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❙ ❙ Personer som utvecklar demenssjukdom uppvisar kogniti-
va och andra störningar relativt lång tid innan en klinisk dia-
gnos kan ställas [1]. Det är dock oklart hur personer i en pre-
klinisk fas av demens bäst kan identifieras och när detta kan
ske. Olika prekliniska indikatorer har studerats, och i många
undersökningar har man använt kognitiv nedsättning som kri-
terium för att identifiera individer med ökad risk för demens.
Det har visat sig att mellan 12 och 42 procent av äldre perso-
ner med kognitiv nedsättning får en demensdiagnos när de un-
dersöks ett till fem år senare [2-8]. I de studier där kliniska
stickprov använts är andelen personer med kognitiv ned-
sättning som utvecklar demens vanligtvis större än i popula-
tionsbaserade stickprov.Våra kunskaper om det kliniska vär-
det av att screena asymtomatiska personer för demens är be-
gränsade [9]. I en tidigare populationsbaserad studie [4] visa-
de vi att en global kognitiv nedsättning i sig inte är en stark
bestämningsfaktor för demens. De deltagare som uppvisade
global kognitiv nedsättning hade visserligen en trefaldigt
ökad risk att utveckla demens över en treårsperiod jämfört
med kontrollpersoner. Det visade sig dock att en tredjedel av
personerna med kognitiv nedsättning hade en stabil eller för-
bättrad kognitiv prestation under uppföljningsperioden [4].

I det arbete som beskrivs i denna artikel undersökte vi om
en trestegsmodell kan användas hos en äldre population för att
med hög tillförlitlighet identifiera personer med kognitiv ned-
sättning som kommer att utveckla demens. De kriterier som
användes var: 

• subjektiva minnesproblem, 
• global kognitiv nedsättning, 
• nedsättning som visats i specifika neuropsykologiska test. 

Dessa tre steg liknar vad som kan tänkas ske i verkligheten:
En viss person kan för en allmänläkare berätta att minnet har
försämrats. Denne kan sedan testa personen med ett enkelt
kognitivt test, t ex mini-mental-test (MMT), och slutligen kan
personen remitteras till en specialist för en mer noggrann neu-
ropsykologisk utredning. 

Artikeln är ett sammandrag av en artikel publicerad i Bri-
tish Medical Journal (Palmer K, Backman L, Winblad B, Fra-

tiglioni L. Detection of Alzheimer’s disease and dementia in
the preclinical phase: population based cohort study. BMJ
2003;326:245).

❙ ❙ Metod
Vi använde data från Kungsholmsprojektet, en longitudinell
studie av personer 75 år och äldre som bor på Kungsholmen i
Stockholm [10]. Uppföljningsperioden var tre år. Undersök-
ningspopulationen bestod av 1 435 icke-dementa individer. 

Mätvariabler. Subjektiva minnesproblem mättes med en en-
kel fråga: »Upplever Du några problem med Ditt minne?«
Global kognitiv nedsättning definierades som prestation på
MMT som låg minst en standardavvikelse under ålders- och
utbildningsstratifierade normer. Tre kognitiva domäner un-
dersöktes i den neuropsykologiska testningen: minne, verbal
förmåga och spatial förmåga. Även här definierades nedsätt-
ning som testprestation minst en standardavvikelse under ål-
ders- och utbildningsstratifierade normer.

Diagnos av demens. Den primära utfallsvariabeln var de-
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mensdiagnos tre år senare. Här användes internationellt ac-
cepterade diagnoskriterier [10]. I den diagnostiska processen
undersöktes alla överlevande deltagare av läkare, sjukskö-
terska och psykolog. Dödsbevis och journalanteckningar an-
vändes för att fastställa diagnos för personer som dött under
uppföljningsperioden.

Analys av data. Vi beräknade sensitivitet, specificitet, positivt
prediktivt värde och negativt prediktivt värde för samtliga tre
kategorier av prediktorer (subjektiva minnesproblem, global
kognitiv nedsättning och nedsättning på de neuropsykologis-
ka testen) för demens vid en treårsuppföljning samt för olika
kombinationer av dessa prediktorer.

❙ ❙ Resultat
Av de 1 435 deltagarna var 1 081 kvinnor (75 procent). Me-
delåldern var 81,3 år med en standardavvikelse på 4,8 år. Vid
treårsuppföljningen hade 292 personer (20 procent) dött, me-
dan 170 personer (12 procent) hade flyttat eller vägrade att
delta. Totalt 189 personer av dem som undersöktes fick en de-
mensdiagnos (19 procent). Av dem som dött hade 18 perso-
ner en demensdiagnos (6 procent). 

Figur 1 visar att negativt prediktivt värde var snarlikt för
subjektiva minnesproblem, global kognitiv nedsättning och
specifika kognitiva problem när hela studiepopulationen an-
vändes. Positiva prediktiva värdet varierade från 25 procent
(subjektiva minnesproblem) till 37 procent (specifik minnes-
nedsättning). Totalt 51 procent av dem som utvecklade de-
mens hade subjektiva minnesproblem. När vi tittade enbart på
dem med subjektiva minnesproblem ökade positiva predikti-
va värdet för global kognitiv nedsättning, medan negativt pre-
diktivt värde minskade. Ett liknande mönster kunde ses för
specifik kognitiv nedsättning. För dem som hade både subjek-
tiva minnesproblem och global kognitiv nedsättning ökade
positivt prediktivt värde för både specifik minnesnedsättning
och nedsatt verbal förmåga dramatiskt.

När vi endast inkluderade de personer som levde vid upp-
följningstillfället i analyserna ökade positiva prediktiva vär-
det ytterligare. Med samma screeningprocedur befanns samt-
liga personer med nedsatt verbal förmåga ha demensdiagnos

(negativa prediktiva värdet = 57 procent), medan 91 procent
av dem med specifik minnesnedsättning hade demensdiagnos
tre år senare (negativt prediktivt värde = 64 procent). Alla
personer som hade subjektiva minnesproblem, global kogni-
tiv nedsättning och nedsättning i de tre neuropsykologiska do-
mänerna var endera dementa eller hade dött tre år senare.

❙ ❙ Diskussion
Vi kunde visa ett mycket högt positivt prediktivt värde för ut-
veckling av demens under en treårsperiod med en trestegsmo-
dell som liknar vad som kan ske i normal klinisk verksamhet:
upplevda minnesproblem som beskrivs i primärvården, test
av global kognitiv förmåga av allmänläkare eller sjuksköters-
ka och neuropsykologisk testning av en specialist. Endast 18
procent av dem som skulle komma att utveckla demens hade
emellertid problem i alla tre stegen. Vidare visar det låga po-
sitiva prediktiva värdet för samtliga tre prediktorer tagna var
och en för sig att inget enskilt instrument är användbart för
preklinisk screening av demens i den allmänna befolkningen.
Dessa resultat bekräftar tidigare forskning som visar på för-
delen av att kombinera globala och specifika test vid tidig
upptäckt av demens [11].

Ett intressant fynd var att positiva prediktiva värdet för do-
mänspecifik kognitiv nedsättning, när vi screenat för subjek-
tiva minnesproblem och global kognitiv nedsättning, var av-
sevärt högre när vi exkluderat dem som dött under uppfölj-
ningsperioden. Detta kan reflektera att de personer som dog
var i en terminal fas med kognitiv nedsättning vid det första
undersökningstillfället [12], men också att demenssjukdom
kan vara underdiagnostiserad bland personer som har dött. 

Sensitivitet. Vissa av dem som utvecklade demens screenades
bort i vart och ett av de tre stegen i vår modell. Huvudproble-
met är här att 51 procent av dem som utvecklade demens rap-
porterade att de inte hade subjektiva minnesproblem. Omsatt
i praktiken kan detta innebära att endast hälften av de perso-
ner som kommer att utveckla demens inom tre år söker hjälp
för detta. Det är rimligt att tänka sig att sensitiviteten hos sub-
jektiva minnesproblem som tidig markör för demens skulle
vara högre för en kortare uppföljningsperiod än tre år. Lika-
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Figur 1. En trestegsmodell för att bestämma positivt prediktivt värde och negativt prediktivt värde för subjektiva minnesproblem
(subjektivt minne), global kognitiv nedsättning (MMT) och specifik kognitiv nedsättning (minne, verbal förmåga, spatial förmåga) för
att utveckla demens inom tre år.
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Steg 1: Prediktivitet för demens i den 
allmänna befolkningen.

Steg 2: Prediktivitet för demens bland 
personer med subjektiva minnesproblem.

Steg 3: Prediktivitet för demens bland personer 
med både subjektiva minnesproblem och 
global kognitiv nedsättning (MMT).
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fullt kan detta resultat spegla att många äldre personer betrak-
tar minnesproblem som en naturlig del av åldrandet snarare
än något som föranleder kontakt med sjukvården.

Mätning av subjektiva minnesproblem. Det är också viktigt att
notera att ett jakande svar på frågan om man upplever sig ha
minnesproblem inte nödvändigtvis innebär att man konsulte-
rar en läkare i denna fråga. De som tar kontakt med sjukvår-
den på grund av problem med minnet kan förväntas ha mer ut-
talade svårigheter än de som svarade ja på denna fråga i före-
liggande studie. Således kan positiva prediktiva värdet för en
kommande demensdiagnos antas vara högre för personer som
aktivt söker hjälp för sina minnesproblem. 

Tillämpbarhet. Vi har visat att en trestegsmodell som simule-
rar vad som kan tänkas ske i normal klinisk praktik med hög
prediktivitet kan identifiera personer som kommer att utveck-
la demens inom tre år. Denna höga prediktivitet nåddes utan
att använda sofistikerade metoder (t ex hjärnavbildning), vil-
ket gör modellen användbar bland den allmänna befolkning-
en. Den stora utmaningen i framtida forskning är att öka sen-
sitiviteten i det första steget i modellen. Detta kan åstadkom-
mas genom att tillhandahålla bättre information till äldre
människor om vikten av att undersöka sina kognitiva funktio-
ner om man upplever sig ha problem.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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