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Hvis jeg er ude og holde foredrag, så er 
der jo tit nogen der taler om det her [”at 
gå ned med stress”, red.]. Og der er jo to 
spørgsmål, som går igen. 

Det ene er: Er der større risiko for, at det 
kan ske igen, hvis man har haft det en 
gang? Og det andet er: Øger det risikoen 
for demens? 

Peter Lund Madsen, Hjernekassen på P1, 2019-01-07: Stress 



Formål med vores undersøgelse 

At undersøge om selvoplevet stress midt i livet 
hænger sammen med en højere risiko for demens. 
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Demens 

• Demens er et syndrom, der skyldes underliggende sygdom i 
hjernen, fx Alzheimers sygdom eller cerebrovaskulære 
forandringer.  

• Påvirkning af flere kognitive domæner, herunder fx 
hukommelsen. Ofte ændringer i adfærd eller personlighed. 

• Stærkt aldersrelateret (sjælden før 60-årsalderen). 

• Patologiske forandringer starter potentielt årtier før 
diagnose. 

• Risikofaktorer skal findes midt i livet. 
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Centrale videnskabelige referencer: Winblad et al. Lancet 2016; Livingston et al. Lancet  2017 



Eksempler på mulige mekanismer bag en 
sammenhæng mellem stress og demens 

• Kardiovaskulære risikofaktorer og sygdom (Raz et al. 2016) 

• Depression (Kessing 2012) 

• Kroniske søvnproblemer (Ju et al. 2014) 

• Kortisol-induceret atrofi af hjernen, fx hippocampus 
(Lucassen et al. 2014) 



Design og studiepopulation 

• Longitudinelt design – vi fulgte deltagerne over tid. 

• Anden runde af Østerbroundersøgelsen 

• Selvoplevet stress blev “målt” 1981-1983. 

• 11.032 deltagere (57% kvinder), 1504 demenscases 

• Deltagerne blev fulgt i danske registre indtil 2016 

• Vi ekskluderede deltagere, der fik en demensdiagnose i løbet af de 
første 5 år af opfølgningstiden. 
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Måling af selvoplevet stress:  
Intensitet og hyppighed 
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Beregning af sumscore (0-6): Lav (0-1), medium (2-4), høj (5-6) 
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Selvoplevet stress og demens 
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Selvoplevet stress og demens 



Justeret for alder, uddannelse, civilstand, socioøkonomisk position, at have børn, rygning, alkoholforbrug, koronarlidelser, 
forhøjet blodtryk og talje-hofte-ratio. 

Johansson et al. Brain 2010 

Hyppig/konstant stress og demens 
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Konklusion 

• Vores fund støtter hypotesen om, at selvoplevet stress 
øger risikoen for demens. 

• Hvilke modificerbare årsager er vigtigst i forhold til 
selvoplevet stress? 

• Hvordan skal disse fund kommunikeres? 
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Hvis du vil vide mere… 

Publikationer og mere information om MEMORIA: 

• Kirsten Nabe-Nielsen (nabe@sund.ku.dk) 

 

PhD forsvar om stress, migræne og demens: 

• Sabrina Islamoska (saim@sund.ku.dk) 
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