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Disposisjon 

• Huntington sykdom 
• Bakgrunn 
• Klinisk bilde (kognitive vansker) 
• Forløp (faser) 
• Behandling (håndtering) 

• Rasjonale for studie 

• Hovedmål 

• Metoder 

• Hovedresultater 

• Hoved konklusjoner og Implikasjoner 

 

 



I stumble an’ I fall and roll and 
crawl  
In thornybushes like I said.  
I’m all bawl’d up and all 
fowled up  
But still folks, I ain’t dead. … 

From ‘I ain’t dead’ av Woody Guthry (1912 – 1967), fikk diagnose HS i 1952. Skrivet 
få måneder før han ble diagnostisert. 



Huntington sykdom 

Nevrodegenerativ sykdom: progressiv dysfunksjon av det perifere eller 
sentrale nervesystem 

Amyotrophic lateral sclerosis 

Multiple sclerosis 

Parkinson sykdom 

Alzheimer sykdom 



Huntington sykdom 

• Sjelden 

•Genetisk 

•Voksen alder 

• Snikende 
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Huntington sykdom – klinisk bilde 

• Motoriske symptomer 

• Psykiatriske symptomer 

• Kognitiv svikt (demens) 

 

• Redusert sykdomsinnsikt 

• Andre vansker (ernæring, kommunikasjon) 

 



Huntington sykdom - forløp 

Tabrizi, S. J. et al. (2015) Huntington disease 

Nat. Rev. Dis. Primers doi:10.1038/nrdp.2015.5, Bates et al. 2017 



Huntington sykdom – klinisk behandling 

Håndtering og lettelse av symptomer, opprettholde funksjon og 
livskvalitet 
 

• farmakologisk behandling 

• non-farmakologisk behandling 

• Tverrfaglig 

• Lang tid  

• koordinert 

 
Nance MA 2007, Aubeeluck et al 2008, Veenhuizen et al. 2009, 2011; Simpson et al 2012, Cook et al 2012, Simpson and Rae et 
al. 2012, Røthing et al. 2015  

Gold standard 



Oppsummert 

Sjelden 

Arvelig 

Nevrodegenerativ lidelse 

Kompleks symptombilde 

Progressiv og individuelt varierende forløp 

Som krever tverrfaglig koordinerte helse og sosiale tjenester over lang 
tid  

For å opprettholde funksjon og livskvalitet best mulig  

I fravær av medikament som endrer sykdomsutvikling 



Vitenskapelig rasjonale 

Få studier som kunne si noe vedr. mine erfaringer som klinikker 

 

Mangel på studier som systematisk har undersøkt  

• Udekkede behov for helse og sosiale tjenester of faktorer relater til 
dette 

• Sammenhengen mellom udekkede behov for helsetjenester og (helse 
relatert) livskvalitet 

• Kognitive hjelpemidler blant HS pasienter.  
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Hovedformål med studien (artikler I – III) 

• Å undersøke graden og omfang av udekkede behov for helse og 
omsorg og sosiale tjenester og sammenheng med andre faktorer 
(Artikkel I).  

 

• Å undersøke sammenhengen mellom udekkede behov for 
helsetjenester og helserelatert livskvalitet (Artikkel II)  

 

• Å beskrive bruk av kognitive hjelpemidler og sammenhengen med 
helserelatert livskvalitet (Artikkel III). 

 



Metoder 

Design: tverrsnitt populasjonsbasert studie gjennomført i perioden 
januar 2014 til august 2014. 

 

Inklusjons kriteria: 

• Klinisk diagnose for HS  

• Boende i helse sør-øst.  

 

Data innsamling: polikliniske besøk og hjemme hos pasienten (62%) 

 



Deltagere 

Invited 
patients:  
N = 158* 

Included:  
N = 86 

Excluded:  
N = 2 

not participating  
N = 70 

Did not reply: N = 43 

Did not wish to 
participate: N = 27 

Early phase HD (Stage I 
& II): n = 35  

Middle phase HD (Stage 
III): n = 19  

Late phase HD (Stage IV 
& V): n = 32 

Age (median): 58 years (range: 28 – 87 years) 
Years of education (median): 12 years (range 7 – 23 years) 
Female (n, %): 39 (44%)  
Disease duration (median): 6 years (range: 1 – 19 years) 

*Pringsheim, Wiltshire et al. 2012 



Metoder forts. 
• Data:  

• sosio-demografisk informasjon, kliniske og sykdomsspesifikk egenskaper. 

• Generell kognitiv evaluering, informasjon om kognitive hjelpemidler 

• Måleinstrumenter:  

• Udekkede behov for helsetjenester: Needs and Provision Complexity Scale 
(NPCS) * 

• Funksjon: UHDRS Total Functional Capacity Scale (TFC)** 

• Helserelatert livskvalitet: EQ-5D-3L***  

• Statistiske analyser:  

• Deskriptiv statistikk 

• Multivariate regresjons analyser 

*Turner-Stokes et al. 2013, **Shoulson and Fahn 1979, ***EuroQol, 1990; Nord E., 1991  
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SUMMARY OF NPCS Descriptor Range Code

NEEDS GETS PLAN:  to address unmet needs

1 Medical 0-3 M

Healthcare 2 Nursing 0-3 N

3 No of carers 0-2 CN

4 Care frequency 0-5 CF

Personal care 5 Personal assistant 0-3 PA

6 Therapy disciplines 0-3 TD

7 Therapy intensity 0-3 TI

Rehabilitation 8 Vocational Rehab 0-3 VR

9 Social worker/ CM 0-3 S

10 Family Carer 0-3 FC

11 Residential respite 0-3 RR

12 Day care 0-2 RD

Socia/family support 13 Advocacy 0-2 AD

14 Equipment 0-3 E

Environment 15 Accommodation 0-9 AC

Total NPCS (0-50): 0-50

Domain Health and 
personal care (0 – 
25) 

Domain social care 
and support (0 - 25) 

Needs and Provision Complexity Scale (NPCS) 

Turner-Stokes, McCrone et al. 2013, Siegert, Jackson et al. 2014 

Needs – Gets = Unmet needs (expressed by a number) 
Høyre tall indikerer et høyere nivå av udekkede behov 



Bruk  

Informasjon 

Vurdering av behov 

Trening  

Kognitive hjelpemidler 



Hoved resultater (Artikkel I) 

De fleste pasienter (92%) 
hadde udekkede behov; 

de var mest uttalt for 
pasienter i midt fase 

(Stadium III). 
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Fordeling av udekkede behov for helsetjenester på tvers av sykdomsstadiene 

Høyeste nivåer og 
forekomst av udekkede 

behov var på 
rehabilitering og sosial og 

familie støtte 

 
van Walsem MR, Howe EI, Iversen K, Frich JC, Andelic N. Unmet needs for healthcare and social support services in patients with 
Huntington’s disease: a cross-sectional study. Orphanet Journal of Rare Diseases 2015; 10: 124. 



Hoved resultater (Artikkel I) 

18 

Totale nivåer 

• Å være i midtfase økte 
sjansen for høyre nivå av 
udekkede behov 3.5 ganger 
(OR= 3.5). 

 

• Å være i senfase økte 
sjansen for høye grader av 
udekkede behov 1.4 ganger 
(OR = 1.4). 

 

Faktorer relatert til høye nivåer av udekkede behov 

Område skåre helse og personlig 
omsorg 

• Å være i midtfase økte sjansen 
for høye grader av udekkede 
behov 2.8 ganger  (OR = 2.8).  

 

• Å være i senfase økte sjansen 
for høye grader udekkede 
behov 2.2 ganger (OR = 2.2). 

 

Sykdomsfase 

van Walsem MR, Howe EI, Iversen K, Frich JC, Andelic N. Unmet needs for healthcare and social support services in patients with 
Huntington’s disease: a cross-sectional study. Orphanet Journal of Rare Diseases 2015; 10: 124. 



Hoved resultater (Artikkel I) 
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Faktorer relatert til høye nivåer av udekkede behov 

Informant 

Utdanningsnivå 

Område helse og personlig 
omsorg.  

Høyer utdanningsnivå reduserte 
sjansen for et høyt nivå udekkede 
behvo (OR= 0.48) 

 

Total udekkede behov og område helse og personlig omsorg 

Informasjon innhentet fra kun pasienten reduserte sjansen for et høyt 
nivå av udekkede behov (OR = 0.52 & OR = 0.57) 

Område social omsorg og støtte 

Et høyer utdanningsnivå økte  
sjansen for et høyt nivå 
udekkede behov (OR = 1.4) 

 

van Walsem MR, Howe EI, Iversen K, Frich JC, Andelic N. Unmet needs for healthcare and social support services in patients with 
Huntington’s disease: a cross-sectional study. Orphanet Journal of Rare Diseases 2015; 10: 124. 



Hoved resultater (Artikkel II) 
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Pasienter i midtfase  (Stadium III)  viser den største variasjon på de fem EQ-5D 
helse dimensjoner.  

van Walsem MR, Howe EI, Ruud GA, Frich JC, Andelic N. Health-related quality of life and unmet healthcare needs in Huntington’s 
disease. Health and Quality of Life Outcomes. 2017 Jan 7; 15(1):6. 



Hoved resultater (Artikkel II)  
hierarkisk lineær regresjons analyse 
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Step variables Variables R2 Change β β (95% CI) 

1. Level of unmet needs   0.092 (p= 0.006) - 0.228 (p = 0.018) -9.711 -  -0.933 

2. Clinical 

characteristics 

Disease 

duration 

0.302 (p < 0.001)  - 0.196 (p = 0.105) -12.634 – 1.222 

Informant     0.116 (p = 0.352) -7.320 – 20.3 

Comorbidity    -0.152 (p = 0.114) -17.99 - -1.959 

TFC    0.564 (p < 0.001) 1.677 – 5.133 

3. Socio-demographic 

characteristics 

Age  0.026 (p= 0.205)  0.116 (p=0.253) -0.194 – 0.725 

Education   -0.138 (p= 0.144) -2.450 – 0.363 

Et høyre nivå av udekkede behov for helsetjenester har 
sammenheng med lavere helserelatert livskvalitet. 

 

R2  = 0.42; Adjusted R2 = 0.364, † total level of unmet needs for healthcare and social support (hierarchical multiple regression analyses)  

van Walsem MR, Howe EI, Ruud GA, Frich JC, Andelic N. Health-related quality of life and unmet healthcare needs in Huntington’s 
disease. Health and Quality of Life Outcomes. 2017 Jan 7; 15(1):6. 



Hoved resultater (Artikkel III) 
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Det var relativt lav bruk av kognitive hjelpemidler (37%) 

• Kognitive hjelpemidler ble mest brukt i tidlig til midt 
fase (HS stadia I – III) 

• Formelle kognitive hjelpemidler ble mest brukt i 
stadium III 

 

Begrenset med informasjon om kognitive hjelpemidler, 
(44%), vurdering for behov av kognitive hjelpemidler (32 
%) og trening i bruk av kognitive hjelpemidler (20%) 

van Walsem MR, Howe EI, Frich JC, Andelic N. Assistive Technology for Cognition and Health-related Quality of Life in Huntington’s 
Disease. Journal of Huntington’s Disease 2016; 5(3): 261-270. 



Hoved resultater (Artikkel III) 
multippel lineær regresjon 
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Generell funksjon vurdert med Total Functional Capacity 
scale var assosiert med helserelatert livskvalitet (β 
0.564, p = 0.001) 

 

Bruk av formelle og uformelle kognitive hjelpemidler var 
var ikke assosiert med helserelatert livskvalitet. 

(formal: β -0.067, p = 0.511; uformell: β 0.018, p = 0.889) 

van Walsem MR, Howe EI, Frich JC, Andelic N. Assistive Technology for Cognition and Health-related Quality of Life in Huntington’s 
Disease. Journal of Huntington’s Disease 2016; 5(3): 261-270. 



Hoved konklusjoner og implikasjoner 

• Mange pasienter mottar ikke tilstrekkelige helse og sosiale tjenester 
for å oppnå best mulig funksjon og helserelatert livskvalitet. 

• Vurdering av behov for helsetjenester bør gjennomføres og jevnlig 
revurderes  

• Pasienter med HS i midt fasen er spesielt sårbar og bør få ekstra 
oppfølging 

• Behov for mer kunnskap og forståelse om muligheter for kognitive 
hjelpemidler som et støttende tiltak  
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