FAG – fagartikkel

Progresjon av demens og mild kognitiv svikt,
og validitet av demensdiagnosen på dødsattesten:

TRAIL-DEM-prosjektet

1

Det er mangel på studier angående demensprogresjon; fra symptom til diagnose,
sykehjem og død. Risikofaktorer for progresjon av ulike demenslidelser er relativt lite
beskrevet i litteraturen. TRAIL-DEM-prosjektet skal gi økt kunnskap på området.
Basert på en unik kobling av nasjonale registre
og helseundersøkelser vil vi kunne identifisere
effekten av påvirkbare risikofaktorer på utvikling av demens ved ulike demenssykdommer.
Vi vil videre kunne vurdere om klinisk informasjon, både fra tiden før diagnose og på tidspunktet ved diagnose, enten den er demens
eller mild kognitiv svikt, kan forutsi progresjon.
En annen viktig del av prosjektet er å under
søke validiteten av demensdiagnosen på dødsattesten.
I TRAIL-DEM-prosjektet vil vi bruke kliniske
og biologiske data som er samlet inn fra flere
grupper: Norsk register for personer som ut
redes for kognitive symptomer i spesialisthelse
tjenesten (NorKog), en sykehjemsundersøkelse
der personer blir inkludert ved innleggelse
(REDIC-NH), og en undersøkelse av hjemme
boende tjenestemottakere over 70 år (CONSIC).
Disse dataene vil bli koblet med informasjon i
nasjonale helseregistre for sykehjemsinnlegg
elser (Folkeregisteret), sykelighet (Norsk pasient
register) og dødelighet (Dødsårsaksregisteret).
Vi vil også innhente oppfølgningsdata fra personer inkludert i NorKog for å identifisere bestemte gruppers forløp av demenssykdom og
kognitiv svikt, og undersøke hvilke faktorer
som er assosiert med forløpet. Prosjektet vil gi
økt kunnskap om årsaker og forløp av demens
og kognitiv svikt. Det vil også gi kunnskap om
hvor stor andel av de med diagnosen lett kognitiv svikt som konverterer til demens, og hvilke
faktorer som påvirker en slik overgang. Bedret
1.
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kunnskap om prosessene bak kognitiv svikt og
demens vil hjelpe pasienter og deres familier,
samt bidra til at beslutningstakere kan utvikle
målrettet og effektiv politikk for et samfunn
som består av flere og flere eldre.
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Demens – et økende folkehelseproblem: Demens
kan forårsakes av ulike hjernesykdommer, først
og fremst nevrodegenerative og vaskulære
hjernesykdommer, eller kombinasjoner av begge
typer. Alzheimers sykdom er den hyppigste årsak til demens (60 prosent), fulgt av cerebro
vaskulær sykdom (15 prosent) og Lewy legeme
sykdom (10-15 prosent) (1). I de aller fleste
tilfeller progredierer demenssykdommen slik
at det gradvis blir vanskelig å klare seg i dagliglivet. Demens er mest vanlig blant de eldste, og
antall nye tilfeller dobles om lag hvert sjette år
fra 3.9 tilfeller per 1 000 personer per år blant
60–64 åringer til 104.8 tilfeller per 1 000 personer per år for aldersgruppen 90+ (1). Forekomsten av demens i Norge er ukjent, men
basert på tall fra andre land er det estimert at
det er 70 000-78 000 personer i Norge som har
demens, og at det årlig er 10 000 nye demens
tilfeller (2, 3). På verdensbasis er det estimert
at 46.8 millioner mennesker har demens, og
det er forventet at dette tallet vil dobles hvert
20 år på grunn av flere eldre (1).
Demensprogresjon lite studert: Det er mangel
på studier som ser på demensprogresjon; fra
symptom til diagnose, til innleggelse i sykehjem og død. Risikofaktorer for demensprogresjon av ulike demenslidelser er relativt lite
beskrevet i litteraturen. Resultater fra små


Tabell 1. Beskrivelse av studiekohorter
Variabler

NorKog (n=5 500)

REDIC (n=696)

CONSIC (n=1 001)

Demografi

Alder, kjønn, utdanning,
ekteskapelig status, tjenestebruk

Alder, kjønn, utdanning,
ekteskapelig status

Alder, kjønn, ekteskapelig status

Kognisjon/Grad av demens

MMSE, CDT, Ten-Word test, TMT
A and B, COWA, Figure-copying,
BNT, CDR

MMSE, CDT, SIB, CDR

MMSE, CDR

Nevropsykiatriske symptomer

NPI, CSDD, MADRS

NPI, CSDD

NPI, CSDD

Diagnose

Demenstype og MCI i henhold til
standardiserte kriteria

Demenstype og MCI i henhold til
standardiserte kriteria

Demenstype og MCI i henhold til
standardiserte kriteria

Fysisk fungering

Lawtons IADL og PSMS

Lawtons IADL og PSMS

Lawtons IADL og PSMS

Livskvalitet
Komorbiditet

QUALID, QoL-AD

QoL-AD

Komorbiditetsskala

CCI, GMHR

GMHR

Medisiner

ATC-koder og daglige doser

ATC-koder og daglige doser

ATC-koder og daglige doser

Rapport fra pleier

RSS, IQ-kode

IQ-kode

IQ-kode

Biobank

Blod (n=2000), Serum (n=1600)
DNA (n=2000), CSF (n=400)

Spytt for DNA-ekstraksjon
(n=800)

Kobling til registre

NPR, DÅR, Folkeregisteret

NPR, DÅR

DÅR

Forkortelser: MMSE: Mini-Mental-State Examination, CDT: Clock-Drawing Test, SIB: Severe Impairment Battery, TMT: Trail Making Test, COWA:
Controlled Word Association, BNT: Boston Naming Test, CDR: Clinical Dementia Rating Scale, NPI: Neuropsychiatric Inventory, CSDD: Cornell
Scale for Depression in Dementia, MADRS: Montgomery and Aasberg Depression Rating Scale; MCI: Minimal Cognitive Impairment, IADL:
Instrumental Activities of Daily Living, PSMS: Physical Self-Maintenance Scale, QUALID: Quality of Life in Late-stage Dementia, QoL-AD: Quality
of Life in Alzheimer’s disease, CCI: Charlson Comorbidity Index, GMRH: General Medical Health Rating Scale, ATC: Anatomical Therapeutical
Chemical, RSS: Relatives’ Stress Scale, IQ-code: Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly, NPR: Norsk pasientregister, DÅR:
Dødsårsaksregisteret.

 liniske forløpsstudier indikerer at personer
k
med Lewy legeme sykdom og vaskulær demens
har en raskere progresjon enn personer med
Alzheimers sykdom (4). Vi har også kunnskap
om at genotypen ApoE ε4 påvirker livslengden
negativt og at aleneboende eldre eller eldre
med atferdsproblemer vil øke risikoen for innleggelse i sykehjem tidligere i forløpet av
demens (5). Betydning av andre sykdommer
for prognosen er lite kjent. Vi ser derfor et
behov for å få økt kunnskap om prognostiske
faktorer for ulike forløp ved demens. Dette
ønsker vi å oppnå ved å studere en stor gruppe
pasienter som har vært utredet i spesialist
helsetjenesten i et tidlig stadium av demenssykdommen for så følge dem via data fra ulike
offentlige registre og data fra senere kontakt
med helsevesenet, fram til innleggelse i sykehjem og død.
Datakilder i TRAIL-DEM: Studiepopulasjonen i
TRAIL-DEM består av innsamlet datamateriale
for om lag 7 500 personer fra tre kliniske
kohorter, hvorav 5 500 er hentet fra Norsk
register for personer som utredes for kognitive
symptomer i spesialisthelsetjenesten (www.
NorKog.no). Om lag 1 700 personer er fra sykehjemskohorten REDIC-NH og hjemmehjelpsmottakerkohorten CONSIC. De tre kliniske
kohortene har brukt like kartleggingsverktøy

for kognisjon, grad av demens, funksjonsnivå,
nevropsykiatriske symptomer og komorbiditet
(Tabell 1). I tillegg er medikamentbruk regi
strert. NorKog og REDIC-NH inkluderer også
biologiske data. Personer som er inkludert i
NorKog og senere innlagt i sykehjem, vil bli
fulgt opp i sykehjem med kartlegging av grad
av demens, funksjonsnivå, nevropsykiatriske
symptomer og medikamentbruk. Så langt det
er mulig vil informasjon innhentes fra journal,
men ved mangelfull journal vil vi foreta en kartlegging gjennom et intervju av pårørende.
NorKog ble etablert som et forsknings- og
kvalitetsregister i 2009 under navnet Hukommelsesklinikkregisteret. Opprinnelig var sju
poliklinikker i Sør-Norge med i registeret, men
det er senere utvidet til å omfatte 27 poliklinikker.
Av NorKog-pasientene som er registrert per
1. juli 2015 hadde 41 prosent en demens
diagnose ved førstegangsundersøkelse, 28 prosent hadde diagnosen mild kognitiv svikt, og 31
prosent hadde andre diagnoser inklusiv obser
vasjonsdiagnose. Vi antar at om lag 800 av
NorKog-pasientene vil være døde og at 600 vil ha
vært, eller er innlagt i sykehjem når koblingene
gjøres i 2017.
I REDIC-NH er 696 pasienter inkludert ved
innleggelse på sykehjem i Hedmark, Oppland,
Nord-Trøndelag og Bergen. Inklusjonen foregikk mellom mars 2012 og november 2014.

NorKog ble etablert
som et forsknings- og
kvalitetsregister i 2009
under navnet Hukommelsesklinikkregisteret.
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Tabell 2. Registre som skal kobles til studiepopulasjonen
Variabler

NorKog (n=5 500)

Norsk pasientregister (NPR)

Data fra NPR vil være kliniske diagnose, og for hver diagnose: innleggelsestidspunkt og lengde på
innleggelse

Folkeregisteret

Ved å koble adresselister på studiedeltakerne med adresseliste over norske sykehjem vil vi være i stand til å
vite om deltaker bor på sykehjem eller har dødd i løpet av oppfølgingstiden, og i så fall når de døde og når
de flyttet på sykehjem.

Dødsårsaksregisteret (DÅR)

Dødsårsak og dødstidspunkt vil bli registrert, og vi vil benytte bade underliggende og medvirkende
dødsårsak, i følge ICD-10 klassifiseringssystemet. Alder ved død vil brukes.

Ved innleggelse på sykehjem var pasientene
84,5 år og 64 prosent var kvinner. Når det
gjelder kognitiv svikt hadde 84 prosent demens,
14 prosent hadde MCI og to prosent hadde
ingen kognitiv svikt.
I CONSIC ble 1 001 pasienter med hjemme
tjenester inkludert. Deltakerne var fra små og
store kommuner, og en blanding av personer
med nylig tildelte tjenester og lengre tid med
behov for tjenester. Inklusjon pågikk mellom
august 2008 og desember 2012. Gjennomsnittsalder var 83,4 år, 68 prosent var kvinner,
og 41 prosent hadde demens.
Studiepopulasjonen vil kobles med registerinformasjon (Tabell 2). Koblinger mot de ulike
registrene skjer i 2017 og 2021.

Validere demens på dødsattesten: I TRAIL-DEM
vil vi kunne validere de spesifikke demens
diagnosene, slik som Alzheimers sykdom, som
er satt på norske dødsattester. Antall personer
med demensrelaterte diagnoser i dødsårsaksregisteret er økende, og de nyeste tallene fra
Sykdomsbyrdeprosjektet fra 2013 viser at
Alzheimers sykdom var dødsårsak nummer to
med 4 126 dødsfall, etter hjerteinfarkt med
7 290 dødsfall. Med validerte demensdiagnoser
på dødsattesten kan Dødsårsaksregisteret
kunne benyttes i enda større grad som endepunktregister i epidemiologisk forskning om
risikofaktorer for demens.
Videreføre dødsattestkoblinger fra tidligere
prosjekt: I TRAIL-DEM vil vi benytte data fra
GENIDEM-prosjektet (6), hvor fylkesunder
søkelsene som ble gjennomført i perioden
1974-1988 (7) og Cohort of Norway (CONOR)
(8) er koblet med Dødsårsaksregisteret og data
fra Statistisk sentralbyrå. Fram til nå har vi kun
studert risikofaktorer for total demens i GENIDEM, og ikke hatt mulighet til å studere undergrupper av demens (9-17). Vi har i den forbind
else basert oss på en liten valideringsstudie fra
døde ved norske sykehjem fra tidlig på
1990-tallet, som bør oppdateres og inkludere
større antall for å dekke ulike demensdiagnose
grupper (18). Studiepopulasjonen i GENIDEM
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teller 278 722 deltakere og per januar 2015 var
66 543 av disse døde, hvorav 5 083 hadde
demens, enten som underliggende eller medvirkende dødsårsak. Dette tallet vil stige
betydelig de kommende årene, og gi oss statistisk styrke til å studere demensdødelighet brutt
ned på spesifikke demensdiagnoser, slik som
Alzheimers sykdom og vaskulær demens.

«... Alzheimers sykdom
var dødsårsak nummer
to med 4 126 dødsfall.»

Oppfølgning av kliniske data fra NorKog
kohorten: Vi vil samle inn oppfølgningsdata fra
personer inkludert i NorKog. Disse oppfølgningsdataene vil være kliniske og biologiske
data fra polikliniske kontroller og fra sykehusinnleggelser. Basert på klinisk informasjon før
og etter diagnosetidspunktet av demens/kognitiv
svikt vil vi kunne se på hvordan modifiserbare
risikofaktorer vil kunne påvirke forløpet for
disse gruppene. Vi håper å kunne identifisere
distinkte grupper med ulikt forløp av demenssykdom og kognitiv svikt, samt undersøke
hvilke faktorer som er assosiert med gruppe
tilhørighet.
Tidsplan for TRAIL-DEM: Oppstart 1. mars 2017,
og varighet i tre år fram til 1. mars 2020.
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