och vid förflyttning exempelvis till och från sin 
rullstol. Vid tiden för inläggning kände han inte igen sin fru och kunde endast 
kommunicera med ett fåtal ord. När personal närmade sig blev han fysiskt aggressiv. 
Icke farmakolgisk behandling var den behandlingsform som användes när det var 
möjligt. Men rapporter om slag, sparkar, bett och klösningar var vanliga, frun 
konstaterade att det var samma beteende som förekom i hemmet. Två månader efter 
inläggningen sattes han in på memantinbehandling. Diskussion hade förts angående 
kombinationsbehandling men av olika anledningar sattes rigvastigmin ut och en 
monoterapi med memantin började. Dosen titrerades upp till 10 mg två gånger 
dagligen samt att resterande behandling kvarstod. En dramatisk förändring hände 
mellan vecka åtta och tolv. Kognitiv och verbal förmåga samt ADL förbättrades 
signifikant. Han kunde börja använda bestick för att äta och hjälpte till med 
påklädnad och toalettbesök. Det viktigaste var att han började känna igen och reagera 
på sin fru. Dessa förbättringar dokumenterades efter 12 månaders behandling. 
Episoder med aggressivitet minskade och det var flera olika personalkategorier som 
kunde konstatera detta. Denna förändring gällande BPSD gjorde att risperidondosen 
sänktes från 2 mg tre gånger dagligen till två gånger dagligen. Efter några månader 
kunde dosen ytterligare sänkas för att vid vecka 48 vara helt utsatt. Patienten 
observerades efter 12 månader av risperidons utsättande. Gällande beteendesymtom 
kunde det konstateras att de inte hade ökat i frekvens eller förvärrats. 
 
 
 

Studie 6 
 
Backchine et al. utförde en 24 veckors dubbelblind randomiserad 
placebokontrollerad studie på 65 vårdhem i Europa mellan maj 2002 till september 
2003 (21). Studiens syfte var att testa effekt och säkerhet av memantin vid mild till 
måttlig AS. Studien utfördes enligt principen Good Clinical Practice och enligt 
Helsingfors deklarationen. Lokala etiska styrelser godkände studien. En majoritet av 
forskarna ville minska exponeringen av placebopreparat och därför randomiserades 
470 patienter till 2 grupper på 2:1, en memantingrupp (n=318) och en placebogrupp 
(n=152). En tre veckors titrering genomfördes och måldosen memantin var 20 mg 
per dag. Tabletterna var identiska i båda grupperna gällande utseende, lukt och 
smak. Inklusionskriterier var patienter med trolig AS enligt flera diagnostiska 
metoder samt MRT som inom det senaste året visat AS. Patienten skulle också vara 
äldre än 50 år, MMSE mellan 11 och 23 samt ha tillgång till tillförlitlig och kunnig 
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vårdare, som kunde följa patienten till kliniken. Exklusionskriterier var de med andra 
demenssjukdomar än AS, kraftiga depressioner, poäng högre än fyra på Hasinski 
Ischemic Rating Scale (för att kunna utesluta vaskulär demens). Även de med andra 
sjukdomar som kan påverka studien samt laborativa abnormaliteter exkluderades. 
De fick inte använda läkemedel som antiepileptika, antiparkinsonläkemedel, 
klassiska antipsykotika, anxiolytika, hypnotika, icke SSRI antidepressiva samt 
acetylkolinesterashämmare. Om acetylkolinesterashämmare använts innan så skulle 
de ha avslutats minst 30 dagar innan studiens början. Tillåtna läkemedel bestod av 
SSRI, östrogen, antinflammatoriska, betablockare, insulin och H2 blockare om dosen 
varit stabil i tre månader samt fortsatt stabil under hela studien. Bara icke opioida 
analgetika fick ges under studien vid behov.  Patienten kunde uteslutas från studien 
om randomiseringen avslöjades eller patient eller vårdare ville avsluta behandlingen. 
Även allvarliga biverkningar eller att patienten uteblev från träffarna kunde vara 
uteslutningsorsaker. Vanligaste orsaken till avhopp från studien var biverkningar, 9 
% i memantingruppen och 4 % i placebogruppen. I memantingruppen upplevde fyra 
patienter yrsel och tre patienter depression. Åtta patienter dog under studien eller 
upp till 30 dagar efter sista behandlingen med studiedosen, fem av dessa var i 
memantingruppen. Det var 42 patienter som upplevde allvarliga biverkningar som 
olycksfallsskada, depression, pneumoni, hjärnblödning, bröstsmärtor och 
hjärtinfarkt. Tre patienter hade allvarliga biverkningar som enligt forskarna troligen 
orsakades av memantinbehandlingen, dessa var fall, skada på grund av olycksfall och 
agitation. Resterande allvarliga biverkningar ansågs inte vara orsakade av 
läkemedelsbehandlingen. Rapporterade biverkningar av behandlingen var 56 % i 
memantingruppen och 52,6 % i placebogruppen. De med en frekvens av minst 4 % 
kan ses i tabell 7. Primära effektmått var mätning av kognitiv förmåga, förändring i 
vårdtyngd samt global förmåga. Sekundära effektmått var NPI gällande 
beteendesymtom som analyserades och båda grupperna visade förbättringar över tid 
men inga signifikanta skillnader kunde ses. I tabell 8 ses utfall av mätningar gällande 
NPI. 
 
 
Tabell 7 
 
Backshine et al studiens rapporterade vanliga biverkningar (%) i memantin 20 mg/dag respektive 
placebogruppen med en förekomst av minst 4 %. Omarbetad tabell från referens (21). 

 Memantin 
n=318 

Placebo 
n=152 

Rapporterade 
biverkningar 

56,0 52,6 

Huvudvärk 5,7 2,0 

Yrsel 5,3 3,9 

Olycksfallskada 5,0 5,3 

Förkylningar 4,4 4,6 

Agitation 1,6 4,6 
 

Tabell 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Backshine et al studiens förändring i NPI (Neuropsychiatric Inventory ) från baslinjen med memantin 
20 mg/dag respektive placebobehandling (21). 

 12 veckor 24 veckor p-värde 

NPI memantin 
 

– 1,37 n=267 – 1,45 n=267 0,671 

NPI placebo 
 

– 1,02 n=135 – 2,73 n=134 0,159 
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Studie 7 
 
Van Dyck et al (för memantinstudiegruppen MED-MD-02) publicerad 2006, utförde 
en analys av data från en tidigare publicerad 24 veckors randomiserad dubbelblind 
placebokontrollerad studie (22). Det var 404 patienter som randomiserades till två 
grupper med antingen placebo eller memantin. Memantindosen titrerades upp till 
från en startdos på 5 mg per dag till 10 mg gånger två per dag till vecka fyra. 
Inkluderades var de med trolig AS med moderat till svår demens baserad på flera 
mätningar, stabil donepezildos, ålder över 50 år samt skriftligt medgivande från 
vårdgivare, vårdtagare samt eventuell personal. 
Primära effektmåttet var utvärdering av kognitiv förmåga och aktiviteter i det dagliga 
livet samt vårdsituation. Primärt effektmått var även NPI för beteendestörningar. 
Analyser gjordes på alla som fått minst en dos av de studerade läkemedlen. 
Individuell respons mättes för alla effekter genom att jämföra efter 24 veckor mot 
studiens början.  
De beräknade även NNT (number needed to treat) som ansågs viktigt för en bättre 
bedömning. Memantin visade sig signifikant förbättra beteendesymtomen jämfört 
med placebo. De kunde också se att patienterna hade gått ner i vikt sedan studien 
påbörjades. Studien bygger på information hämtad från studien utförd av Tairot et al 
(23). I tabellen nedan ses utfall av mätningar gällande NPI och en stabilisering av 
beteendesymtomen från baslinjen efter fyra veckors behandling (se tabell 9). 
 
 
Tabell 9 
 
Van Dyck et al studiens utfall gällande förbättring av beteendesymtom från baslinjen till efter 24 veckors 
behandling med memantin 20 mg/dag och donepezil samt placebo och donepezil (22).  
CI (konfidensintervall) NNT (number needed to treat). 

 Förbättring av 
beteendesymtom 

(%) 

NNT 
(95 % CI) 

p-värde 

NPI 
memantin + 
donepezil 

60,8 8 
(4-50) 

0,0129 

NPI  
placebo + 
donepezil 

48 8 
(4-50) 

0,0129 
 

 
 
 

Studie 8 
 
Peskind et al genomförde en analys för att jämföra effektivitet och säkerhet gällande 
memantin mot placebo hos patienter med mild till måttlig AS (24). Analysen grundar 
sig på en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie av 403 patienter på 
42 olika centra i USA. De två olika grupperna fick antingen memantin (n=201) 20 mg 
per dag eller placebo (n=202) (24). Primära effektmått gällde kognitiv förmåga och 
ADL. De sekundära effektmåtten inkluderade förändring i NPI gällande 
beteendesymtom.  
 
Den här studien (MEM-MD-10) genomfördes mellan den åttonde oktober 2001 och 
den 16 juni 2003. Inklutionskriterier var mini mental test med poäng mellan 10 och 
22 (måttlig demens), minst 50 år gamla, hjärnröntgen som visat trolig AS de senaste 
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12 månaderna, tillgång på vårdare som kunde hjälpa patienten att fullfölja studien 
krävdes och Montgomery-Aschberg Depression Rating Scale (MADRS) med poäng 
som indikerar mild depression. Förmåga att höra och se för att studien skulle kunna 
genomföras var ytterligare ett inklusionskriterie. Stabil läkemedelsdos och läkemedel 
som antihypertensiva, antiinflammatoriska, diuretika, antidepressiva, risperidon, 
olanzapine, ginko biloba, ginseng och E vitamin godkändes. Exklutionskriterier var 
klinisk signifikant pneumoni, gastointestinala sjukdomar, njur-, lever-, endokrina 
eller kardiovaskulära sjukdomar, låga nivåer av B 12 och folsyra och bevis på psykisk 
eller annan neurologisk sjukdom än AS. Behandling med neuroleptika i depotform de 
senaste sex månaderna innan studiens början, positivt urintest för gällande 
förbjudna läkemedel, vetskap eller misstänkt alkoholism de senaste 10 åren samt 
tidigare behandling med memantin var också exklusionskriterier. De kvinnliga 
deltagarna var postmenopausala sedan två år eller kirurgiskt sterila.  
 
Det sekundära NPI effektmåttet gällande beteendesymtom mättes vid vecka 12 och 
24. Biverkningar kontrollerades vid baslinjen samt uppmärksammades under 
studiens gång. Fysiska tester, EKG och laborativa tester utfördes i början samt i slutet 
på studien. Det var 585 patienter som valdes inför studien, 182 exkluderades, 403 
randomiserades till de två grupperna. Det var 167 patienter i memantingruppen som 
slutförde studien och 165 i placebogruppen.  
 
I memantingruppen var det 19 patienter som avslutade behandlingen i förtid jämfört 
med 10 patienter i placebogruppen på grund av biverkningar (24). Den vanligaste 
biverkan var agitation som var 1 % i båda grupperna. Dessa biverkningar uppkom 
inom de första fyra veckorna. Nio patienter (4,5 %) i memantingruppen avslutade 
behandlingen på grund av biverkningar som troligen uppkom på grund av 
läkemedelsbehandlingen. Totala mängden biverkningar som rapporterades var 74 % i 
memantingruppen och 71 % i placebogruppen. De allvarliga biverkningar som kunde 
ses var 10 % i varje grupp och bestod av hjärtpåverkan, medvetandeförlust, fall, 
divertikulit, hjärtinfarkt, agitation och urinvägsinfektion. En deltagare i varje grupp 
dog under prövningen vilket inte ansågs vara relaterat till behandlingen.  
 
Den enda biverkan som kunde ses i memantingruppen och var i en högre frekvens 
jämfört med placebo var somnolens 7 % respektive 1 % (p=0,02). Denna somnolens 
graderades som mild och uppkom inom 2-89 dagar. Samtidigt sågs en mindre 
uppkomst i memantingruppen mot placebo av övre luftvägsinfektioner (2 % 
respektive 6 %) och depressioner (2 % respektive 5 %). I slutet av studien kunde det 
ses en signifikant viktminskning i memantingruppen jämfört med placebo. 
Läkemedelsrelaterade biverkningar av en förekomst i minst 5 % i de studerade 
grupperna kan ses i tabell 10. 
 
Det var 198 i placebogruppen och 196 i memantingruppen som fick minst en dos av 
placebo respektive läkemedel och hamnade i den ITT- baserade populationen som 
användes för att analysera de primära och sekundära effektmåtten. En analys av data 
som gjordes var OC (observed cases) och LOCF (last–observation-carried-forward) 
för att kunna upptäcka minskning respektive uppkomst av beteendesymtom samt 
kunna se en förändring över tid. I tabellen nedan ses deras utfall av mätningar med 
NPI gällande beteendesymtom vid baslinjen och förändring efter vecka 24 (se tabell 
11). 
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Tabell 10 
 
Peskind et al studiens läkemedelsrelaterade biverkningar (%) i memantin 20 mg/dag 
respektive placebogruppen med en förekomst av minst 5 %. Omarbetad tabell från referens (24). 

Biverkningar Memantin 
n=201 

Placebo 
n= 202 

p-värde 

Fall 7,5 7,4 1,00 

Agitation 7,5 5,9 0,56 

Influensasymtom 7,0 6,4 0,85 

Somnolens 7,0 1,0 0,002 

Huvudvärk 6,5 4,5 0,39 

Olycksskador 6,0 5,4 0,83 

Konfusion 5,0 3,5 0,47 

Yrsel 5,0 4,5 0,82 

Högt blodtryck 4,5 5,4 0,82 

Depression 2,0 5,0 0,17 

Övre 
luftvägsinfektion 

2,0 5,9 0,07 

 
 
 
Tabell 11 
 
Peskind et al studiens förändring i NPI (Neuropsychiatric Inventory) gällande beteendestörningar från 
baslinjen med memantin 20 mg/dag respektive placebobehandling. LOCF (last observation carried 
forward), OC (observed cases) (24). 

 
 

End point 
(LOCF) 

p-värde 24veckor  
 (OC) 

p-värde 

NPI 
memantin 

– 1,4 
n=191 

0,01 – 1,2  
n=166 

0,14 

NPI 
placebo 

2,1 
N=190 

0,01 0,9 
n=168 

0,14 

 
 
 
 

Studie 9 
 
Tairot et al. utförde en 24 veckors randomiserad dubbelblind placebokontrollerad 
studie på 404 patienter (23). Studien hade en singelblind inledningsperiod på en till 
två veckor med placebo. Den utfördes vid 37 platser i USA mellan den 1 juni 2001 och 
den 3 juni 2002. Patienterna randomiserades till två grupper, memantin 20 mg per 
dag (n=203) eller placebo (n=201). Memantindosen titrerades upp med 5 mg per 
vecka till en måldos efter fyra veckor på 10 mg gånger två dagligen. Dosen fortsatte 
justeras efter tolerans och de som inte nått måldosen i slutet av vecka åtta uteslöts 
från studien. De visuellt lika studieläkemedlen var dispenserade i 
blisterförpackningar . Alla patienter fick fyra tabletter dagligen. Compliance (96,5% 
för memantingruppen och 95 % för placebogruppen) mättes genom att läkemedel 
som inte användes återlämnades.  
Inklusionskriterier var patienter med trolig diagnostiserad AS enligt flera olika 
mätmetoder. Bland annat skulle en MRT ha visat detta inom de senaste 12 
månaderna. Ålder på minst 50 år, donepezilbehandling som pågått mer än sex 
månader och med en stabil dos på 5-10 mg per dag de sista tre månaderna samt 
tillgängliga vårdare var andra inklusionskriterier. Läkemedelsbehandling godkändes 
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om den var stabil och bestod av antidepressiva, antihyperstensiva, 
antiinflammatoriska, atypiska, antipsykotika, antiparkinson, antikoagulerande, 
laxativa, diuretiska eller sedativa läkemedel. Exklutionskriterier var de som hade  
signifikant låga B12- och folat-nivåer, psykiska sjukdomar samt CNS-påverkande 
sjukdomar som inte orsakats av AS. Även de med lunginflammation, mag-, tarm-, 
njur-, lever-, endokrina- eller hjärtsjukdomar uteslöts. Det var inga signifikanta 
skillnader gällande medicinska sjukdomar i de båda grupperna. Biverkningar 
uppkom i 72 % hos placebogruppen och 78 % hos memantingruppen. De flesta 
biverkningar var av mild till måttlig grad och ansågs inte vara orsakade av 
studieläkemedlet. Den enda biverkan som kunde ses i memantingruppen i en högre 
grad än placebo (p=0,09) var konfusion (7,9 % respektive 2,0 %) och huvudvärk (6,4 
% respektive 2,5 %). Samtidigt visade memantingruppen en lägre förekomst av diarré 
och fekal inkontinens (se tabell 12). Signifikant (p=0,01) fler patienter i 
memantingruppen (85,1%) slutförde studien jämfört med placebo (74,6%). Totalt 
322 patienter slutförde studien. 
Primära effektmått var mätning av kognitiv förmåga och ADL förmåga. Ett sekundärt 
effektmått var NPI för att mäta frekvens och styrka gällande beteendestörningar 
baserad på intervju från vårdare. Mätningar med NPI utfördes vid baslinjen, i slutet 
av vecka 24 och i slutet av studien. Det totala NPI måttet var signifikant lägre i 
memantingruppen jämfört med placebo vilket representerar mindre 
beteendesymtom för patienterna i memantingruppen. I tabell 13 ses deras utfall av 
mätningar med NPI gällande beteendesymtom vid baslinjen och förändring efter 
vecka 24 (23).  
 
 
 
Tabell 12 
 
Tairot et al studiens antal rapporterade biverkningar i memantin respektive placebogruppen med en 
förekomst av minst 5 %. Omarbetad tabell från referens (23). 

 Memantin + donepezil Placebo + donepezil 

Agitation 19 24 

Konfusion 16 4 

Fall 15 14 

Influensasymtom 15 13 

Yrsel 14 16 

Huvudvärk 13 5 

Urinvägsinfektion 12 10 
Inkontinens 11 6 

Olycksskador 10 16 

Övre luftvägsinfektion 10 13 

Perifert ödem 10 8 

Diarré 9 17 

Fekal inkontinens 4 10 
 
Tabell 13 
 
Pierre N. Tairot et al. studiens förändring i NPI (Neuropsychiatric Inventory) gällande 
beteendestörningar från baslinjen med memantin 20 mg/dag respektive placebobehandling (23). 

 24 veckor 
(LOCF) 

p-värde 24 veckor 
(OC) 

p-värde 

NPI memantin – 0,1 0,002 – 0,5 0,01 

NPI placebo 3,7 0,002 2,9 0,01 
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4. Diskussion 

BPSD är ett stort problem för patienter anhöriga och vårdare som orsakar lidande 
främst för patienten men även för andra inblandade (6). Detta är och förväntas bli en 
stor fysisk och ekonomisk utmaning för samhället (12), främst eftersom antalet som 
insjuknar i AS ökar markant varje år (1). För att den icke farmakologiska 
behandlingen ska fungera behövs bra demensboenden med tillräckligt mycket 
personal som har rätt utbildning. Det bör även göras en utredning angående vad som 
orsakar eller utlöser symtomen samt se över läkemedelsbehandlingen, med 
utsättande av olämpliga läkemedel (9). I en perfekt värld borde detta kunna fungera 
men vården av patienter med demenssjukdom är inte alltid optimal. 
 
När omgivnings och omvårdnadsåtgärder inte räcker till kan det finnas ett behov av 
läkemedelsbehandling. Trots att antipsykotikabehandling kan orsaka allvarliga 
biverkningar hos patienter med demenssjukdom används denna behandling vid 
beteendesymtom. Förutom risk för ökad mortalitet och stroke kan patienterna bli 
sederade eller får allvarliga följder som fall med frakturer och fortsatta 
komplikationer. För att undvika behandling med antipsykotika skulle en annan 
läkemedelsbehandling vara önskvärd.  Memantin är den enda läkemedelbehandling 
idag som påverkar det glutaminerga systemet som har setts vara inblandat i 
neurodegenerativa sjukdomar (12).  

Kan memantin förbättra symtomen vid BPSD? 
 
Översiktartiklarna som ingår i denna studie påpekar att memantin har fördelar på 
beteendesymtom jämfört med placebo (6, 10-12). Gautier et al anser att memantin 
har effekt på beteendesymtom hos patienter med måttlig till svår AS (11). Maidment 
et al menar att memantin minskar beteendesymtom hos patienter med AS och kan ha 
en plats gällande behandling av BPSD (6).  
 
Liknande resultat kan ses i alla originalartiklarna i denna litteraturstudie (14, 15, 18, 
20-24), utom en studie som är en fallrapport där patienterna avslutade behandlingen 
på grund av biverkningar (19). En studie kunde visa fördelar på beteendesymtom 
med både memantin och placebo samt att placebo dessutom hade bättre effekt (21). 
Detta var inga signifikanta siffror och författaren tolkar det som en atypisk 
placeborespons. Den studien fokuserade på AS med mild till måttlig demens och även 
det ansågs kunna påverka utfallet. 
  
Alla studierna utom fallrapporterna har använt sig av NPI men lyft fram olika siffror 
som gör att det inte går att göra en direkt jämförelse.  
Tre studier som visade förbättring av memantinbehandlingen inkluderade även 
donepezil som kombinationsbehandling (18, 22, 23) vilket gör att det inte går att 
utesluta eventuell förbättring pga. donepezil på BPSD eller en interaktion mellan 
dessa läkemedel med positiv påverkan på BPSD. 
Det anses även att kombinationsbehandling med memantin och donepezil kan leda 
till kliniska fördelar och att synergiska effekter kan förekomma (18, 20, 22, 23). 
Enligt Grossberg anses det att behandling med acetylkolinesteserashämmare kan ha 
psykiskt positiva effekter, samtidigt så hänvisar de till en studie som inte kunde se 
effekt på agiterade patienter med donepezil (10). 
 
Fallrapporterna i denna studie är intressanta att läsa men kan inte direkt svara på 
frågeställningen. Samtidigt ger de en verklighetsbild som saknas i andra studier och 
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borde locka till mera forskning i detta ämne. Studie 5 skulle kunna vara ett typiskt fall 
(utifrån egen erfarenhet inom vården) när det uppstår problem med BPSD (15). Den 
studien beskriver svårigheter som hot och aggressivitet för en fru som vårdar sin man 
i hemmet med AS. Han läggs in på boende för att situationen hemma blir ohållbar. 
Enligt den studien fungerar memantin väldigt bra kanske främst på kognitiv funktion 
men även aggressivitet. 
 
Med tanke på situationen för alla inblandade i dessa situationer, främst patient och 
anhörig verkar det som om att memantin skulle kunna vara en läkemedelsbehandling 
som kan provas vid BPSD. Även tanken att använda mängd antipsykotikabehandling 
som effektmått kan vara ett alternativ till t.ex. NPI eftersom den baseras på skalor 
som ska tolkas av läkare respektive vårdare. 
En annan fallrapport som anses visa fördelar vid memantinbehandling är 
svårbedömd gällande om det är memantinbehandlingen som orsakar nedsättning i 
beteendesymtomen (20). Detta på grund av att patienten även fick annan 
läkemedelsbehandling. Förutom donepezil gavs olanzapin som är ett lugnande 
antipsykotika som även kan behandla hallucinationer (20).  
 
Författarna till en av översiktsartiklarna anser att när det ska forskas på BPSD bör 
fokus ligga på de beteendestörningar som orsakar mest problem för patienter och 
andra inblandade (6). Detta inkluderar enligt dem aggression och agitation. När det 
gäller NPI skalan är det bara en del av alla 12 delar som fokuserar på just detta 
beteende. I den här litteraturstudien var det bara en studie som lyfte ut just detta 
resultat (14). Denna visade på en signifikant minskning av agitation/aggression efter 
3 månader, samtidigt var detta en öppen studie som kan innebära bias när läkare 
respektive vårdare vet att patienterna får läkemedelsbehandling samt att studien 
saknar jämförelse med placebo. 
 
Det finns väldigt få studier angående memantin och BPSD och det är en av studierna 
som hävdar att det är den enda med det primära effektmåttet gällande BPSD (14). 
Vilket kanske stämmer eftersom de andra som inkluderas som primära effektmått i 
den här studien har analyserat sekundära effektmått från tidigare studier (18, 22).  
 
Det finns även väldigt få randomiserade kontrollerade prövningar för att kunna ge en 
säker bedömning angående monoterapi med memantin. Denna litteraturstudie 
inkluderar endast två randomiserade kontrollerade prövningar av monoterapi med 
memantin (21, 24), varav den sistnämnda är en efteranalys av data.  
 
På grund av alldeles för få studier går det inte att säga säkert att memantin kan 
förbättra beteendesymtomen trots att många av studierna i detta arbete faktiskt visar 
på effekt av memantin vid BPSD. 
 
 

Har memantin en förebyggande effekt på BPSD? 
 
 
I en metaanalys utförd av Gautier et al. (12), kom de fram till att memantin reducerar 
uppkomst av nya beteendesymtom. De påpekar att effekterna av memantin på 
agitation och aggression observerades antingen som en minskning på de som finns 
samt en fördröjning hos de som ännu inte fått beteendesymtom. De anser också att 
det är en unik effekt jämfört med andra läkemedel för behandling av 
neuropsykiatriska symtom vid demens. Liknande kan ses i en annan översiktsartikel 
där det påstås att memantin kan vara effektivt när det gäller att förebygga 
beteendesymtom hos patienter med moderat till svår alzheimer (10).  
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I detta litteraturarbete var det tre studier som kunde visa en förebyggande effekt på 
BPSD (18, 23, 24). Författarna i den ena studien anser att analysen delvis stöder 
deras hypotes att memantin kan ha en förebyggande effekt på frontallobsmodifierade 
beteendestörningar (18). De poängterar också att alla patienter i den här studien 
behandlades med donepezil som är känt för att minska beteendesymtom samt att en 
del av patienterna använde psykofarmaka. Randomiseringen fördelade psykofarmaka 
jämlikt över både placebo och deonepezilgruppen och de anser att det inte är känt om 
interaktioner mellan memantin och psykofarmaka kan påverka uppkomst av 
beteendesymtom. 
 
I en av studierna som visade på minskad uppkomst av nya beteendesymtom så var 
minskningarna inte signifikanta (24). Det var en oväntad effekt som de inte kan 
förklara. Eventuellt anses det bero på att studien studerade AS i stadiet mild till 
måttlig demens och därmed ses inte någon fördel. Mätningen av nya uppkomna 
beteendesymtom har bias eftersom den inte tar med de som avslutade behandlingen i 
förtid. En av dessa studier (18) som påstår att memantin kan ha en förebyggande 
effekt är en analys av tidigare data (23). 
 
Förhoppning hade varit att hitta evidens för att memantin har en förebyggande effekt 
på BPSD men det som den här litteraturstudien kommit fram till kan inte visa detta. 

 

Vilka biverkningar kan ses vid läkemedelsbehandling med 
memantin? 
 
En av studierna tog upp agitation som vanlig biverkan (14). Här fanns ingen 
jämförelse med placebo och därför är det svårt att säga om det orsakas av 
läkemedelsbehandlingen eller är en del av sjukdomen. 
Samtidigt var det flera patienter i olika studier som avslutade sin behandling i ett 
tidigt skede på grund av ökad agitation, utan att rapportera det som en vanlig 
biverkan (14, 19, 21). I ett av patientfallen uppstod agitation redan efter tre dagar 
(19). En av dessa studier tar upp att agitation var mindre vanligt i memantingruppen 
jämfört med placebo (21). En tolkning kan vara att agitation som beteendesymtom 
verkar kunna minskas om patienten tolererar läkemedlet och behandlingen kan 
fortsätta.  
 
Två av studierna kunde se somnolens som vanlig biverkan (14, 24), två av studierna 
viktminskning/aptitnedsättning (14, 22), en av studierna konfusion (23),två av 
studierna huvudvärk (21, 26) och en av studierna yrsel (21). Fall togs också upp som 
biverkan i tre av studierna (14, 24, 23) vilket eventuellt kan bero på yrsel, konfusion, 
hallucination eller agitation.  
 
Sammanfattningsvis verkar det som att de olika studierna inte visar på samma 
resultat när det gäller biverkningar. Maidment et al hänvisar till en metaanalys som 
anser att memantin tolereras väl och den vanligaste biverkan mer frekvent än vid 
placebobehandling är somnolens (6). Detta kunde även ses i Peskinds studie som 
konstaterade att den enda signifikanta biverkan som var vanligare i 
memantingruppen jämfört med placebogruppen var somnolens (24). 
 
Sedan kan det alltid diskuteras om det verkligen är memantin som orsakar 
biverkningarna eller om grundsjukdomen, andra läkemedel eller eventuella 
interaktioner kan förekomma eftersom alla studier även inkluderade annan 
läkemedelsbehandling. 
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Vid en jämförelse i Fass ger biverkningarna av memantin i detta litteraturarbete en 
relativt rättvis bild (17). De mest frekventa biverkningarna enligt Fass är yrsel, 
huvudvärk, förstoppning, somnolens och hypertoni. Förstoppningen kan förklaras 
med att i studien av Tairot et al. hade fler i memantingruppen en minskad frekvens 
av diarré vid en jämförelse med placebogruppen (23). Hypertoni kan ses i studien av 
Peskind et al men det var inget signifikant värde samt att det var fler i 
placebogruppen som drabbades (24). 
 
Beskrivning av tre olika patienter visar att memantin förvärrar agitation och 
hallucination vilket kan ses som en biverkan eftersom dessa försvinner respektive 
minskar till ursprungsnivån efter utsättning av memantin (19). Samtidigt 
behandlades alla patienter med SSRI preparat som enligt författarna kan orsaka en 
möjlig interaktion med memantin och därmed ökad risk för hallucination och 
agitation.  
 
Memantin är strukturellt likt amantadin, en läkemedelsbehandling vid Parkinsons 
sjukdom som har visats kunna ge biverkningar som visuella hallucinationer. Detta 
ansågs i en studie kunna förklara varför memantin kan orsaka eller förvärra agitation 
och hallucination (19). 
 
Pencyklidin är liksom memantin också en NMDA receptor antagonist med hög 
affinitet som ökar hallucinationer, agitation och förvirring.   
 
Två fallrapporter visar inte på några biverkningar utan endast fördelar med 
memantinbehandling (20, 15). Två av analyserna tog inte upp biverkningar eftersom 
de ansåg att de redan fanns rapporterade i studien som låg till grund för deras analys 
(18, 22).  
 
Flera studier samt Fass anser att memantin har låg och mild biverkningsfrekvens 
samt tolereras väl (6, 14, 17, 23). Det kunde även ses att frekvensen av rapporterade 
biverkningar var liknande i placebogruppen respektive memantingruppen (21, 17). 
 
Intressant var att en studie konstaterade att de gastrointestinala biverkningarna som 
brukar förekomma vid behandling med acetylkolinesterashämmare var vanligare i 
placebogruppen (23). Vilket kan tolkas som att en kombinationsbehandling med 
memantin minskar biverkningarna av exempelvis donepezil. 
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5. Slutsats  

 
Det finns för få studier för att kunna uttala sig angående om memantin förbättrar 
symtomen vid BPSD. De flesta studier har fokuserat på hur memantin påverkar 
kognitiv förmåga.  
Men de studier som finns talar för att memantin kan i monoterapi eller i 
kombinationsbehandling med donepezil eventuellt minska beteendesymtomens 
styrka och frekvens. Gällande om memantin har en förebyggande effekt på BPSD kan 
detta litteraturarbete inte se evidens för detta. Biverkningarna som uppkommer av 
memantin förekommer även i placebogrupperna och de anses som milda och verkar 
tolereras väl. De mer frekventa biverkningarna i memantingrupperna jämfört med 
placebo i detta litteraturarbete var somnolens, viktminskning, konfusion, huvudvärk 
och fall. De enstaka patientfallen och avhopp på grund av biverkningar i studierna 
visar på att eventuellt kan memantin leda till förvärrade eller orsaka 
beteendemässiga symtom. Någon långtidseffekt går det inte att uttala sig om 
eftersom denna litteraturstudie innehåller studier gällande korttidsbehandling med 
memantin. 
 
Med tanke på vilka problem BPSD kan leda till för vissa patienter och anhöriga skulle 
en rekommendation kunna vara att prova memantinbehandling. Dels på grund av att 
memantin redan är godkänt för behandling av måttlig till svår AS samt förutsatt att 
de icke farmakologiska metoderna är otillräckliga. Rekommendationen grundar sig 
på att biverkningarna anses milda speciellt i jämförelse med antipsykotikabehandling 
som har allvarligare biverkningar, samt att viss effekt på beteendesymtom har setts i 
studier. 
Relativt snabbt efter ett eventuellt insättande av memantinbehandling bör det göras 
en utvärdering eftersom en del studier tyder på att memantinbehandling även kan 
förvärra eller orsaka en uppkomst av agitation och hallucinationer. 
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