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Abstrakt 

 
De seneste årene har det vært flere satsinger knyttet til demenssykdommer. 
Forskningen har i stor grad  vært konsentrert rundt mulige helsemessige risikofaktorer. 
Det er særlig vaskulærer faktorer som er satt søkelys på. En av disse faktorene er 
fedme. En befatning mellom nettopp fedme og demens, vil kunne gi en enorm økning i 
prevalensen av demenssykdommer. En stadig stigning av overnevnte grupper, gjør 
denne problemstillingen særlig interessant.  
 
Studiets hensikt var å undersøke den vitenskapelige evidensen som finnes for en 
sammenhengen mellom fedme midtveis i livet og demenssykdommer.  Kan 
sammenhengen sees uavhengig av type demenssykdom? Er det fedmen i seg selv, eller 
er det følgesykdommene, som i så fall kan assosieres med den økte risikoen for 
demens?  
 
Inkluderte studier er innhentet via PubMed. Kriteriene ble satt til studier publisert de 
siste fem årene og at overvekt skulle måles i kroppsmasseindeks (KMI). KMI skulle i 
tillegg bli sett på som en isolert faktor i forhold til demensutvikling. Studentlitteratur 
samt utvalgte internettsider er i tillegg anvendt for å fremhente relevant fakta. 
 
Sammenheng mellom fedme, særlig midtveis i livet og utvikling av demens 
underbygges i dette studiet. Ustabilitet i KMI i perioder over 5 år i alderen 40-70 år 
uavhengig av retning vektendring viste seg i tillegg å øke risikoen for utvikling av 
demens. Kardiovaskulære faktorer midtveis i livet kan assosieres med en betydelig økt 
risiko for nedsatt kognitiv funksjon senere i livet. Fedme og lav fysisk aktivitet viser seg 
å være av høyest betydelse. En redusert KMI sent i livet kan i tillegg tyde på pågående 
demenssykdom. Høy andel buk fedme, i tillegg til høy KMI, midtveis i livet viser seg 
som en mulig tilleggs-risikofaktor for utvikling av demenssykdommer.  

Fedme kan basert på tilgjengelige studier, assosieres med økt sannsynlighet for 
demenssykdommer. Det er særlig fedme midtveis i livet som viser seg å være av 
betydelse i denne sammenhengen. Mye tyder på at tilstedeværelse av flere vaskulære 
risikofaktorer, i tillegg til fedme, øker sannsynligheten for utvikling av demens. Studier 
angående spesifikke demenssykdommer som kan assosieres med fedme etterspørres 
for fremtiden. I tillegg burde forskningen kartlegge mulige biologiske mekanismer som 
forårsaker den observerte assosiasjonen.  I og med at andel overvektige stadig stiger, 
burde en forbedret forståelse av fedmens skadelige innvirkning på den kognitive helsen 
etterstrebes. 

 

Nøkkelord: Demenssykdommer, fedme/overvekt, KMI, DSM-IV, apoE-e4, leptin 
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1 Introduksjon  

1.1 Demens                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            
Demens er en samlebetegnelse på en rekke hjernesykdommer [1]. I første rekke 
innebærer sykdommene problemer med minnet. I dag lider omtrent 70 000 personer i 
Norge av demens. Anntall innbyggere over 80 år vil ha en kraftig vekst fra år 2020. Et 
økt anntall eldre vil gi et økt anntall personer med demenssykdommer. Forekomsten av 
demens er omkring 17 % i alder 80-84 år og 40 % for personer over 90 år [2]. Høy alder 
øker med andre ord risikoen for utvikling av demens. Som et resultat av dette forventes 
en økt prevalens av demenssykdommer til om lag 160 000 innen år 2050 [2]. 

De seneste årene har det vært flere satsinger knyttet til demenssykdommer i Norge 
[1,3]. Forskningen har i stor grad vært konsentrert rundt mulige helsemessige 
risikofaktorer. Det er særlig vaskulære faktorer som er satt søkelys på. En av disse 
faktorene er fedme. En befatning mellom nettopp fedme og demens, vil kunne gi en 
enorm økning i prevalensen av demenssykdommer. En stadig stigning av overnevnte 
grupper, gjør denne problemstillingen særlig interessant. Samfunnets årlige kostnader 
knyttet til demens er i dag rundt 18 milliarder kroner i Norge [4]. Fra et 
samfunnsøkonomisk ståsted vil en økning av personer med demens gi enorme følger 
økonomisk.  

1.2 Ulike demenssykdommer 
 
De fire største demenssykdommene i Norge er Alzheimersykdom, vaskulærdemens, 
frontotemporaldemens samt demens av typen Lewy-legeme [1]. De forskjellige 
demenssykdommene har ulike sykdomsmekanismer og symptomer. 

1.2.1 Alzheimerssykdom                                                                                                                                                             
 60 % av personer som rammes av demens i Norge  lider av Alzheimersykdom [1]. Dette 
er en kronisk nevrodegenerative tilstand [5]. Endring av adferd, nedsatt hukommelse 
samt kognitiv svikt er kliniske kjennetegn på sykdommen. Nevrofibrillære floker 
oppstår intracellulært hos pasienter med Alzheimers. Seniltplakk, bestående av 
amyloid-beta peptider, antas også å spille en sentral rolle i sykdomsutviklingen. Det er 
ikke fullestendig kartlagt hvem av disse prossessene som driver sykdommen 
fremmover. Etter en periode med sykdom vil tap av nevroner og synapser i 
hjernebarken oppstå. Minskning av acetylkolin vil i tilegg finne sted, noe som reduserer 
de kognitive funksjonene hos den rammende. 
 

1.2.2 Vaskulærdemens 
Vaskulær demens er den nest vanligste årsaken til demenssykdom i Norge [1]. En 
svekket blodtilførsel til hjernen, forårsaket av blodpropp eller annen svekkelse på 
blodårer kjennetegner denne typen demens. En blandingstilstand mellom vaskulær 
demens og annen demenssykdom er relativt vanlig. 
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 1.2.3 Frontotemporaldemens                                                                                                                                      
Frontotemporal demens opptrer i hovedsak hos personer i 50-70 års alderen [1]. 
Tilstanden er en fellesbetegnelse på en rekke demenssykdommer. En akkumulering av 
proteinet tau i hyperfosforylisert form er hovedårsaken til demenssykdommene [6]. 
Endret adferd samt personlighet er symptomer som tiltrer relativt hurtig i 
sykdomsprosessen [1]. Etter en periode med sykdom tiltrer problemer med minnet 
samt språkvansker. 
 

1.2.4 Lewy-bodydemens                                                                                            
Lewy-body demens rammer i hovedsak personer mellom 60-80 år.  Sykdommen 
kjennetegnes av en opphopning av lewy-legemer i hjernestammen og områder i korteks 
[7]. Dette fører etter hvert til celledød. Den kollinerge aktiviteten avtar i hjernen, noe 
som resulterer i tap av kognitive funksjoner. Redusert hukommelse, perioder med 
synshallusinasjoner, stivhet og parkinsonisme er typiske kjennetegn ved denne 
tilstanden [1]. Parkinsonpasienter er spesielt utsatt for å rammes av denne type 
demenssykdom. 

1.3 DSM-IV 
 

Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) er et begrep som står 
sentralt i diagnostikk av demenssykdommer og kognitiv nedsettelse. DSM-IV anvendes 
i de fleste av de inkluderte studiene i underliggende arbeid. DSM-IV inneholder de 
offisielle diagnostiske kriteriene for psykiske lidelser i USA. Begrepet definerer 
deriblant demens etter gitte kriterier; multiple kognitive sviktsymptomer, svekket 
sosial- eller yrkesmessig funksjon og tilstedeværelse av symptomer over seks måneder. 
De kognitive områdene blir målt etter grad av hukommelse, oppmerksomhet, språk, 
logikk, regning og resonnering [8].  

1.4 Fedme 
 

En KMI over 30 blir i følge verdens helse organisasjon definert som fedme [9]. KMI er 
forholdet mellom vekt og høyde. Hvor kroppsvekt i kg blir delt på kvadraten av 
kroppslengden (kg/m2) 

Tabell 1. WHO `definisjon på kroppsmasseindeks (KMI) [9] 
 

Betegnelse Kg/m2 

Undervektig <18,5 

Normal vektig 18,5-24,9 

Overvektig 25-29,9 

Fedme Grad 1: 30-34,9 
Grad 2: 35-39,9 
Grad 3: >40 

 
I Norge er det en stigende prevalens av fedme og overvekt i alle aldersgrupper [10]. 
Andel overvektige har eskalert de siste 10 årene. Hele 40 % av landets 40 åringer er 
overvektige med en KMI over 25 og 20 % av Norges befolkning har en KMI over 30. 
Dette er mer enn en fordobling i forhold til tall 20 år tilbake i tid. Et redusert 

http://no.wikipedia.org/wiki/USA
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aktivitetsnivå samt stor tilgang på energitette matvarer er trolig hovedårsakene til den 
økte fedme problematikken [10].  
 
Fedmens alvorligste konsekvens er påvirkning på hjertekarsystemet via 
følgesykdommer som hypertoni og diabetes mellitus [11]. Påvirkning på blodlipider vil 
sekundært kunne lede til en rekke kardiovaskulære-sykdommer, som hjerteinfarkt og 
hjertesvikt. Økt risiko for visse typer kreftsykdommer er også påvist i en rekke studier 
[11].   
 
 

1.5 Tidligere forskning tilknyttet fedme og demens 
 

Tiltak som kan bremse demens vil kunne gi en enorm folkehelsegevinst. På bakgrunn 
av dette har det de siste tiårene vært flere satsinger innen demensområdet [3] og da 
spesielt innen forskning og utvikling. Dette har gitt et større unnblikk i 
demenssykdommene, samt en forbedret kartlegging av mulige risikofaktorer. 
 
Tilknyttningen mellom fedme og demens er, som tidligere nevnt, en relativ ny 
problemstilling. En studie, publisert i 2005, assosierte fedme med en økt risiko for 
demens sykdommer senere i livet. [12] Type demenssykdom var ikke spesifisert i 
overnevnte studie. Fedme ble målt ved hjelp av kroppsmasseindeks, KMI, samt 
skinnfold tykkelse på overarmen. Studien konkluderte med at overvektige midtveis i 
livet hadde hele 74 % økt sannsynlighet for å få en demenssykdom i slutten av livet, 
sammenlignet med normalvektige.  
 
En annen studie fra 2005 fant også en sammenheng mellom fedme og 
demenssykdommer [13]. Studiet viste at fedme målt i KMI midtveis i livet, høyt 
kolesterol og høyt blodtrykk var betydelige risikofaktorer for utvikling av demens. 
Resultatene viste at personer med en av faktorene isolert, hadde en fordoblet risiko for 
å utvikle demens. Mens personer med alle tre risikofaktorene, hadde rundt en seks 
ganger høyere risiko for demens, enn personer som ikke hadde noen risikofaktorer. 
Studiet konkluderer med at dess flere vaskulære risikofaktorer, dess større er risikoen 
for utvikling av demenssykdommer. Studiet peker på at eliminering av selv en 
risikofaktor, vil kunne gi en redusert risiko for demens. Forfatterne understreker 
viktigheten av vektreduksjon i befolkningen generelt for å forebygge demens.  

 

1.6 ApoE-e4 
 

Genetiske sammenhenger er sett mellom faktorer for utvikling av fedme og demens 
[14]. ApoE, det såkalte sårbarhetsgenet, er her av stor interesse. Genet ApoE (på 
kromosom 19) uttrykker apolipoprotein E og spiller en sentral rolle i reparasjon av vev 
samt i lipidmetabolismen. ApoE syntetiseres hovedsakelig i leveren, men også i 
hjernen. Alzheimers sykdom knyttes til allelen ApoE-e4. Homozygote for allelen ApoE-
e4 regnes med å ha en 40 % risk for å få Alzheimer sykdom. Genets innvirkning på 
andre demenssykdommer, mangler tilstrekkelig kunnskap. Genetiske variasjoner på 
ApoE-e4 assosieres i tillegg med høye lipidverdier i plasma. Som et resultat av dette blir 
ApoE-e4 sett på som en mulig genetisk faktor for utvikling av hjerte og karsykdommer, 
deriblant fedme [15]. 
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2. Hennsikt og problemstillinger 
 
I denne litteraturstudien undersøkes den vitenskapelige evidensen som finnes for å 
opprettholde sammenhengen mellom fedme midtveis i livet og demenssykdommer.  
 
Underliggende problemstillinger er: 
 
- Kan sammenhengen mellom fedme midtveis i livet og demenssykdommer sees  
uavhengig av type demenssykdom?  
 
- Er det fedmen i seg selv, eller er det følgesykdommene, som i så fall kan assosieres 
med den økte risikoen for demens?  
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3. Metode 
 

I denne litteraturstudien inngår 10 vitenskapelige studier. Hvorav 9 er orginalstudier. 
Ved hjelp av databasen PubMed ble studiene hentet i perioden 15.01.14-17.02.14. I 
tabell 2 fremgår dato for hvert enkelt søk, samt anvendt søkeord.  Begrensninger, antall 
treffer, antall utvalgte studier samt henvisning til kilde nr. er å finne i tabell 2. 

Tabell 2.  Oversikt over inkluderte studier 
 

Dato Søkeord Begrensninger Antall 
treff 

Antall 
utvalgte 
studier 

Kilder 

15.01.14 Obesity, 
dementia 

Last five years, 
human 

265 2 14,15 

19.01.14 Overweight, 
dementia 

Last five years, 
human 

156 2 18,13 

24.01.14 Relationship, 
obesity, 
dementia 

Last five years 72 1 20 

28.01.14 Midlife BMI, 
Dementia 

Last five years 110 2 17,19 

10.01.14 Obesity, 
dementia 

Last five years, 
Meta-analysis, 
Humans 

6 1 21 

15.01.14 Obesity, 
Dementia risk 

01.01.1980- 
01.01.2006 

89 2 6,7 

 
 
Inklusjonskriteriene ble satt til at fedme skulle måles ved hjelp av KMI. KMI skulle bli 
sett på som en isolert faktor i forhold til demenssykdommer.  

Verdt å merke seg, studiene som ble brukt i introduksjonsdelen er publisert i 2005. 
Dette kommer av at assosiasjonen mellom fedme og demens er relativ ny. Eldre studier 
med tilstrekkelig kvalitet var ikke å oppsøke.  

I tillegg til studiene som nevnes ovenfor, har internettsider blitt brukt for å få frem 
relevant fakta til introduksjon- og diskusjonsdelen.  Folkehelseinstituttet [3], 
helsedirektoratet [1,2] samt nevrologhåndboken [5,6,7] står her sentralt. I tillegg til 
litteratur innhentet fra bøkene Medicinska sjukdomar [11] og aldres 
lakemedelsbehandling [24].
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4. Resultat 

4.1 Inkluderte studier 
 

Dette arbeidet omfatter i alt ni originalstudier og en metaanalyse. Hvorav diskuteres to 
orginalstudier i introduksjonsdelen[12,13].  Metaanalysen tas opp i diskusjonsavsnittet [23]. 
Resterende studier sammenfattes nedenfor. Inkluderte studier har i likhet vurdert 
sammenhengen mellom fedme og demens. I tillegg har de sett på andre vaskulære faktorer, 
som kan være av betydelse, med tanke på utvikling av demenssykdommer. Tabell 3 i slutten 
av kapitelet, viser en oversikt over resultatene.  

4.2  Midlife Owerweight and obesity increase late-life dementia risk [16].  
 

Hennsikten med studien var å undersøke sammenhengen mellom overvekt/fedme midtveis i 
livet og utvikling av demens i en senere fase av livet.  

Demenssykdommene som ble vurdert var Alzheimers sykdom og vaskulær demens. Dette er 
en populasjonsbasert tvilling-kohortstudie, publisert i 2011. Deltagerne ble trukket fra det 
landsdekkende svenske tvillingregisteret i perioden 1998-2001. 8534 tvillinger i 
gjennomsnittsalderen 74,4 år ble fulgt opp ved hjelp av telefonintervjuer. Demens ble 
klassifisert etter DSM-IV-kriteriene; ingen-, tvilsom- eller demens. Høyde og vekt midtveis i 
livet, gjennomsnittsalder 43,4, var tilgjengelige i registeret. KMI ble kategorisert i fire 
grupper etter WHO kriterier; undervekt, normal vekt, overvekt og fedme [9]. Alder, kjønn, 
utdanning, diabetes og karsykdommer ble i studien ansett som potensielle confoundere og 
senere eliminert. 

Overvekt og fedme hadde vært til stede hos 2541 personer midtveis i livet. Demens ble 
diagnostisert hos 350 personer. 114 personer gikk under gruppen tvilsom demens. Etter 
justering av potensielle confoundere var odds ratio (OR) for personer med demens 1,08. 
Dette med et 95 % konfidensintervall (KI)  mellom 1,03- 1,14. For gruppen tilhørende tvilsom 
demens var OR på 1,07 med et 95 % KI mellom 1,04 -1,11. Midtlivs KMI, som en kontinuerlig 
variabel, var signifikant assosiert med en økt risiko for demens samt tvilsom demens. 
Demens var assosiert med en 70 % høyere odds for å ha vært overvektig midtveis i livet. 
Risikohøyningen for utvikling av demenssykdommer knyttet fedme midtveis i livet var 288 
%. 

Forfatterne nevner flere potensielle biologiske mekanismer som kan forklare sammenhengen 
mellom fedme og demens. Høy KMI er forbundet med diabetes og vaskulære sykdommer. 
Dette er faktorer som tidligere har vært antatt å ha betydning for utvikling av demens.  
Forfatterne går vekk fra denne teorien. Dette grunnet at sammenhengen mellom høy KMI 
midtveis i livet og demens forble signifikant, etter kontroll av levetid samt vaskulære 
sykdommer. Studiet peker på at ikke vaskulære faktorer spiller en viktig rolle i denne 
sammenhengen. Endret metabolsk og inflammatorisk tilstand, som følge av fedme, ansees å 
være en mulig biologisk forklaring i følge forfatterne. Fettvev er det største endokrine organet 
i kroppen. Forfatterne antar at utskillelse av inflammatoriske cytokiner og veksthormoner, 
som leptin, kan påvirke den kognitive funksjonen i negativ retning. 

Resultatene i denne studien gir støtte for at det er en sammenheng mellom fedme midtveis i 
livet og utviklingen av demens. Forfatterne understreker viktigheten av å kontrollere 
kroppsvekten. Dette så tidlig som midtlivs, for forebygging av demens, i en senere fase av 
livet. Studiet konkluderer med at risikoen for demens reduseres ved normalvekt midtveis i 
livet.  
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4.3 Body weight variability in midlife and risk for dementia in old age [17]. 
 

Hennsikten med studien var å analysere forholdet mellom kroppsvekt variabilitet og 
utvikling av demens. 

Deltagere var registrerte i Israel ischemisk hjertesykdomsstudie, hvor kardiovaskulære 
risikofaktorer og klinisk status ble vurdert i 1963, 1965, og 1968. Måling av kroppsvekt 
variabilitet var basert på disse målingene. Personene som deltok i studie ble delt inn i fire 
grupper avhengig av forandringer i vekt.  Gruppene hadde en standard avvik (SD) ut i fra de 
tre målingene på; gruppe 1 ≤1,15 kg, gruppe 2 1,16-1,73 kg, gruppe 3 1,74-2,65 og gruppe 4 
≥2,66. Grad av overvekt/fedme ble vurdert ved hjelp av KMI.  

Forekomsten av demens ble vurdert mer enn 36 år senere, hos omtrent en sjettedel av dem 
som overlevde fram til 1999/2000. Minimum alder var da 76 år. Kognitiv evaluering foregikk 
via telefonintervjuer. Personene med lavest skår ble deretter innkalt til neurolog og psykolog 
for videre diagnose etter DSM-IV kriteriene. Alle inkluderte personer i studiet var menn. 

Studiet viser ingen signifikant tilknytning mellom grad av KMI og utvikling av demens. 
Vektforandringer viser seg å være av større betydning. Demens prevalensen var 13,4 %,     
18,4 %, 20,1 % og 19,2 % i første til fjerde kvartil av vektendring. Dette sammenlignet med det 
første kvartilet av vektforandringene. Disse forholdene var uavhengige av retningen 
vektendring. Confounders som diabetes, kroppshøyde og sosioøkonomiske status ble så 
eliminert. OR for demens var 1,42 i 2. kvartil med ett 95 % KI mellom 0,95 til 2,15. I 3. kvartil 
var OR 1,59 med ett 95 % KI liggende mellom 1,05 til 2,37. I kvartil 4 var OR 1,74 med ett 95 
% KI mellom 1,14 til 2,64.  

Studien viser at ustabilitet i kroppsvekt, over 5 år, i alderen 40 og 70 år uavhengig av retning 
vektendring, var assosiert med økt risiko for demens. Denne foreningen ble opprettholdt 
etter justering av faktorer assosiert med risiko for demens. Studiet konkluderer med at 
overvekt ikke kan assosieres med økt risiko for demens. Sistnevnte funn er ikke statistisk 
signifikant. Forfatterne mener variasjon av kroppsvekt midtveis og sent midtveis i livet er en 
potensiell risikofaktor for utvikling av demens. Studiet understreker viktigheten av en stabil 
vekt, for å opprettholde en velfungerende kognisjon. 
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4.4 Midlife cardiovascular risk factors and late cognitive impairment [18]. 

 
Hennsikten med studien var å evaluere forholdet mellom kardiovaskulære risikofaktorer 
midtveis i livet og risiko for redusering av kognitive evner senere i livet. Dette er en finsk 
kohort studie publisert i 2013. 

Studiet er basert på data fra en eldre finsk tvillingstudie. Forsøkspersonene var tvillinger fødd 
i Finnland før 1958, med levende tvilling i 1967. 2165 personer ble med i det nye studiet, 
hvorav 51 % var menn. Informasjon om KMI, kolesterol og blodtrykk ved gitte tidspunkt var 
tilgjengelig via det eldre studiet, i likhet med utdanning og grad av fysisk aktivitet. 
Blodprøver ble tatt og eventuelle alleler av ApoE-e4 ble registrert. Telefonintervjuer, TELE, 
ble foretatt i perioden 2003-2007. Dette for å kartlegge den kognitive funksjonen. Derav evne 
til orientering, korttidshukommelse, langtidshukommelse, verbal flyt. KMI ble kategorisert i 
fire grupper etter WHO kriterier; undervekt, normal vekt, overvekt og fedme [9]. Gyldigheten 
av ulike kardiovaskulære risikofaktorer midtveis i livet, med tanke på utvikling av demens 
senere i livet ble kartlagt. Oppfølgingstiden var gjennomsnittlig 23 år. 

Relative risikoforhold (RR) ble beregnet. Tre ulike risikofaktorer viste seg å være statistisk 
signifikante, i forhold til utvikling av demenssykdommer. RR for fedme midtveis i livet var 
2,42 med et 95 % KI liggende mellom 1,47 til 3,98. RR ved hypertensjon var 1,38 med et 95 % 
KI liggende mellom 1,01 til 1,88. Lav fysisk aktivitet hadde en RR på 2,52 med et 95 % KI 
liggende mellom 1,10 til 5,76. Studiet fant derimot ingen signifikant risiko knyttet til 
hyperkolesterolemia i forhold til utvikling av demens. Risiko for fedme viste seg å være ikke 
signifikant når analysene ble kontrollert opp mot ApoE-e4 status. Forfatterne mener allikevel 
at studiet viser samspillet mellom KMI og ApoE-e4, da bærere av et ApoE-e4 allel var fetere 
enn de som ikke var bærere. Dette er en mulig forklaring på dempingen av risikoforholdet 
knyttet mellom fedmes og demens, etter analyse av ApoE-e4 status. Studiet viser videre at 
oddsratioen, OR, for å utvikle demens stiger dess flere risikofaktorer som er til stede.  OR ved 
kun en risikofaktor ligger på 1,03 med et 95 % KI liggende mellom 0,59–1,77. For personer 
med to risikofaktorer øker OR til 1,89 med et 95 % KI liggende mellom 0,99–3,64.   

Forfatterne konkluderer med at kardiovaskulære risikofaktorer midtveis i livet kan assosieres 
med en betydelig økt risiko for nedsatt kognitiv funksjon senere i livet. Forfatterne mener 
risikofaktorene fedme og lav fysisk aktivitet er av høyest betydelse da begge faktorene 
omtrent doblet risikoen for kognitiv svikt og demens senere i livet.  Studien viser til at den 
økte risikoen forbundet med fedme, trolig er knyttet til allelen ApoE-e4. Forfatterne 
understreker viktigheten av forebygging av kardiovaskulære risikofaktorer generelt. Da 
studiet viser at dess flere kardiovaskulære risikofaktorer som inntreffer, dess høyere er 
sannsynlighet for utvikling av demens senere i livet. 
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4.5 Midlife and Late-Life Body Mass Index and late-Life Dementia[19]. 
 

Hensikten med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom KMI midtlivs- og sent 
i livet og sannsynlighet for utvikling av demens/Alzheimers sykdom, AD. Om sammenhengen 
var uavhengig av andre overvekts relaterte følge sykdommer, samt tilstedeværelse av allelen 
ApoE-e4, ble i tillegg kartlagt. 

Dette er en finsk populasjonsbasert kohort studie publisert i 2013. 1304 personer deltok i 
studiet. Studiet baserte seg på data fra et tidligere prosjekt. Data var registrert i 1972, 1977, 
1982 og 1987. Varigheten av oppfølgingen var 26 år. Diagnosen demens var basert på DSM-
IV-kriteriene; ingen-, tvilsom- eller demens. Overvekt ble målt i KMI og klassifisert i grupper 
etter WHO kriterier [9]. 

Høy KMI midtveis i livet var assosiert med høyere risiko for demens. Hazard ratio, HR, etter 
justering av eventuelle confondere var 1,07 med ett 95 % KI mellom 1,00 til 1,14. Nedgang i 
KMI fra midtveis i livet til sent midtveis var assosiert med høyere risiko for demens. HR låg 
her på 1.14 med et 95 % KI mellom 1,03 til 1,25. Høy KMI sent i livet ble forbundet med 
lavere risiko for demens og da særlig Alzheimer sykdom. Alzheimers sykdom med høy KMI 
sent i livet hadde en HR på 0,89 med en 95 % KI mellom 0,81 til 0,98. Foreningen med 
demens generelt var mindre tydelig. Da HR låg på 0,94 med et 95 % KI mellom 0,86-1,03. 
Ingen av studienes resultater tyder på en tilknytning mellom apoE-e4, høy KMI og økt risiko 
for demenssykdommer. 

Studiet nevner en rekke mulige biologiske mekanismer som kan forklare forholdet mellom 
fedme og demens. En av disse er at fedme øker risikoen for komorbiditet som depresjon, 
kardiovaskulære sykdommer og diabetes. Dette er faktorer som i seg selv antas å være knyttet 
til utvikling av demenstilstander. Forfatterne nevner at følgesykdommer knyttet til fedme 
midtveis i livet, har vært assosiert med redusert blod – hjerne barriere integritet. Dette går de 
vekk i fra i denne studien. I og med at resultatene forble uforandret etter justering av kardio- 
og cerebrovaskulære sykdommer. Andre nevnte koblinger mellom fedme og kognitiv 
nedsettelse er leptin og inflammatoriske cytokiner som utskilles fra fettvev.  

Studiet konkluderer med at en høy KMI midtveis i livet er knyttet til en betydelig høyere 
risiko for demens og AD. Disse funnene er statistisk signifikante uavhengig av overvekts 
relaterte risikofaktorer og komorbiditet. Forfatterne viser til at en bratt nedgang på KMI, 
samt lav KMI, sent i livet kan assosieres med en høyere risiko for utvikling av demens. Dess 
brattere nedgangen er, dess større er risikoen for utvikling av demenssykdommer. 
Forfatterne mener at en lav KMI, eller redusert KMI, sent i livet kan være et tidlig tegn på 
pågående demens sykdom. Dette kan ha sammenheng med en endret appetitt og sult følelse, 
forårsaket av forandringer i hjernen. Studiet assosier vektendringene som en konsekvens av 
sykdommen, i stedet for en direkte årsak.  
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4.6 Body mass index across midlife and cognitive change in late life [20]. 
 

Dette er en svensk kohort studie publisert i 2013. Hennsikten var å undersøke 
sammenhengen mellom KMI og grad av kognitiv funksjon senere i livet.  

Studien innebærer to årskull av samme kjønn, tvillingpar, født enten 1896-1926 eller 1926-
1958. Testingen startet i 1986 og inkluderte 645 tvillingpar som var 50 år og eldre. Overvekt 
ble målt ved hjelp av KMI etter WHO kriterier [9]. KMI ble målt to ganger ved 
gjennomsnittsalder 40 og 61 år. Demens ble vurdert hvert tredje år ved hjelp av en rekke 
kognitive tester og spørreskjemaer. Herav ble verbalt ordforråd, verbalflyt, minne og 
sansemessig evne til å forklare seg vurdert. 

Høy KMI sent midtveis i livet, det vil si overvekt og / eller fedme, var assosiert med et lavere 
gjennomsnitts resultat av ytelsene i alle kognitive domener. Effekt størrelse varierte fra - 0,08 
til - 0,35. Sammenhengen mellom overvekt/ fedme sent midtveis og lavere gjennomsnittlig 
kognitiv ytelse forble signifikant når endring i KMI var kontrollert for. Overvekt og fedme 
sent midtveis i livet ble også assosiert med brattere nedgang i verbale evner.  Personer som 
var undervektig sent midtveis i livet, hadde et lavere gjennomsnittlig resultat av ytelsen på 
verbalevner og hukommelse. Dette sammenlignet med personer som var normal vektige. 
Denne sammenhengen forble ikke signifikant. Studien viste videre at personer som hadde 
lavere KMI sent i livet sammenlignet med midtveis, hadde lavere gjennomsnittlig kognitiv-
test ytelse på tvers av alle kognitive domener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sammenhengen mellom høy KMI midtveis i livet og svekkede kognitive evner senere i livet, 
forble uforandret etter eliminering av kardio- metabolske faktorer. Blant annet diabetes og 
fysisk aktivitet. Forfatterne nevner en rekke mulige biologiske mekanismer som kan være av 
betydelse for observerte funn. Fettvev er kroppens største endokrine organ og utskiller 
hormoner, cytokiner og vekstfaktorer som kan krysse blod - hjerne barrieren og påvirker 
hjernens helse. Forfatterne nevner leptin og adiponectin som mulige bakom liggende 
mekanismer mellom overvekt og demens. Inflammatoriske prosesser nevnes også. I og med 
at overvektige personer har et høyere nivå av betennelser sammenlignet med normalvektige 
personer.  

Forfatterne konkluderer med at det finnes en negativ effekt av å være overvektig midtveis i 
livet med tanke på kognitiv helse. Studiet viser videre at vekttap mellom tidlig og sent 
midtveis i livet er assosiert med lavere kognitiv ytelse i senere faser av livet.   
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4.7 Central obesity and increased risk of dementia more than three decades 

later [21]. 
 

Dette er en amerikansk kohort studie publisert i 2008. 6583 medlemmer i Kaiser 
Permanente Medical Care Program i Nord- California deltok i studien. Dette er en 
organisasjon drevet av leger som pasientene selv melder seg. Helseinformasjon og omsorg 
står her sentralt. Undersøkelse ble utført som en del av en rutinemessig medisinsk 
behandling mellom årene 1964 til 1973. Undersøkelsen omfattet standardiserte 
antropometriske målinger. Dette for å bestemme betydelsen av risikofaktorer midtveis i livet. 
Demens status ble vurdert i perioden 1. januar 1994 til 16. juni 2006. Da var deltakerne 73-87 
år. Demensdiagnoser ble innhentet fra Medisinske poster på sykehus og klinikker. 
Demensdiagnosene inkluderte Alzheimers sykdom, vaskulær demens og uspesifisert demens. 
Fedme ble målt i KMI etter WHO kriterier [9]. Buk fedme ble målt ved hjelp av målebånd og 
regnet ut etter gitte kriterier. Studiet hadde en oppfølgingstid på 36 år. 

Totalt ble 1049 deltakere, 15,9 %, diagnostisert med demens. Personene med høy andel buk 
fedme, sammenlignet med de med lav andel buk fedme, hadde nesten en tredoblet risiko for 
utvikling av demens. Disse funnene hadde en HR på 2,72 med et 95 % KI liggende mellom 
2,33 til 3,33. Personene med høy andel buk fedme og normal KMI hadde en økt risiko for 
utvikling av demens. Dette sammenlignet med de med lav andel buk fedme og normal KMI. 
Disse funnene viser en HR 1,89 med et 95 % KI liggende mellom 0,98-3,81. De som hørte til 
under gruppen fedme og med høy andel buk fedme hadde høyest risiko for demens.  HR viser 
da 3,60 med et 95 % KI liggende mellom 2,85 til 4,55. 

Forfatterne nevner en rekke mulige mekanismer som kan forklare sammenhengen mellom 
fedme og demens. Insulinresistens assosieres med kognitiv svikt og demens, noe forfatterne 
mener kan være av betydning. Videre påpeker studiet at en høy KMI midtveis i livet kan 
gjenspeile en livslang eksponering av fedme. Dette kan igjen resultere i metabolske og 
inflammatoriske tilstander.  Av interesse nevnes leptin og adipocytokines som sekreters fra 
fettvev. Forfatterne nevner at disse stoffene er assosiert med økt risiko for kognitiv svikt. 
Studiet beretter videre at leptin muligens krysser blod - hjerne barrieren. Og kan derfor spille 
en sentral rolle i neurodegeneration.  Leptin er også antatt å være involvert i deponering av 
betamyloid som er den viktigste ingrediensen i senilt-plakk.  Noe man ser hyppig på 
hjernecellene til Alzheimers pasienter. 

Studiet konkluderer med at høy andel buk fedme samt fedme generelt midtlivs, øker risikoen 
for demens. Disse funnene forble signifikante uavhengig av tilstedeværelse av diabetes og 
kardiovaskulære sykdommer. Forfatterne etterlyser studier rundt mulige mekanismer knyttet 
til fedme og demens. Dette i og med at omtrent femti prosent av den voksne befolkningen i 
verden hører til under en av disse gruppene. 
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4.8 The Relationship between Obesity and the High Probability of Dementia 
Based on the Body Mass Index and Waist Circumference [22]. 
 

Dette er en koreansk tverrsnittsundersøkelse publisert i 2012. Målet med denne studien var å 
undersøke sammenhengen mellom fedme og personer med høy risiko for demens.  I 
utgangspunktet antydet studiet at fedme relateres til en høy sannsynlighet for demens. 
Studien ble foretatt med personer i alderen 60-89 år. Personene som deltok besøkte et 
helsesenter i perioden 1.april 2008 til 30. april 2008. Totalt 293 personer, 164 menn og 129 
kvinner, ble inkludert i evalueringen av kognitiv funksjon. Dette ble foretatt ved hjelp av 
koreanske versjonen av Seven Minutes Screen test. KMI ble målt og delt inn i WHO kriterier 
[9]. Midjemål ble også målt med tanke på andel buk fedme. 

Gruppene som tilhørte overvekt og fedme hadde omtrent en 2,2 - 2,4 ganger høyere 
sannsynlighet for utvikling av demens. Dette sammenlignet med gruppen med normal KMI. 
OR var her på 2,03 med et 95 % KI liggende mellom 1,04 til 4,00 og OR på 2.02 med et 95 % 
KI liggende mellom 1,05 til 3,89. Disse tallene var statistisk signifikante. Når man 
sammenlignet gruppen med normalvekt og samtidig normal buk fedme med personer med 
normalvekt men høy andel buk fedme viste det seg at sistnevnte hadde en høyere 
sannsynlighet for demensutvikling senere i livet. Hos pasientene med høy andel bukfedme og 
normalvekt var det 2,0 ganger høyere sannsynlighet for demensutviklingsenere i livet dette 
med et 95 % KI liggende mellom 0,59 til 3,95 og et 95 % sammenlignet med normalvektige 
med normal bukfedme. 

Forfatterne nevner en rekke mulige biologiske mekanismer som kan forklare assosiasjonen 
mellom fedme og demens. De støtter en hypotese om at fedme har en skadelig innflytelse på 
hjernen lenge før symptomene på demens inntreffer. En rekke biologiske metabolitter nevnes 
som mulige utløsere. Leptin som utskilles fra fettvev og strømmer direkte gjennom blod 
hjerne-barrieren, nevnes som en viktig faktor for utvikling av demens. Indirekte, peker 
forfatterne på at, hyperleptinemia, kan være en viktig utløsende faktor også for fedme.  

Studiet konkluderer med at etter hvert som KMI øker, øker også sannsynligheten for demens. 
I tillegg, tyder det på i følge forfatterne, at buk fedme kan relateres til en høyere 
sannsynlighet for demens. 
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4.9 Sammenstilling av inkluderte studier 

Tabell 3 nedenfor viser en sammenstilling av inkluderte studier. 

Tabell 3. Sammenstilling av studiene 

Kilde nr. Design Hennsikt Antall 

deltagere 

Durasjon Resultat 

16 Tvilling 

kohort 

Undersøkelse av 

sammenheng mellom 

fedme midtveis i livet og 

demens-sykdommer 

8534 tvillinger derav 

kvinner og menn 

32 år Sammenheng mellom fedme, 

særlig midtveis i livet, og 

utvikling av demens ble påvist. 

Resultatet forble signifikant selv 

etter eliminering av potensielle 

confoundere 

17 Kohort studie Analysere forholdet 

mellom kroppsvekt 

variabilitet og utvikling av 

demens 

9000 menn 36 år Ustabilitet i KMI i perioder over 5 

år i alderen 40-70 år uavhengig av 

retning vektendring øker risiko for 

utvikling av demens. Resultatet 

forble signifikant selv etter 

eliminering av potensielle 

confoundere 

18 Tvilling 

kohort 

Evaluere forholdet mellom 

kardiovaskulære 

risikofaktorer midtveis i 

livet og risiko for 

redusering av kognitive 

evner 

Senere i livet 

2165 kvinner og 

menn 

23 år Kardiovaskulære faktorer midtveis 

i livet kan assosieres med en 

betydelig økt risiko for nedsatt 

kognitiv funksjon senere i livet. 

Fedme og lav fysisk aktivitet er av 

høyest betydelse.  

Den økte risikoen forbundet med 

fedme knyttes til allelen Apo-e4. 

19 Kohort studie Undersøke sammenhengen 

mellom KMI og buk fedme 

midtveis- og sent i livet og 

demens 

1304 kvinner og 

menn 

26 år En høy KMI midtveis i livet 

knyttes til en betydelig høyere 

risiko for demens, særlig 

Alzheimers sykdom.  Disse 

funnene var ikke signifikante.                                  

En redusert KMI sent i livet kan 

tyde på pågående demenssykdom  

Den økte risikoen forbundet med 

fedme knyttes ikke til allelen Apo-

e4. 

20 Tvilling 

kohort 

Undersøke sammenhengen 

mellom KMI og utvikling 

av demens-sykdommer 

645 tvillinger derav 

kvinner og menn 

24 år 

En negativ effekt sees av fedme 

midtveis i livet med tanke på 

kognitiv helse. Av betydelse er 

også vekttap mellom tidlig- og 

sent midtveis i livet. 

Resultatet forble signifikant selv 

etter eliminering av potensielle 

confoundere. 

21 Kohort studie Kartlegge effekten av 

risikofaktorer midtveis i 

livet, deriblant fedme, med 

tanke på utvikling av 

demenssykdommer senere 

i livet 

6583kvinner og 

menn 

36 år Høy andel buk fedme og fedme 

generelt midtveis i livet øker 

risiko for demens. Resultatet 

forble signifikant selv etter 

eliminering av potensielle 

confoundere. 

22 Tverrsnitts-

undersøkelse 

Undersøke sammenhengen 

mellom fedme og demens. 

Dette ved hjelp av personer 

med høy risiko for 

utvikling av demens 

293 kvinner og 

menn 

30 dager En økning i KMI øker 

sannsynlighet for utvikling av 

demens, dette uavhengig av 

tidspunkt for overvekt. Buk fedme 

relateres også til utvikling av 

demenssykdommer.          
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5. Diskusjon 
 

Hensikten med dette studiet var å undersøke den vitenskapelige evidensen for en 
sammenheng mellom fedme midtveis i livet og demenssykdommer.  
 
Sammenhengen mellom fedme, særlig midtveis i livet, og utvikling av demens underbygges i 
dette studiet. Ustabilitet i KMI i perioder over 5 år i alderen 40-70 år uavhengig av retning 
vektendring, viste seg i tillegg å øke risikoen for utvikling av demens [17]. Kardiovaskulære 
faktorer midtveis i livet, kan i følge overnevnte studier, assosieres med en betydelig økt risiko 
for nedsatt kognitiv funksjon senere i livet [18,19,20]. Fedme og lav fysisk aktivitet viser seg å 
være av høyest betydelse. En redusert KMI sent i livet, kan i tillegg tyde på pågående 
demenssykdom [19]. Dette kan ha sammenheng med en endret appetitt og sult følelse, 
forårsaket av forandringer i hjernen.  Høy andel buk fedme midtveis i livet viser seg som en 
mulig risikofaktor for utvikling av demenssykdommer.  

Styrkene i denne litteraturstudien er at alle studiene inkluderer bruk av standardiserte KMI 
målinger. Grad av overvekt ble i likhet vurdert etter WHO-kriterier [9]. Studiene inkluderte 
både menn og kvinner, i lik andel. Dette bortsett fra studie 2 som kun omhandlet menn [17]. 
En stor utvalgsstørrelse, lang oppfølgingstid samt kliniske diagnoser av demens er å finne i 
hovedvekten av overnevnte kohortstudier.  Resultatene i dette litteraturstudiet underbygges 
av en rekke tilgjengelige metaanalyser på området.  

Studie 23 er en metaanalyse publisert i 2011 [23]. Meta-analysen syntetiserte alt av 
tilgjengelig data fra prospektive studier som undersøkte sammenhengen mellom KMI og 
risiko for demens. Studiet viste at gruppene tilhørende undervektig, overvektig og fedme 
kunne assosieres med en økt risiko for demens. Dette sammenlignet med personer med 
normal KMI. Risikoen syntes å være høyest for undervektige og overvektige. Dette 
litteraturstudiet viser derimot ingen økt assosiasjon mellom undervektige og risiko for 
demenssykdommer. Dette kan komme av at relativt få av personene i de inkluderte studiene 
kunne klassifiseres inn under denne gruppen.  

Demens ble vurdert ved hjelp av ulike kriterier i de ulike studiene. I noen av studiene ble 
demenssykdommene Alzheimers sykdom samt vaskulær demens vurdert [16,19]. Mens i 
andre studier så man på svikt i kognitive evner generelt [17,20]. Dette gjør at grad av kognitiv 
svikt/ tilstedeværelse av demenssykdommer ikke kan sammenlignes mellom studiene.  Ulike 
demenssykdommer har i tillegg ulike sykdomsmekanismer [5,6,7]. En risikofaktor som virker 
inn på for eksempel Alzheimers sykdom, vil ikke nødvendigvis være av betydelse for 
vaskulærdemens. På den andre siden vil ikke alltid faktorer som setter ned den kognitive 
funksjonen, være koblet til demenssykdommer over hodet. Da andre faktorer som 
legemiddelbruk, alkohol og lite søvn her kan være av betydelse [24]. Studiene danner 
allikevel en viss pekepinn på tilstedeværelse av demenssykdommer generelt. Studiet i sin 
helhet gir derimot ikke grunnlag for å påpeke en sterkere assosiasjon mellom en spesifikk 
demenssykdom og fedme.  

Studiene hadde ikke like målenheter, noen målte HR og OR andre RR. Dette skaper ingen 
relevante problemer for sammenligning av resultatet. Da alle de overnevnte målenhetene 
måler grad av sannsynlighet for en gitt hendelse. I dette tilfellet storheten på assossiasjon 
mellom overvekt/fedme og demens, men man kan dog ikke sammenligne sifrene rett av.   

Inkluderte studier hadde i likhet KMI som mål på grad av overvekt og fedme. KMI er en lett 
tilgjengelig og billig måling for å vurdere ernæringsstatus til en person [9]. Høy KMI kan 
derfor være en nyttig indikator på overvekt, men noen begrensinger burde nevnes. Av 
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viktighet er den aldersavhengige sammenhengen som sees mellom KMI og demens. Det er 
særlig høy KMI midtveis i livet som assosieres med økt risiko for demenssykdommer. 
[16,18,21]. Fedme senere i livet, assosieres derimot ikke med demens i samme grad. Eldre har 
en betydelig høyre andel kroppsfett og minsket andel kroppsvann sammenlignet med yngre 
[25]. På bakgrunn av dette vil ikke KMI nødvendigvis gjenspeile en generell fedme hos den 
eldre befolkningen. Dette kan i denne sammenhengen virke som en potensiell confounder. 
Muligheten er til stede for at en høy andel fettvev sent i livet, i likhet med midtveis, øker 
sannsynligheten for demensutvikling. Dette må dog undersøkes videre og da med et annet 
mål enn KMI. 

I tillegg, KMI tar ikke hensyn til fordelingen av muskelvev og fettvev. Opplysninger om hvor 
på kroppen fettet sitter faller dermed bort. Dette hadde vært av interesse, da nettopp buk 
fedme viser seg å være av høy betydelse for utvikling av demenssykdommer. Bare to av 
studiene har tatt hensyn til dette [21,22]. Måling av buk fedme har her blitt brukt som en 
tilleggs indikator for grad av overvekt.  

Studiene nevner en rekke mulige biologiske mekanismer som kan forklare assosiasjonen 
mellom fedme og demens. Hypotesene går ut på at fedme kan ha en skadelig innflytelse på 
hjernen lenge før symptomene på demens inntreffer [20]. En rekke biologiske metabolitter 
nevnes som mulige utløsere.  

Leptin, et protein, er her ett av hovedfunnene. Leptin produseres av fettceller og bindes til 
spesielle leptinreseptorer blant annet i hypotalamus. Proteinet påvirker både 
energiomsettingen, appetittkontroll samt vektkontroll. Blodets leptinmengde relateres til 
mengden fettvev. En minsket andel leptin-reseptorer eller leptin-resistens kan være en 
utløsende faktor for fedme [11]. Dette igjen vil i teorien, kunne medføre en økt andel leptin i 
blodet. Proteinet har evnen til å kunne strømme direkte gjennom blod hjerne-barrieren og 
knyttes derfor til neuro-degeneration [22]. I tillegg, leptin antas å være involvert i deponering 
av betaamyloid. Betaamyloid er en av de viktigste ingrediensene i senilt-plakk. Noe som sees 
hyppig på hjernecellene til Alzheimers pasienter [5].  På bakgrunn av dette kan leptin være en 
link mellom fedme og demenssykdommer, i hovedsak Alzheimers sykdom. Her etterlyses 
vitenskapelig evidens for fremtiden. 

Studie 16 og 19 var såkalte tvillingstudier. Det kommer ikke frem av studiene om tvillingene 
er eneggede eller toeggede. Uansett, er det en styrke å bruke tvillinger i denne type studier. 
Både fedme og demenssykdommer er sammensatte prosesser hvor både gener og miljø antas 
å ha en viss betydelse. Ved å bruke, i hovedsak eneggede tvillinger, kan genetiske ulikheter 
settes til siden. Dette igjen vil resultere i en minskning av eventuelle confoundere. For å sikre 
en evidensbasert litteratur for fremtiden, burde tvillingpar som forsøkspersoner danne 
grunnlaget for videre forskning knyttet til fedme og demensutvikling. 

Tilstedeværelse av allelen ApoE-e4 ble ikke tilstrekkelig kartlagt i de inkluderte studiene. 
Allelen ApoE-e4 assosieres med økt risiko primært for utvikling av Alzheimers sykdom.  I 
tillegg antas genetisk disponibel fedme å være knyttet til dette genet [14]. Tilstedeværelse er 
dog kun tatt hensyn til i to av studiene, med noe avvikende resultat [18, 19]. 

Sammenhengen mellom fedme og demens forble uforandret etter eliminering av vaskulære 
risiko faktorer og sykdommer. Elimineringen gikk ut på å fjerne forsøkspersoner som tilhørte 
kjente risikogrupper med tanke på utvikling av demenssykdommer. Denne elimineringen 
skaper tvil. Da hovedvekten av de inkluderte studiene blant annet mangler opplysninger om 
kolesterol, blodtrykk og insulinnivå midtveis i livet. Fedme som en risikofaktor for demens, 
mangler med andre ord, tilstrekkelig dokumentasjon i overnevnte studier. Grad av 
inaktivitet, utdannelse samt sosialt fellesskap er blant annet manglende data i hovedvekt av 
inkluderte studier. Dette er alle faktorer som antas å være betydelige risikofaktorer for 
utvikling av demenssykdommer [1].  I og med at de inkluderte studiene har en lang 
oppfølgingstid og et stort antall personer skaper dette problemer på visse områder. 
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Kartlegging av blant annet oppvekstmiljø, psykiskhelse, sosiale ferdigheter samt grad av 
fysiskaktivitet er umulig i studier av dette omfang.  

Det kan være fedmen i seg selv som fører til økt grad av demenssykdommer. En annen 
mulighet er at andre overnevnte faktor virker sammen med fedme. En indirekte påvirkning 
er med andre ord mulig i assosiasjonen mellom fedme og demens risiko. Det er kjent a at et 
redusert aktivitetsnivå samt stor tilgang på energitette matvarer kan føre til stigning av KMI 
[10]. En mulighet er her at kostholdet kan være en risikofaktor, uavhengig av tilstedeværelse 
av fedme. Miljø burde heller ikke utelukkes med tanke på dette fenomenet. Forklaringen kan 
være at faktorer som fører til fedme, også kan føre til demenssykdommer [23]. 
Følgesykdommer, deriblant vaskulære sykdommer, sees hyppig hos personer med høy KMI. 
En mulighet er at disse sykdommene påvirker demensrisikoen uavhengig av tilstedeværelse 
av fedme. I tillegg kan høy KMI komme av psykiske lidelser som angst og depresjon. Dette er 
faktorer som isolert er forbundet med økt risiko for demens [1]. Man kan dermed med 
sikkerhet påstå at et flertall faktorer, i denne sammenhengen, kan gi fedme en forsterket og 
misvisende effekt.  

 

6. Konklusjon 
 

Fedme midtveis i livet kan, basert på tilgjengelige studier, assosieres med økt sannsynlighet 
for demenssykdommer. Overnevnte assosiasjon vil kunne føre til en økt prevalens av 
demenssykdommer de kommende årene. Det finnes derimot ikke tilstrekkelig vitenskapelig 
evidens for å fastslå om det er fedmen i seg selv, eller andre faktorer som er hovedårsaken. 
Mye tyder på at tilstedeværelse av flere vaskulære risikofaktorer, øker sannsynligheten for 
utvikling av demens.    

Studier angående spesifikke demenssykdommer som assosieres med fedme etterspørres for 
fremtiden. I tillegg burde forskningen kartlegge mulige biologiske mekanismer som 
forårsaker den observerte assosiasjonen.  I og med at andel overvektige stadig stiger, burde 
en forbedret forståelse av fedmens skadelige innvirkning på den kognitive helsen 
etterstrebes. 

Avslutningsvis, rollen til vektreduksjon for å forebygge demens må utredes videre. Dette med 
tanke på personene som rammes, men også samfunnsøkonomien. 
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