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Populärvetenskaplig sammanfattning  

Demens är en sjukdom som medför stort lidande för den som drabbas men även för dess 

omgivning. Sjukdomen orsakar även konsekvenser för samhället.    

När en studie vill beräkna risker att en deltagare drabbas av demens så krävs det att 

analysen använder all information från deltagarna. Om viss information medvetet eller 

omedvetet förbises kan resultatet av studien bli felaktiga.  

 

I vår undersökning använder vi datamaterial från Betulaprojektet mellan 1988–2010 i Umeå 

för att försöka hitta orsaker och risker till varför vissa drabbas av demens och andra inte. De 

som blev utvalda att medverka i studien har genomgått olika minnestester, omfattande 

hälsoenkäter med fem års mellanrum. Vi har tillgång till information om demens, dödsfall, 

utbildning och testresultat från 3526 deltagare.  

 

Ett mindre undersökt problem när det kommer till studier av demens är när deltagaren drabbas 

av ett utfall som vi egentligen inte är intresserad av och på så sätt hindrar oss från att 

undersöka det utfall vi är intresserad av. Detta utfall kallas competing risk (konkurrerande 

utfall). I denna uppsats ligger fokus på att beräkna risken att drabbas av demens samt risken 

samt avlida innan deltagaren utvecklat demens. Uppsatsen har undersökt skillnader mellan 

specifika kategorier av deltagare samt jämfört resultat där man tar hänsyn till konkurrerande 

utfall. 

 

Vi jämför risken att drabbas av demens med avseende på kön, utbildningsnivå och resultat på 

de olika testerna som deltagarna gjort. Resultaten visade på en säkerställd skillnad mellan 

könsgrupperna där kvinnor har en högre risk att drabbas av demens medan männen har en 

högre risk att avlida innan utvecklad demens. Resultatet visade även att deltagare som har 

påbörjat eller avslutat högskoleutbildning har en lägre risk att avlida innan utvecklingen av 

demens. Det upptäcktes även skillnader för ett av de två olika minnestesterna som testades, 

där ett bättre resultat kan leda till en lägre risk att drabbas av demens samt en längre livslängd.  

 
 



	  

	  	  
	  

Sammanfattning 

Det har studerats mycket inom demensområdet och med hjälp av Betulaprojektets 

datainsamling har många avhandlingar och artiklar skrivit. Däremot har vikten att ta hänsyn 

till konkurrerande utfall (competing risk), så som avlida innan utvecklad demens, inte tagits 

upp i någon större utsträckning. Dessa konkurrerande utfall kan ha en betydande skillnad vid 

beräkning av sannolikheter att drabbas av demens. Därför är syftet med denna uppsats att 

beräkna sannolikheter och jämföra olika kategorier av människor och deras risk att drabbas av 

demens när konkurrerande utfall tas med i beräkningarna. Datat består av resultat från olika 

minnestester, antalet utbildningsår, en demensindikator, status avliden eller vid liv samt ålder 

vid de två utfallen som är av intresse. De resultat och slutsatser som analysen kom fram till 

var att det finns en signifikant skillnad att drabbas av demens mellan könsgrupperna där 

kvinnor löper en större risk att drabbas av demens. Vid beräkning av det konkurrerande 

utfallet, avlida, löpte männen en signifikant större risk att avlida innan utvecklingen av 

demens. När det kommer till utbildningsnivå upptäcktes kohortskillnader innan och efter 

skolplikten infördes 1962. Resultatet visade på en signifikant skillnad för högskoleutbildade 

när det kom till att avlida innan utvecklingen av demens. Analysen visade också på 

säkerställda skillnader beroende på poängresultat på ett utav minnestesterna där ett högre 

poängresultat medgav en lägre risk att drabbas av demens.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  	  
	  

 
Abstract 
 
Title:  
The importance of Competing Risk 
An analysis of dementia based on the Betula project data collection when competing risk 
is taken into account. 
 
There has been a lot of research in the field of dementia and with the help of the Betula 

project data collection a large number of dissertations and articles has been written. On the 

other hand, the importance of competing risk, such as death before developing dementia, has 

not been addressed to any significant extent. These competing risks could have a significant 

importance in calculating probabilities of dementia. Therefore, the purpose of this paper is to 

calculate probabilities and compare different categories of the participants in the study that 

experience dementia when competing risk is taken into account. The data from Betula 

consists of results from different memory tests, numbers of years in education, a dementia 

indicator, status if the participants was alive at the end of the project and age at the two events 

of interest. The results and conclusions reached by the analysis where that there is a 

significant difference between gender, where the women have a greater risk of getting 

diagnosed with dementia. When calculating the risk of death before diagnosed with dementia, 

men ran a significantly greater risk of dying before development of dementia. When it comes 

to education level, cohort difference was discovered before and after the Swedish school duty 

was introduced in 1962. The result showed a significantly lower risk of dying before 

development of dementia when the participants have more than 12 years of education. The 

analysis also showed differences depending on the score on one of the memory tests, where a 

higher score resulted in a lower risk of dementia.	  

 

 
 
 
 
 

 

 



	  

	  	  
	  

Förord 

Vi vill tacka Betulaprojektet för tillåtelse att använda deras data som möjliggjort denna 

uppsats och för möjligheten att få arbeta med verkligt data som gjorde processen mycket 

intressant. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Anders Lundqvist, för hans hjälp 

och stora ämneskunskap i att hitta relevant information till studien, samt värdefulla råd. 
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1.	  Inledning	  
1.1	  Demens	  och	  Betula	  
Minnesproblem brukar ofta bli kopplade till demens, speciellt när personer blir äldre. Men 

ofta är minnesproblem övergående och kan vara ett vanligt tecken på åldrande. Det kan dock 

även vara första steget till en demenssjukdom. Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som 

påverkar personens minnes- och tankeförmågor. Det orsakas alltid av sjukdom och är inte en 

del av en normal åldersförändring. Demens påverkar flera av hjärnans funktioner och det går 

inte att diagnoserna demens av endast minnesförlust. Det är ofta fler funktioner i hjärnan som 

påverkas exempelvis förmågan att tänka, skapa en överblick och planera, hitta i miljön, talet 

och förstå språket, ta eget initiativ, uppleva känslor som förut samt kontrollera sina känslor. 

(Svenskt Demenscentrum, 2016) 

 

Demens är ett växande problem och i Sverige finns idag mellan 130 000 och 150 000 

personer som har någon typ av demenssjukdom och där samhällskostnaderna för dessa uppgår 

till cirka 60 miljarder kronor. Enligt Socialstyrelsen kommer antalet demenssjuka att 

fördubblas till år 2050 (Socialstyrelsen, 2017). 2016 hade Sverige en genomsnittsålder på 

ungefär 82 år. Genomsnittsålder predikteras av SCB att öka till ungefär 87 år 2050 (SCB, 

2017). En studie som har haft som uppgift att undersöka demens är Betula. Studien startade 

1988 i Umeå för att studera hur minne och hälsa utvecklas i vuxenlivet och hos äldre, för att 

kartlägga tidiga kognitiva tecken samt de biologiska markörerna för demens för att sedan 

bestämma de kritiska faktorerna (Nilsson et al. 1997).  

 
1.2	  Problemformulering	  och	  syfte	  
När sannolikheter att drabbas av demens ska skattas krävs det att all information som fås från 

deltagarna tas med i beräkningen. Att utesluta viss information kan leda till att resultatet blir 

bias och därmed vara inkorrekta. Det är därför viktigt att ta med så kallade competing risk 

(konkurrerande utfall) i beräkningarna som är det utfall studien på förhand inte är intresserad 

av. Det konkurrerande utfallet i denna studie är att en deltagare avlidit innan utvecklad 

demens under studiens tidsgränser. Detta utfall är särskild viktigt att ta hänsyn till när en 

studie innehåller deltagare som är av högre åldrar och som på grund av detta har en 

överhängande risk att avlida (Berry et al. 2010).   
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Konkurrerande utfall har sin grund i överlevnadsanalys där ändamålet är att beräkna tid till att 

en deltagare drabbas av ett utfall och sannolikheten att en deltagare är utfallsfri till en given 

tidpunkt.  

 

För att skatta och visualisera sannolikheter när konkurrerande utfall tas i beaktande används 

så kallad kumulativ incidens. På så sätt erhålls sannolikheterna att drabbas av både det 

primära utfallet, som studien är utformad för att undersöka. Samt sannolikheterna för 

konkurrerande utfall till skillnad från en traditionell överlevnadsanalys som visar 

sannolikheterna att inte drabbas av något av utfallen. Ett ”felaktigt” tillvägagångsätt är att 

bara vända på överlevnadskurvan för att få fram sannolikheterna att drabbas, eftersom 

överlevnadsfunktionen betraktar båda utfallen simultant. En pionjär inom överlevnadsanalys 

Per K. Andersen har forskat mycket inom användning av konkurrerande utfall. Han visar att 

när dessa konkurrerande utfall inte tas i beaktande och endast en omvänd överlevnadskurva 

används, kan skillnaden mellan dessa “felaktiga” sannolikheter och de mer korrekta 

sannolikheterna bli stora (Andersen et al. 2012). 

 

För att titta på sannolikheterna mellan åldrarna hos deltagarna är det mer rättvist att fokusera 

på ålder vid inkludering i studien p.g.a. att alla deltagare i varje kohort testats vid samma 

ålder. I analysen fokuserar vi på att skatta om det finns någon skillnad mellan sannolikheterna 

att drabbas av båda utfallen beroende på kön, utbildningsnivå samt två olika minnestester. 

Eventuella effekten av variablerna presenteras som hazard ratio som beskrivs mer utvecklat i 

delkapitel 5.2.  

 

Det finns i dagsläget ett flertal artiklar och avhandlingar som har sin grund i Betulaprojektets 

data. Det har dock inte gjorts beräkningar där konkurrerande utfall tas i beaktande. Vår studie 

har sin grund i datainsamling från Betulaprojektet och syftet är att skatta sannolikheten att 

drabbas av demens och avlida före utveckling av demens. Vidare syftar studien att undersöka 

skillnader mellan kön samt effekterna av utbildningsnivå och resultat på två olika 

minnestester. 

 
1.3	  Tidigare	  forskning	  
Vi presenterar här ett urval av forskning som är relevant för vår uppsats. Idag är 

demensforskning ett populärt forskningsområde, det forskas mycket om varför vissa drabbas 

och andra inte. Här har vi då valt ut två studier, där den ena har forskat på skillnaderna mellan 



3	  
	  

könen och den andra studien har fokuserat på utbildningsnivå, mer ingående om ökad 

utbildning leder till en lägre risk att drabbas av demens.  

 

SBU har jämfört 49 olika studier om demens som har olika ursprung från olika världen och 

jämfört deras resultat. För ålder har de flesta resultat lika varandra. För de yngre 

åldersgrupperna (under 80 års ålder) visades risken vara relativt låg att drabbas av demens. 

Efter 80 års ålder fördubblades riskerna med varje 5 års intervall. Samt att det visades att 14 

av dessa 49 studier hade skillnader mellan könen, där kvinnor löper en högre risk att drabbas 

av demens (SBU, 2008).  

 

Vidare forskning om utbildningsnivå relaterat till att drabbas av demens resulterade vid en 

studie att högre utbildningsnivå är relaterat till en lägre risk att drabbas av demens, det visade 

sig vara samma resultat för de olika könen samt inkludering i studien. (Wang et al. 2012) 

2.	  Datamaterial	  
2.1	  Betulas	  insamlingsmetod	  
Projektet började 1988 med att samla in information från personer i Umeå kommun, med sin 

första våg av insamling av datamaterialet testtillfälle 1 (T1). Det utfördes genom att samla in 

data från 1000 slumpmässigt utvalda personer urval 1 (U1), som drogs ur befolkningsregistret 

i Umeå. Åldersgrupperna som valdes in i studien var 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 år, 

varav 100 deltagare i varje åldersgrupp. Eftersom könsfördelningen i Umeå inte var lika i de 

högre åldrarna, så speglades könsfördelningen i studien könsfördelningen från befolkningen. 

T2 började sin insamlingsperiod 5 år senare, 1993, där 86 % av deltagarna återkom från U1. 

Av deltagarna som inte återkom hade 9 % avlidit, 2 % hade flyttat från Umeå och 3 % ville 

inte bli testade igen efter femårsperioden. Ytterligare två slumpmässigt dragna urval ur 

befolkningsregistret i Umeå U2 och U3 inkallades vid T2. Av deltagarna från U2 var de 

samma ålder som deltagarna i U1 vid T1, deltagarna från U3 valdes att ha samma ålder som 

deltagarna från U1 var vid T2. När T3 började 1998 och ytterligare 5 år senare, 2003, T4 var 

återvändande helt i paritet med andelen återkommande, d.v.s. ungefär 85 %. Vid T4 hade 

tyvärr många av deltagarna avlidit eller inte kunnat transportera sig till Betula-lokalerna för 

hälsoundersökning och minnestestning på grund av sjukdomar.  
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Vid varje testtillfälle genomgår varje deltagare blodprovstagning med noggrann 

hälsoundersökning och en noggrann undersökning på minnet. Vid flera testtillfällen har 

deltagarna även genomfört en hjärnavbildning. Projektet avslutades 2017, aktuellt data till 

2010, även om studien är avslutad lever den största delen av deltagarna än idag. Det gör att 

detta projekt kommer vara relevant för forskning i decennium framöver. (Umeå Universitet, 

u.å.) 

 

2.2	  Studiens	  datamaterial	  
I vår studie har vi tillgång till 3526 observationer och 94 variabler. Variablerna som är av 

intresse för uppsatsen visar resultat från minnestester, ålder vid inkludering, kön på 

deltagaren, om deltagaren avlidit under tiden studien pågått, när deltagaren avlidit, om 

deltagaren fått diagnosen demens, när de fick diagnosen samt tid som deltagaren tillbringat i 

studien.  

 

2.3	  Bortfall	  
I datamaterialet fanns 16 bortfall där det saknades information om deltagaren var vid liv eller 

om deltagaren hade utvecklat demens, därför valde vi att avlägsna dessa 16 deltagare. För 

utbildningsnivå hade vi ytterligare 47 bortfall, dessa valdes att fortfarande inkluderas i studien 

på grund av att de innehöll information om demensutveckling eller om de avlidit innan 

utvecklad demens.  

 

2.4	  Kort	  om	  utvalda	  variabler	  för	  studien	  

Könsfördelningen som beskrivs tidigare är inte helt jämt fördelat mellan kvinnor och männen 

då datamaterialet utgått från könsfördelningen i populationen. I vårt datamaterial har vi då fler 

kvinnor än män som syns i tabell 1.  

 
Tabell 1. Antal utfallsfria, avlidna utan demens och de som fick diagnosen demens kategoriserat mellan kvinnor 
och män efter avlägsnandet av bortfall. 

	  

	  

	  

	  

 

Utfall Kvinnor  Män Totalt 

Utfallsfria 1229  997 2226 

Avlidna utan demens 396  459 855 

Diagnosen demens 271  158 429 

Totalt 1896  1614 3510 
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För variabeln utbildningsår har datamaterialet information som indikerar hur många år som 

deltagaren tillbringat på sin utbildning, dock ej fullständig information. Eftersom deltagarna 

som inkluderades i studien är över 35 år så betraktar vi variabeln vara konstant över tid. 

Variabeln delades sedan in efter dagens standard på utbildningsnivå, dvs. 9 års utbildning 

eller mindre kategoriseras som grundskoleutbildning, mellan 9 och 12 års utbildning 

kategoriseras som gymnasieutbildning, mer än 12 års utbildning kategoriseras som 

högskoleutbildning. Antalet från varje utbildningsnivå är inte jämt fördelat då vi har flest 

deltagare som genomgått grundskola vilket syns i tabell 2. I appendix tabell 5 syns hur 

fördelningen av utbildningsnivå ser ut efter födelseår. Vidare ser vi i appendix tabell 6 att 

genomsnittsåldern för kvinnor i studien är 83,58 och för männen är den 80,9. 

 
Tabell 2. Utbildningsnivå kopplade till respektive utfall. 

	  

	  

 

 

 

 

 

Mini mental test examination (MMSE) 

MMSE är ett test som ger en grov uppskattning av den kognitiva förmågan (minne, inlärning, 

orienteringsförmåga mm). Frågorna är relativt enkla för de som inte lider av minnesproblem, 

exempelvis vilket årtal är det idag? (Folstein, Folstein och McHugh 1975) Maximalt är 30 

poäng, utifall en deltagare fått ett resultat under 25 skickas normalt deltagaren på en större 

demensundersökning hos en psykolog. Vår studie visade sig ha ett medelvärde på MMSE för 

samtliga deltagare på 27,7, se tabell 3, med en standardavvikelse på 1,9.  

 

Subject preformed task (SPTB)  

SPTB är ett test på episodiskt minne. Deltagarna uppmanas att lära sig en lista med 16 korta 

meningar, exempelvis ”lyft pennan”. När deltagaren får listan av meningar ligger objekt som 

finns med på listan framme på bordet, exempelvis ”en penna”. Objekten ligger framme för att 

deltagaren lättare ska minnas vad som stod på listan. Efter en given tid plockas listan samt 

Utfall Grundskola Gymnasium Högskola Totalt 

Utfallsfria 819 571 802 2192 

Avlidna utan demens 677 97 71 845 

Diagnosen demens 334 58 34 426 

Totalt 1830 726 907 3463 
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objekten på bordet bort. Sedan ska deltagaren upprepa så många meningar som möjligt, där en 

rätt upprepad mening ger ett poäng. Minimalt kan deltagaren få 0 poäng, maximalt kan 

deltagaren få 16 poäng. (Nilsson et al. 1997, 2004) I tabell 3 observeras medelvärdet för 

samtliga deltagare på SPTB till 8,2 poäng med en standardavvikelse på 3,2. Spridningen av 

demens beroende på resultat på SPTB och MMSE visas i appendix figur 10. 

 
Tabell 3. Genomsnittliga poängen för deltagarna vid inkludering i studien. Skillnaden mellan könen, deltagarna 
som fått diagnosen demens och de som avlidit utan demens, med ett 95 % konfidensintervall i parenteserna. 

 Blivande dementa Icke dementa Alla deltagare 

SPTB Kvinnor 6,13 (5,77; 6,48) 8,80 (8,65; 8,95) 8,42 (8,28; 8,57) 

SPTB Männen 5,70 (5,30; 6,11) 8,36 (8,20; 8,52) 8,10 (7,95; 8,25) 

SPTB Totalt 5,97 (5,70; 6,24) 8,59 (8,48; 8,70) 8,21 (8,11; 8,32) 

    

MMSE Kvinnor 26,66 (26,40; 26,92) 27,72 (27,63; 27,81) 27,57 (27,48; 27,66) 

MMSE Männen 26,75 (26,40; 27,11) 27,86 (27,77; 27,95) 27,75 (27,66; 27,84) 

MMSE Totalt 26,69 (26,48; 26,90) 27,79 (27,72; 27,85) 27,65 (27,59; 27,72) 

 

3.	  Teori	  
3.1	  Introduktion	  till	  konkurrerande	  utfall	  och	  överlevnadsanalys	  
Ett konkurrerande utfall är ett alternativt ”event” (utfall) som är av signifikant betydelse för 

det primära utfallet i en studie (Berry et al. 2010). I detta arbete är det primära utfallet, det 

utfall som studien har som fokus att analysera, demens. Det konkurrerande utfallet är att 

deltagare avlider innan utvecklingen av demens. Konkurrerande utfall är ett viktigt inslag i 

kliniska studier där äldre människor studeras då det alltid finns en överhängande risk att 

avlida (Berry et al. 2010). Konkurrerande utfall är alltid närvarande vilket betyder att en 

deltagare av en studie alltid riskerar att utsättas antingen utav det konkurrerande utfallet eller 

av det primära utfallet (Noordzij et al. 2013). 

 

När konkurrerande utfall är närvarande men inte tas i beaktande kan det ge bias vid beräkning 

av sannolikheter. Bias uppkommer då de deltagare som avlider innan utvecklingen av demens 

betraktas som falska censureringar. (Andersen et al. 2012) 
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I det datamaterial som finns att tillgå för detta arbete ges endast utfallet avliden och inte 

dödsorsak vilket gör att det enda konkurrerande utfallet är avliden. För att förstå 

konkurrerande utfall och varför de är av betydelse så krävs det en genomgång av den del av 

statistiken som de befinner sig i, överlevnadsanalys. 

 

3.2	  Överlevnadsanalys	  
3.2.1	  Time-‐to-‐event	  	  
Överlevnadsanalys är en statistisk metod där det intressanta är tiden till att ett visst utfall sker. 

Tiden till ett utfall kan beskrivas i olika enheter så som år, månader eller dagar. I detta arbete 

kommer ålder på deltagare samt år att vara den tid som är av intresse.  Med utfall menas en 

intressant händelse som drabbar en deltagare. Avliden innan demens och demens är de utfall 

som är av intresse i detta arbete. Tiden fram tills dess att en deltagare drabbas av ett utfall 

eller går igenom studien utan att drabbas betecknas T. Tiden T fram till dess att en deltagare 

är i riskzonen att drabbas av demens kallas för ”survival time” och när ett utfall inträffar 

betecknas detta som ett ”failure”. (Kleinbaum och Klein 2012, kapitel 1)  

 

Sannolikheten att en deltagare ska överleva och vara utfallsfri efter en given tidpunkt t,  

där t ≥ 0, beräknas genom överlevnadsfunktionen för T, S(t). Vidare är sannolikheten att en 

deltagare drabbas av ett specifikt utfall före eller vid en tidpunkt t av intresse. Denna 

sannolikhet, F(t), refereras som den kumulativa incidensen. (Vittinghoff 2005, 212) 

 Antag här att f(t) är täthetsfunktionen för T, 

 

𝐹 𝑡 = 𝑓 𝑠 =&
' 	  1 − 𝑆 𝑡 .              

 

3.2.2	  Censurering	  	  
En nästan universell egenskap hos överlevnadsanalys är censurering, där den vanligaste 

formen av censurering är höger-censurering. Höger-censurering tolkas som att deltagaren 

avlägsnas från studien innan händelse inträffa. En censurering implicerar att en deltagare 

förblivit utfallsfri vid avslutat studie, men fortfarande är i risk att drabbas av utfallet i fråga.  

(Kleinbaum och Klein 2012, kapitel 1) 
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3.2.3	  Hazardfunktionen	  
Den så kallade hazardfunktionen beskriver en momentan händelseintensitet och används 

vanligtvis vid regressionsmodellering av överlevnadsdata. Hazardfunktionen betecknas h(t) 

och definieras genom, 

                                        ℎ 𝑡 = 	   lim
1→'

3 &£	  45&61	   	  4	  ³	  &)
1

= 	   8(&)
:(&)

 .                                         (1)                

 

Täljaren i (1) anger ”failure” i ett givet intervall t till t + d givet att deltagaren varit utfallsfri 

fram till tid t medan d definieras av ett litet tidsintervall inom vilket deltagaren kan drabbas av 

utfallet. (Kleinbaum och Klein 2012, kapitel 1) 

 

3.2.4	  Överlevnadsfunktionen	  	  
Så länge vi betraktar endast ett utfall, finns det ett enkelt samband mellan h(t) (1) och S(t). 

 

               Vi har  1
1&
𝑆 𝑡 = −𝑓 𝑡 , 𝑑å	  𝑔ä𝑙𝑙𝑒𝑟 − 1

1&
ln 𝑆 𝑡 = 	   8 &

: &
= ℎ 𝑡 .                                   

 

Genom att först integrera och sedan exponentiera båda sidor får vi, 

 

                       𝑆 𝑡 = 	   𝑒D E F 1FG
H .                     (2) 

  

Eftersom överlevnadsfunktionen innehåller hazardfunktionen kan vi alltså med hjälp av h(t) 

beräkna S(t), och vice versa. (Kleinbaum och Klein 2012, kapitel 1) 

 

3.3	  Orsaksspecifika	  hazards	  för	  konkurrerande	  utfall	  
Som tidigare beskrivits kan konkurrerande utfall ha en stor betydelse vid skattning av 

sannolikheter och det på grund av falsk censurering. Utan hänsyn till det konkurrerande 

utfallet är en deltagare som avlidit innan utvecklad demens fortfarande i risk att drabbas av 

demens. Vi antar, vilket är vanligt, att vi har två separata hazardfunktioner, en för varje utfall 

som visas i figur 1. Låt hi(t) vara hazard för att utveckla demens och h2(t) den hazard för att 

avlida innan deltagaren har utvecklat demens.  Dessa två hazards beskriver då två olika utfall 

och kallas för orsaksspecifika hazards (cause-specific hazards). (Andersen et al. 2012) 
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Figur 1. Visar på vilka sätt en deltagare i studien kan förflyttas från det utfallsfria stadiet till de olika utfallen.	   

3.3.1	  Kumulativ	  Incidens	  för	  konkurrerande	  utfall	  
De två utfallen är uppdelad med varsin kumulativ incidens Fi(t) som medför att den totala 

kumulativa incidensen FT(t) består av båda de enskilda incidenserna. För att den kumulativa 

incidensen ska kunna illustreras beräknas de orsaksspecifika hazardfunktionerna h1(t) och 

h2(t), vidare i texten kommer vi att använda oss av hi(t) då båda hazards beräknas på samma 

sätt.  

 

De enskilda orsaksspecifika hazardfunktionerna hi(t) tolkas och beräknas på samma sätt som 

tidigare, det vill säga att h1(t) är demensintensiteten och h2(t) är intensiteten för att avlida 

innan utvecklingen av demens. De två hazardfunktionerna integreras separat över tiden 0 till t 

och ger den kumulativa hazardfunktionen för vardera hazard, 𝐻J 𝑡  och 𝐻K 𝑡 ,  

 

𝐻L 𝑡 = 	   ℎL(𝑠)
&
' 	   , 𝑖 = 1,2.                 

 

Vi får då, enligt (2), överlevnadsfunktionen för de respektive utfallen, S1(t) = 𝑒DOP(&)	  och  

S2(t) =  𝑒DOQ(&). Som tidigare beskrivits krävs det att båda utfallen tas i beaktande vid 

beräkning av överlevnadssannolikheter vilket har till följd att den totala 

överlevnadsfunktionen, ST(t), baseras på både det primära utfallet och det konkurrerande 

utfallet. 

 

𝑆4 𝑡 = 	   𝑆J 𝑡 ∗ 	  𝑆K 𝑡 = 	   𝑒DOP & DOQ & ,              (3) 

 



10	  
	  

där 𝐻J(𝑡) är den kumulativa orsaksspecifika hazardfunktionen för demens och 𝐻K(𝑡) är den 

kumulativa orsaksspecifika hazardfunktionen för att avlida innan utveckling av demens. ST(t) 

(3) är såldes en gemensam funktion av både H1(t) och H2(t).  

 

När respektive risker och den gemensamma kumulativa hazardfunktionen för de båda utfallen 

demens och avliden, ST(t), är beräknade kan den kumulativa incidensen för respektive utfall 

räknas ut. Sannolikheten beräknas genom en integral över respektive hazardfunktion 

multiplicerat med den totala överlevnadsfunktionen.  

 

𝐹L(𝑡) = 𝑆4 𝑠 ∗ 	  ℎL 𝑠 	  𝑑𝑠	  	  , 𝑖 = 1,2,&
'                       (4) 

 

där 𝑆4(𝑠) är den totala överlevnadsfunktionen som innehåller både hazard för demens och 

hazard att avlida innan demens. Där ℎL(𝑠) är respektive orsaksspecifik kumulativ hazard för 

de båda utfallen. Det innebär att vi inte längre kan beräkna Si(t) enbart med hjälp av hi(t), och 

vice versa som tidigare när endast ett utfall utvärderas. (Andersen et al. 2012) 

 

3.3.2	  Cox	  proportional	  hazard	  regression	  	  
Cox proportional hazard regression modell (CPH), (Cox, D.R. 1972), används för att 

analysera överlevnadsfunktionerna med kovariat i modellen. Det är nu en av de mest använda 

statistiska modellerna inom medicinsk forskning, eftersom tid till händelse är ett vanligt utfall 

i klinisk forskning. CPH är designad för att modellera hazardfunktionen (1) så att hazard blir 

beroende av kovariater. Låt Z beteckna en vektor av kovariat, och låt den betingad hazard 

givet Z = z vid tidpunkt 𝑡 definieras enligt (Sasieni 2005),  
 

ℎL 𝑡 𝑧 = ℎ'L 𝑡 ∗ e	  (UVW),	   där 𝑖 = 1,2.            (5) 

 

Vi modellerar ℎL 𝑡 𝑧  som en produkt av baseline hazard och kovariaternas effekt, där 𝛽 är 

en vektor av regressionparametrar, och vanligtvis specificeras inte ℎ'L 𝑡  parametriskt. Vi 

antar alltså att kovariateffekten är konstant över tid, endast ℎ'L 𝑡  är beroende av tid. Vi kan 

då skatta effekterna av kovariat med hjälp av den så kallade hazardkvoten (Sasieni 2005), 
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E 𝑡 𝑧K
E 𝑡 𝑧J

= e UV WQDWP .	         

 

Eftersom hazardkvoten är oberoende av tiden sägs det därför att CPH-modellen är en 

proportionell hazard modell, förändringarna av hazard är då proportionell mot förändringarna 

i kovariaten.   

 

3.3.3	  Estimation	  med	  Cox	  Proportional	  Hazard	  regression	  	  
Här beskrivs kortfattat hur vi skattar 𝛽 i CPH-modellen. Låt det utfall som observeras ha 

inträffat för en individ vid tidpunkt t, sannolikheten att just den individen ska drabbas av alla 

som skulle kunna drabbas av utfall i kan skrivas. (Sasieni 2005) 

 

𝐿L 𝛽 = E 𝑡L 𝑍L
E 𝑡[ 𝑍[\∈^_

 ,              (6) 

 

där 𝑡L är tid för utfall i och 𝑅L individer som inte drabbats av ett utfall innan 𝑡L.  

Här får vi enbart bidrag till likelihood från tidpunkt då utfallet inträffat, vi betingar alltså 

likelihooden på utfallstidpunkter,  

 

  𝐿 𝛽 = 𝐿L 𝛽L .    

 

För att skatta 𝛽 behöver vi inte specificera baseline hazard eftersom den förkortas bort i (6). 

Det gör att kovariaternas effekt är oberoende av tid och kan skattas genom betingad 

likelihood, detta föreslogs först av Cox (1972). Det existerar ingen explicit lösning för att 

maximera 𝐿 𝛽  utan enbart numeriskt. (Cox 1972) 
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3.4	  Aalen-‐Johansen	  estimator	  
För att beräkna och visualisera sannolikheten att drabbas av ett utfall där intressanta kovariat 

är med i beräkningen som beskrivs i kapitel 2.2 så används Aalen-Johansens estimator. Denna 

estimator skapar en övergångsmatris A(t). Övergången sker från rad till kolumn vilket innebär 

att radsumman är lika med 1, 

 

𝐴 𝑡 = 	   	  	  
	   ℎJK(𝑡|𝑧) ℎJc(𝑡|𝑧)
0 	  1 0
0 0 	  1

	  	    .               

 

I matrisen ovan finns elementen hij(t | z) som beskriver andelen av deltagare som förflyttas 

från det utfallsfria stadiet till något av de intressanta utfallen i denna uppsats. Eftersom att i 

detta arbete finns två utfall som en deltagare kan drabbas av så innebär det att h12(t) är andelen 

deltagare som drabbas av demens vid tid t och h13(t) andelen deltagare som avlider innan 

demens vid tid t. Vid beräkning av sannolikheter med hjälp av Aalen-Johansen krävs det att 

de deltagare som förflyttas från det utfallsfria stadiet tas från liknande senarior. Detta medför 

att varje element innehåller specifika kovariat som är satta till värden som är av intresse. För 

att grafisk illustrera hur övergångssannolikheterna utvecklas över tid behöver vi specificera 

värden för kovariaten Z. De kovariat som används är kön, ålder, SPTB, MMSE och 

utbildningsnivå. När effekterna av kön, ålder och utbildningsnivå utvärderas så är SPTB 

fixerat till 8, MMSE till 28, vilket är lika med respektive stickprovsmedelvärde avrundat till 

heltal. Utöver det så observeras deltagare som inkluderats i studien vid 50,60 och 70 års ålder. 

Att en deltagare förflyttar sig från det utfallsfria stadiet till ett av elementen h12(t) eller h13(t) 

beräknas genom en modifikation av den kumulativa incidensen (4) där hi(t) är konditional 

hazard (5) från 2.2. Sedan skapas en graf där varje tid t illusteraras separat från de två 

elementen över tid. (Therneau, Crowson och Atkinson 2018) 
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4.	  Resultat	  
I studien har vi använt oss av Microsoft Excel för att förbereda data för vidare analys och för 

att utföra tester. För analys av den kumulativa incidensen, beräkning för hazard ratio, 

beräkningar av viktiga nyckeltal har vi använt oss av R-studio. R-paketet survival har använts 

för att producera resultaten (R Core Team 2016).  

 

Resultaten kommer presenteras i figurer och tabeller. De analyser som har genomförts är 

kumulativ incidens där kovariaten är kön, utbildningsnivå, SPTB och MMSE. Där SPTB och 

MMSE betraktas som kontinuerliga kovariat. Åldersgrupperna som används för att jämföra 

dessa kovariat är de deltagare som har inkluderats i studien vid 50, 60 och 70 års ålder. 

Signifikansnivån är satt till 5 % (0,05) för CPH.  

 

4.1	  Jämförande	  mellan	  användning	  och	  uteslutning	  av	  konkurrerande	  utfall	  	  
Konkurrerande utfall används för att ta hänsyn till utfall som i studien inte är av intresse. 

Dessa utfall kan ha stor betydelse på sannolikheterna för demens. Om konkurrerande utfall 

inte tas i beaktande kommer de deltagare som avlider innan de får demens att censureras och 

betraktas som utfallsfri när de i själva verket upplevt ett utfall, dock inte det primära utfallet. 

X-axeln visar på tid i år som deltagaren varit med i studien och y-axeln visar på sannolikheten 

att drabbas av demens. 

 
Figur 2. Övergripande exempel mellan användning och uteslutning av konkurrerande utfall. CR står för 
competing risk (konkurrerande utfall) 
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Det går att urskilja i Figur 2 att konkurrerande utfall är av stor betydelse vid uträkning av 

sannolikheter att drabbas av demens. Ett exempel på betydelsen av konkurrerande utfall kan 

observeras av den procentuella skillnaden i demensrisk för män efter 20 år. Modellen utan det 

konkurrerande utfallet skattar riskerna approximativt 18 % högre, (0,13/0,11), i jämförelse 

med modellen där konkurrerande utfall är med. Oavsett kön är skillnaderna vid lägre åldrar 

relativt liten mellan med och utan konkurrerande utfall. Detta beror på att förekomsten av 

demens och att avlida inte är lika vanligt förekommande i jämförelse med högre åldrar. Dock 

går det att observera ju längre tiden går desto mer skiljer de två linjerna från varandra. 

Sannolikheterna där konkurrerande utfall uteslut ökar i en snabbare takt än där konkurrerande 

utfall tas i beaktande. Detta gör användningen av konkurrerande utfall viktig då en modell 

som utesluter dessa ger bias och tenderar att överprediktera sannolikheterna.  

 

4.2	  Cause-‐Specfic	  Hazard	  Ratios	  	  	  
Här följer resultat av hazard ratio (HR) för kovariaterna MMSE, SPTB, kön och 
utbildningsnivå.  

 
Tabell 4. HR mellan MMSE, Kön, SPTB utbildningsnivå och inkluderingsåldern hos deltagaren detta givet att 
övriga kovariater är med i modellen samt hålls konstanta. 

 HR för 

demens 

P-värde för  

demens 

HR att  

avlida innan 

demens 

P-värde för att 

avlida innan demens 

MMSE  0,965 0,159 0,982 0,343 

Kön man 0,797 0,025 1,773 <0,001 

SPTB 0,883 <0,001 0,960 0,005 

Gymnasiet 1,238 0,154 0,892 0,311 

Högskola 0,858 0,425 0,696 0,006 

Inkluderingsåldern 1,089 <0,001 1,111 <0,001 

 
För MMSE betraktar vi att HR är nära 1 för både demens samt att avlida, vilket även påvisas 

av de höga p-värdena. Vi har inte empiriskt stöd för att MMSE har ett samband med demens 

samt att avlida innan utvecklingen av demens.  

 

För könen används kvinnor som referens och resultatet visar på en HR på 0,797 (minskning 

med 20,3 %) för männen som resulterade i lågt p-värde under signifikansnivån. Männen har 

däremot ett HR på 1,773 (ökning med 77,3 %) för att avlida innan utvecklad demens som 
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även det gav ett p-värde lägre än signifikansnivån. Vi drar då slutsatserna att det finns 

empiriskt stöd att männen har en ökad risk att avlida innan utveckling av demens, däremot har 

männen en minskad risk att drabbas av demens.  

 

SPTBs samband till demens visades vara signifikant. Om poängresultatet ökar med en enhet 

minskar i genomsnitt HR med 11,7 %. SPTB visades också ha en signifikant effekt på att 

avlida innan utvecklad demens. Även här om SPTB ökar med en poäng minskar i genomsnitt 

HR med 4 %. Vi drar, på grund av det låga p-värdet, slutsatserna att det finns empiriskt stöd 

att ett ökat resultat på SPTB har en effekt på demens samt har en effekt på att avlida innan 

utvecklad demens.   

 

För utbildningsnivå har vi satt grundskoleutbildning som referens. När vi jämför 

gymnasieutbildning mot grundskoleutbildning betraktar vi att gymnasieutbildningens HR är 

nära 1 för både demens samt att avlida innan utvecklad demens, detta påvisas av de höga p-

värdarna. Vi har då inget empiriskt stöd att gymnasienivå har en effekt på varken att avlida 

eller utveckla demens.   

Det finns inget empiriskt stöd att högskoleutbildningen har en effekt på utveckling av demens 

när grundskoleutbildning är satt som referens. Däremot har högskoleutbildning ett HR på 

0,696 (minskning med 30,4%) att avlida innan utvecklad demens, som visade sig vara 

signifikant. Slutsatsen är att det finns inget empiriskt stöd att högskoleutbildning har en effekt 

på utvecklingen av demens. Men det finns empiriskt stöd att högskoleutbildning har en effekt 

på att avlida innan utvecklingen av demens.  

 

Inkluderingsålderns samband till demens visades vara signifikant. Om inkluderingsåldern 

ökar med ett år ökar i genomsnitt HR med 8,9 %. Inkluderingsåldern visades även ha en 

effekt på att avlida innan utvecklingen av demens. Om Inkluderingsåldern ökar med ett år 

ökar HR med 11,1%. Det finns empiriskt stöd att inkluderingsåldern har en effekt på både att 

utveckla demens samt att avlida innan utvecklingen av demens. 

 

4.3	  Kumulativ	  Incidens	  	  
Resultaten som redovisas nedan är sannolikheter att drabbas av demens respektive avlida före 

demens för en deltagare med genomsnittliga testresultat. Genomsnittet är beräknat på det två 

minnestesterna som genomförts under studien och de genomsnittliga resultaten är 28 för 

MMSE och 8 för SPTB. En kumulativ modell betyder adderande modell vilket gör att 
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kurvorna är predikterande och kommer fortsätta även om det inte finns deltagare att utvinna 

information ifrån. Detta kan vid höga åldrar, där deltagare saknas eller är få, göra att 

sannolikheterna inte är tillförlitliga.  

	  

4.3.1	  Kumulativ	  Incidens	  -‐	  jämförelse	  mellan	  kön	  och	  ålder	  
Kumulativ incidens visar på hur stor sannolikhet det är för en deltagare som inkluderats vid en 

viss ålder att drabbas av ett utfall efter visst många år i studien. Deltagarna i figur 3 har 

inkluderats vid 50 och 60 års ålder där sannolikheterna är beräknade för en genomsnittlig 

deltagare utifrån SPTB och MMSE som tidigare beskrivits. I figur 4 visas deltagare som 

inkluderats vid 60 och 70 års ålder.  

	  
Figur 3. Skillnaden i sannolikheter mellan könen vid inkludering av deltagare vid 50 och 60 års ålder. 

 
I figur 3s vänstra bild ser vi sannolikheten att drabbas av demens efter visst många år från det 

att deltagaren inkluderats i studien. Det går att urskilja en skillnad både mellan åldrarna samt 

mellan könen. En 50-årig kvinna har större sannolikhet att drabbas av demens ju äldre hon 

blir jämfört med en jämnårig man. Detsamma gäller deltagare som inkluderats vid 60 års 

ålder. Slutsatsen blir att kvinnor löper en högre risk att drabbas av demens över tid. I den 

högra bilden visas sannolikheter för utfallet avlida innan utvecklad demens. Här observerar vi 

att det är männen som har en högre sannolikhet att avlida jämfört med kvinnor i samma 

inkluderingsålder. Detta gäller både för deltagare som inkluderats vid 50 års ålder och 60 års 

ålder. Vi ser även att skillnaden mellan könen ökar med tiden, speciellt för utfallet demens.   
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Figur 4. Skillnaden i sannolikheter mellan könen vid inkludering av deltagare vid 60 och 70 års ålder. 

	  

Även i figur 4 ser vi att det	  är kvinnorna som löper större risk att drabbas av demens. Kvinnor 

och män som inkluderas vid 70 års ålder har en större sannolikhet att drabbas av demens i 

jämförelse med samkönade som inkluderats vid 60 års ålder. När skillnad mellan könen 

undersöks, observeras att sannolikheten ökar ju längre tid som deltagarna är med i studien. 

Detta syns tydligt mellan de som inkluderades vid 70 års ålder både vid demens och avlida 

innan demens.  

 

Det går tydligt att se i både figur 3 och 4 att ju längre en deltagare är med i studien så ökar 

både sannolikheten för demens samt att avlida. Det intressanta är att se skillnaden mellan 

könen, att det finns en tydlig skillnad i både utveckling av demens samt avlida innan demens. 

Detta kan även ses i tabell 1 där hazard ratio för män är signifikant skild från kvinnor.   
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4.3.2	  Kumulativ	  incidens	  vid	  SPTB	  resultat	  5	  och	  11	  
Här visas skillnaderna mellan könen när deltagarna fått resultaten 5 och 11 på SPTB-testet. 

Alltså en standardavvikelse från medelvärdet på testet.  

	  
Figur 5. Skillnaderna på sannolikheter mellan könen vid resultat 5 och 11 på SPTB för deltagare som 
inkluderats vid 50 års ålder. 

 

Figur 5 visar på sannolikheten att drabbas av demens när en deltagare inkluderats vid 50 års 

ålder och får 5 alternativt 11 i resultat på SPTB-testet. Vi ser en liten skillnad mellan könen 

(röd och svart) som ökar en aning ju längre deltagaren är med i studien. Exempelvis så löper 

en kvinna, som inkluderats vid 50 års ålder och som fått resultatet 11, en större risk att 

drabbas av demens över tid än en jämnårig man som fått resultatet 5. Det är dock relativt låga 

sannolikheter där exempelvis en kvinna som svarat på 5 korrekta meningar efter 20 år i 

studien har en sannolikhet att drabbas av demens på cirka 8 %. Vi observerar att skillnaderna 

inom könen mellan resultaten är relativt liten och det går därför inte att dra några större 

slutsatser utifrån denna ålder av inkludering då sannolikheterna är så pass nära varandra.  
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Figur 6. Skillnaderna på sannolikheter mellan könen vid resultat 5 och 11 på SPTB för deltagare som 
inkluderats vid 60 års ålder. 

 
När deltagare inkluderas vid 60 års ålder, som visas i figur 6, ser vi en aning större skillnad 

både mellan könen samt inom könen när resultatet på SPTB-testet skiljer sig åt. Över tid blir 

skillnaderna större än vad den blir när kvinnor och män inkluderas vid 50 års ålder.  

Det finns fortfarande en observerbar skillnad mellan könen där männen oavsett om de fått 5 

eller 11 som resultat på SPTB-testet, har en lägre risk att drabbas av demens. Kvinnor som 

fått resultatet 5 på SPTB-testet löper störst risk över tid att drabbas av demens. Skillnaden 

mellan de två olika resultaten är betydligt större när deltagarna inkluderas vid 60 års ålder i 

jämförelse med 50. Exempelvis ser vi en skillnad i sannolikhet mellan resultaten på cirka 8,5 

% mellan kvinnor som varit med i studien i 20 år.  
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Figur 7. Skillnaderna på sannolikheter mellan könen vid resultat 5 och 11 på SPTB för deltagare som 
inkluderats vid 70 års ålder. 

 
Figur 7 visar på skillnader mellan de två olika resultaten på SPTB-testet när deltagare har 

inkluderats vid 70 års ålder. Här ökar sannolikheterna betydligt snabbare än tidigare. Det är 

ingen överraskning då vi tidigare sett att sannolikheterna ökar med tiden och ju äldre en 

deltagare inkluderas. Det finns fortfarande en skillnad mellan könen, och som tidigare 

redovisats har kvinnor en högre risk att drabbas av demens i jämförelse mot männen. När 

SPTB ökar från 5 till 11 observeras en lägre risk att drabbas av demens, vilket syns tydligt i 

båda könsgrupperna. Även om kvinnorna hade ett SPTB värde på 11 och männen hade ett 

SPTB värde på 5, har kvinnorna fortfarande en högre risk att drabbas av demens. 
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4.3.3	  Kumulativ	  incidens	  –	  jämförelse	  mellan	  utbildningsnivå	  
Deltagarna har inkluderats vid 50, 60 och 70 års ålder där utbildningsnivå är indelad i 

grundskola (≤ 9 år), gymnasiet (> 9 år och ≤ 12 år) och högskola (> 12 år). 

 
Figur 8. Skillnaden i sannolikheter mellan utbildningsnivå vid inkludering av deltagare vid 50 och 60 års ålder.  

 
Figur 8 visar på skillnader beroende på vilken utbildningsnivå som deltagarna har vid 

inkludering. Den vänstra bilden visar på utvecklingen av demens. Det går att urskilja en viss 

skillnad mellan utbildningsnivå både för deltagare som inkluderats vid 50 års ålder och vid 60 

års ålder. För de som inkluderats vid 50 års ålder observeras ingen större skillnad de 10 första 

åren in i studien. Därefter har de deltagare som gått gymnasiet en högre sannolikhet att 

drabbas av demens jämfört med de som gått högskola eller endast grundskola. Samma slutsats 

kan dras för de deltagare som inkluderats vid 60 års ålder. Även där är det de som gått 

gymnasiet som har högst sannolikhet att drabbas av demens. Den högra bilden visar på 

sannolikheten att avlida innan demens beroende på utbildningsnivå. Här observeras att det är 

en mindre skillnad mellan nivåerna men den nivå som sticker ut något är högskola. De 

deltagare som har en högskoleutbildning har en aning lägre sannolikhet att avlida före 

utveckling av demens i jämförelse med de två övriga nivåerna.  
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Figur 9. Skillnaden i sannolikheter mellan utbildningsnivå vid inkludering av deltagare vid 60 och 70 års ålder.  

 
I figur 9 är det utbildningsnivå för de deltagare som inkluderats vid 60 och 70 års ålder som 

jämförts. Dessa två bilder är snarlika de som visats i figur 8 till skillnad från att 

sannolikheterna för de som inkluderats vid 70 års ålder är högre. Fortfarande så är det de 

deltagare som gått gymnasiet som har högst sannolikhet att drabbas av demens medan de som 

gått högskola har lägst sannolikhet att avlida innan demens över tid. Vi ser också att 

skillnaderna mellan åldrarna ökar över tid både för demens och att avlida innan demens. 

Högst risk att drabbas av demens är de som inkluderats vid 70 års ålder och har gymnasial 

utbildning.  

 

4.4	  Sammanfattning	  av	  resultat	  
Efter analyserna och jämförelserna går det först och främst att observera att användningen av 

konkurrerande utfall är nödvändig då sannolikheterna mellan att använda och inte använda 

dessa risker skiljer sig åt. Detta då användningen av konkurrerande utfall inte ökar i samma 

takt som när dessa förbises. Sedan går det att observera en signifikant skillnad mellan män 

och kvinnor där kvinnor löper större risk att drabbas av demens i jämförelse med män i 

samma ålder. Det går även att se en signifikant skillnad mellan könen när det kommer till att 

avlida innan demens där männen löper större risk. För utbildningsnivån visades det att endast 

högskoleutbildade var signifikant skild för att avlida innan utvecklad demens.  
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5.	  Diskussion	  
Exemplet som visar på skillnaden mellan att ta hänsyn till konkurrerande utfall och att inte ta 

hänsyn visade på en skillnad som vi hade förväntat oss. Mestadels på grund av att deltagare 

som avlidit under studien inte längre är i riskzonen att drabbas av demens vilket gör att de inte 

bör censureras. Detta resulterar i att vi inte bör förbise vissa utfall i datamaterialet bara för att 

de inte är av intresse för studien. 

 

Inkluderingsåldern visades ha en effekt på att drabbas av demens samt att avlida innan 

utvecklingen av demens. Som förväntat har en person som inkluderats i 80 års ålder i studien 

en högre risk att drabbas av något av utfallen än en 35 åring. Eftersom studien pågick i 22 år 

har en person som var 35 år när projektet började 1988, blivit ungefär 57 år när vårt 

datamaterial slutat 2010.   

  

Varför vissa drabbas och andra inte är ett mysterium, det vi kan göra är att se vilka kategorier 

av människor som har en högre respektive lägre risk att drabbas av demens. Skillnaderna 

mellan könen var väntad, speciellt efter att ha tittat på tidigare forskning i ämnet. Kvinnor 

löper genomgående en högre risk att drabbas av demens. Varför det är så är oklart och svårt 

att säga men eftersom demens är en så pass vanlig sjukdom så forskas det intensivt inom 

ämne. Vår analys gav att männens hazard ratio på 0,797 var signifikant. 

  

Till skillnad från demens visade analysen att männen avled i större utsträckning innan 

utvecklingen av demens än vad kvinnorna gjorde. Resultaten visade också på att männen 

löpte större risk att avlida innan utvecklad demens i jämförelse med vad kvinnorna gjorde. Att 

det även fanns en skillnad här var ingen större överraskning då mäns genomsnittliga livslängd 

är väldokumenterat kortare än kvinnors. Att kvinnor då i högre utsträckning drabbas av 

demens kan antingen bero på något genetisk/anatomiskt alternativt att männen dör tidigare så 

de hinner helt enkelt inte utveckla demens före dem dör. Vi kan till exempel titta på 

skillnaden mellan könen där männens genomsnittsålder att drabbas av demens är 79,51 år och 

den genomsnittliga livslängden för männen i studien är 80,9. Genomsnittsåldern för kvinnorna 

att drabbas av demens är 80,55 och kvinnornas genomsnittsålder i studien är 83,58, som visas 

i tabell 6 i appendix. I framtiden skulle skillnaderna kunna bli mindre beroende på hur den 

medicinska forskningen inom demens går och om genomsnittsåldern blir mer jämlik. Även 

om det var fler kvinnor som deltog i projektet så är antalet från vardera kön i datamaterialet 

anpassat efter den verkliga könsfördelningen i Umeå.  
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Utbildningsnivån har förändrats över åren, enligt vårt datamaterial ökar antal utbildningsår 

över tid. Från början av 1900-talet var det väldigt få som hade råd eller behovet att utbilda sig 

och det var många som ej avslutade grundskolan. Efter ett riksdagsbeslut 1962 att införda 

skolplikt var det nu obligatoriskt för barn att genomföra en 9-årig skolutbildning. Beslutet 

gjorde att fler barn fick behörighet för att utbilda sig vidare till gymnasium och sedan vidare 

till högskola. I vårt datamaterial ser vi att utbildningsnivån successivt ökat över tid, de som 

var födda på 1950 talet påverkades direkt av den införda skolplikten, detta syns i tabell 7 i 

appendix. Det observeras även att vi fått kohortskillnader för de som påverkas direkt av 

skolplikten. Deltagarna som är födda innan 1950 påverkades inte av skolplikten, medan de 

som är födda efter 1950 tydligt visar att utbildningsnivån tog ett steg upp. Detta kan ge oss 

sneda resultat när andelen utbildade förändras över tid. Det implicerar att utbildningsnivån 

inte är konstant över tid. Innan skolplikten infördes, spelade familjens inkomst en större roll 

på utbildningsnivå hos deltagarna och det kan förklara varför resultatet inte visar en större 

skillnad mellan utbildningsnivån. Den stora skillnaden mellan kohorten kan göra det svårt att 

jämföra både innan och efter skolplikten i samma analys. De deltagarna som påverkades av 

skolplikten var 2010 ungefär 60 år, vilket betyder att de har ungefär 20 år kvar till dess att de 

uppnår den genomsnittliga åldern för att drabbas av demens. På grund av detta kan det vara 

för tidigt att dra några slutsatser gällande utbildningsnivåns risker och samband med demens.  

 

Enligt den tidigare forskningen fanns det ett samband som visade på när utbildningsnivån 

ökade minskade risken att drabbas av demens. Tillskillnad från vår studie där ingen 

signifikant skillnad observerades mellan utbildningsnivåerna. Däremot att gå vidare till 

högskola har i vår studie ett signifikant resultat där högskoleutbildade löper en lägre risk att 

avlida innan utvecklad demens. Det negativa sambandet kan bero på att personer med 

högskoleutbildning inte tenderar ta jobb med höga risker på hälsan.  

 

Utifrån den kumulativa incidensen för utbildningsnivå finns det skillnader vid utvecklingen av 

demens. Eftersom deltagare som exempelvis inkluderades vid 50 års ålder kan vara född på 

40-, 50- eller 60-talet, detta syns i tabell 8. Detta gör att vissa deltagare inkluderas av 

skolplikten och vissa inte men hamnar i samma kohort. På grund av detta blir tolkningen av 

den kumulativa incidens svår. Överraskande nog blev den mest utsatta gruppen att drabbas av 

demens de som påbörjat eller avslutat en gymnasieutbildning.  
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För att kunna göra en mer detaljerad studie över utbildningsnivå måste man förmodligen 

vänta några år tills de som innefattas av skolplikten börja bli uppåt åren där risken för demens 

och avlida är större. Utbildningsnivå är ändå svår att analysera när gymnasiet och högskola 

inte är obligatoriskt. Demens kan möjligtvis ha en betydelse där en högutbildad jobbar mer 

med hjärnan och på så sätt stimulerar hjärnan medan lågutbildade jobbar mer med kroppen. 

Varför våra resultat inte visar på ett samband med demens jämfört med resultatet från Wang 

et al. (2012), kan vara för att de grupperade deltagarna i grupper efter utbildningsnivå och 

sedan beräknade skillnaderna mellan dessa grupper med hjälp av 𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 och 𝜒K − 𝑡𝑒𝑠𝑡 

istället för överlevnadsanalys samt att det inte togs hänsyn till konkurrerande utfall. Detta kan 

förklara varför våra resultat skiljer sig. Den förhållandevis enkla analysmetoden som 

användes av Wang et al. (2012) kan bero på ekonomiska skäl och att endast en uppföljning 

genomförts ett antal år efter inkludering. 

 

MMSE är designat för att testa personens kognitiva status, vars målgrupp är äldre personer 

som misstänkt ha en demenssjukdom. Ett resultat under 25 kan visa på demenssjukdom. 

Resultatet visade inget signifikant stöd att MMSE har en effekt om deltagaren utvecklar 

demens eller inte. Många som deltog i studien var 40 år eller yngre när de inkluderades i 

studien, på grund av detta är det inte optimalt att anta MMSE som konstant över tid.  

 

När vi jämförde mellan MMSE och SPTB, så har SPTB en mer symmetrisk fördelning över 

poängen. I appendix, figur 10 ser vi att deltagarna som senare utvecklat demens är skilt från 

de som inte utvecklat demens för SPTB. Resultaten för SPTB visade att, i genomsnitt, 

minskade HR med 11,7 % för varje ökat poäng. Förvånande så har SPTB en effekt på 

livslängden. Eftersom vi hade valt att ta resultaten på SPTB från första testomgången för 

samtliga deltagare så fick vi stora åldersspridningar, från 35 till 90 år på deltagarna. Det gav 

oss möjligheterna att vi senare kunde titta på hur sannolikheterna att drabbas av demens 

förändras när vi har olika åldrar vid inkludering. Vi valde att testa hur sannolikheterna att 

drabbas av demens förändras när resultaten på SPTB skiftades en standardavvikelse upp och 

en ner. Där vi tog medelvärdet och standardavvikelsen för alla deltagare, för att utgå från en 

genomsnittlig deltagare. Vi valde att testa detta med SPTB och inte MMSE eftersom resultatet 

för SPTB var signifikant i CPH medan MMSE inte var det och därför är SPTB, i vår mening, 

en bättre indikator på demens. Här såg vi en stor skillnad i sannolikheten där deltagare som 

fick ett högre poängresultat på testet hade lägre sannolikhet att drabbas och de som fick ett 

lägre poängresultat hade en betydligt högre risk att drabbas. Detta var så klart något som vi på 
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förhand kunde misstänka men det intressanta var hur stor sannolikheten förändrades. Det går 

såklart inte att helt förlita sig på resultatet på ett enda test för att bedöma demens eller inte 

men det ger en indikation på att minnet kan vara försämrat och på så sätt kan deltagaren ha 

drabbats av demens. Poängresultaten på SPTB kan vara en indikator på om personen är i 

riskzon att drabbas av demens i högre åldrar. Även om kvinnor har en högre risk att drabbas 

av demens, ser vi i tabell 3 att kvinnor har att ett högre genomsnittligt poängresultat på SPTB. 

En förklaring kan vara att kvinnornas gener/anatomi är en större faktor att drabbas av demens 

än testresultatet på SPTB, som beskrivs tidigare. 

 

Ett stort diskussionsämne under tiden för denna uppsats har varit vilken variabel som ska 

användas för att kunna beräkna sannolikheter över tid. Vi valde att använda oss av deltagarnas 

ålder när de inkluderades i studien. Detta på grund av att då har de deltagare som används i 

resultatet testats vid samma tidpunkt. Det negativa med detta är att man endast kan dra 

slutsatser om deltagare efter det att de ingått i studien och därför måste beskriva resultatet 

efter det, exempelvis “att efter 5 år in i studien…”. En möjlig tolkning är att studien har följt 

deltagarna sedan födseln och att deltagare som testades vid en viss ålder har en specifik 

sannolikhet att drabbas av respektive utfall. Alternativet som vi diskuterade var att använda 

oss av åldern som deltagarna hade vid ett visst utfall. På så sätt skulle man kunna beräkna 

sannolikheten att drabbas av ett visst utfall vid en viss ålder för alla deltagare i en gemensam 

ålder. Problemet med detta blir dock att deltagarna inte testats vid samma ålder vilket gör att 

resultaten kan vara missvisande och svåra att jämföra. Det finns därför både positiva och 

negativa saker med båda sätten och skulle därför vara något att studera vidare på. 

  

En faktor som vi inte har med men som hade varit relevant är ärftlighet, det finns mycket 

forskning som visar på att demens kan vara ärftligt. Att vissa gener ökar risker för demens kan 

påverka riskerna annorlunda beroende på kön på personen. Att anta att SPTB är konstant över 

tid är inte optimalt när vi kollar på tabell 9 i appendix. Förändringen av SPTB poäng kan 

förklaras genom att kropp och sinne förändras över tid vilket gör att testresultaten för 

deltagarna förändras över tid. Det finns möjlighet att testa detta i framtida studier där man 

antar att poängen är tidsberoende och på så sätt förändras över tid. Vi blev tvungna att utesluta 

det från denna uppsats på grund av tidsbrist. 
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Appendix	  	  
 
Tabell 5. Totalt antal inkluderade efter ålder. 

 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Antal 250    
(50%) 

350  
(50%) 

350 
(52%) 

349  
(53%) 

350  
(52%) 

350  
(52%) 

348  
(55%) 

347  
(55%) 

345  
(57%) 

339  
(59%) 

106  
(57%) 

26  
(69%) 

 

 
Tabell 6. Genomsnittsåldern för diagnos av demens och sedan avlidit, genomsnittsåldern hos demensfria 
deltagare av de deltagare som har avlidit. 

 Ålder där deltagaren 

fått diagnosen demens 

Ålder att avlida efter 

diagnosen demens 

Ålder att avlida utan 

diagnosen demens 

Alla vid inkludering i 

studien 

Kvinnor 80,55 (79,73; 81,37) 86,75 (58,86; 87,63) 82,03 (81,06; 83,00) 83,58 (82,84; 84,31) 

Män 79,51 (78,42; 80,60) 84,71 (83,54; 85,88) 79,89 (78,97; 80,82) 80,90 (80,11; 81,69) 

Alla 80,17 (79,52; 80,82) 85,96 (85,25; 86,67) 80,88 (80,21; 81,56) 82,25 (81,71; 82,79) 

	  
	  
	  

 
Figur 10. Bilden till vänster är ett histogram över poängen i SPTB för deltagarna. Bilden till höger är ett 
histogram över resultatet av MMSE för deltagarna. Den gråa färgen representerar alla deltagare och den röda 
representerar deltagarna som fått diagnosen demens.  
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Tabell 7. Totalt antal per utbildningsnivå efter födelseår. 

Födda årtal Grundskola Gymnasium Högskola Totalt 

1908–1909 93 12 5 110 

1910-1919 625 65 56 746 

1920-1929 500 89 54 643 

1930-1939 417 156 154 727 

1940-1949 159 202 326 687 

1950-1959 35 185 271 491 

1960-1965 1 17 41 59 

Totalt 1830 726 907 3463 

 
 
 
Tabell 8. Totalt antal per utbildningsnivå efter deltagarnas ålder vid inkludering. 

Ålder vid inkludering Grundskola Gymnasium Högskola Totalt 

35 12 94 139 245 

40 32 118 193 343 

45 58 99 188 345 

50 118 100 125 343 

55 176 90 84 350 

60 211 59 72 342 

65 268 49 30 347 

70 279 42 23 344 

75 276 34 28 338 

80 286 33 17 336 

85 91 7 6 104 

90 23 1 2 26 

Totalt 1830 726 907 3463 
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Tabell 9. Genomsnittliga SPTB poäng för deltagarna vid inkludering i studien. 

Ålder vid inkludering SPTB 95% K.I 

35 10,83 (10,12; 11,14) 

40 10,37 (10,12; 10,63) 

45 10,30 (10,03; 10,56) 

50 9,67 (9,42; 9,93) 

55 9,27 (9,01; 9,53) 

60 8,31 (8,03; 8,60) 

65 7,61 (7,35; 7,86) 

70 6,88 (6,61; 7,16) 

75 6,03 (5,75; 6,32) 

80 5,21 (4,92; 5,50) 

85 3,48 (3,04; 3,92) 

90 3,46 (2,54; 4,37) 

Alla 8,21 (8,11; 8,32) 

 
 
 


