
Kort om 
Huntingtons sygdom
Huntingtons sygdom er en arvelig, uhelbredelig hjernesygdom, der giver neurologiske og psykiske 
symptomer.

Forløb og prognose

Huntingtons sygdom starter oftest hos den yngre voksne, men kan starte helt ned i barnealderen 
eller først i alderdommen. De karakteristiske symptomer er ufrivillige bevægelser, adfærdsændring
er og kognitive symptomer såsom demens, hukommelsesproblemer, personlighedsændringer og 
depressioner.  

Symptomerne giver tiltagende handicap, så patienten efterhånden også bliver fysisk afsvækket 
med vægttab og synkebesvær. Symptomerne er meget forskellige selv blandt nært beslægtede 
med Huntingtons sygdom.

Huntingtons sygdom er fremadskridende og sygdom.

Forekomst og arvegang 

Der er ca. 400 personer med Huntingtons sygdom i Danmark.

Huntingtons sygdom er dominant arvelig, dvs. at der er 50 % risiko for at give sygdomsanlægget 
videre til et barn – uanset køn – hvis en af forældrene har sygdomsanlægget.

Diagnosen stilles hos en person med symptomer på Huntingtons sygdom og ved genetisk påvis
ning af sygdomsanlægget. Derudover kan man få foretaget en såkaldt præsymptomatisk test, før 
man får symptomer på Huntingtons sygdom. 

Ifølge de internationale retningslinjer er genetisk rådgivning et krav før præsymptomatisk test. Ge
netisk rådgivning om konsekvenser af genetisk undersøgelse bør foregå i alle tilfælde, hvor diagno
sen bliver stillet.   

Behandling og kontrol

Sygdommen er uhelbredelig. Der findes kun lindrende medicinsk behandling, som tilbydes  afhæn
gig af, hvilke symptomer den enkelte med Huntingtons sygdom generes mest af. Desuden er ved  
lige   hold elsestræning (fx fysioterapi og taletræning) ofte en stor hjælp.



Mere information – kontakt
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