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Sluttmelding / publikasjon
I denne epidemiologiske studien var forekomsten av et positiv screeningresultat for depresjon hos hiv
positive pasienter nesten det dobbelte av hva som tidligere er rapportert i den generelle befolkningen i Europa
ved bruk av lignende screeningverktøy (15,6 % vs 8,6 %). Signifikant flere kvinner hadde et positiv
screenresultat for depresjon sammenlignet med menn. Forekomsten av angst var på 33,4 %, og også her var
det statisitsk flere kvinner enn menn som hadde et positiv screeningresultat.
I alt 41,5 % av pasientene hadde et positiv screeningresultat for nevrokognitiv svikt hvor majoriteten hadde
en mild form. Det var en høyere forekomst av kognitiv svikt blandt kvinner (51,7 % versus 35,1 % for
menn). Faktorer assosiert med et positiv screeningresultat for nevrokognitiv svikt var alder, kvinnelig kjønn,
positiv screeningresultat for depresjon og nadir CD4 tall. For de pasientene som stod på behandling var god
virologisk kontroll (HIV-RNA nivå 50 kopier/ml) assosiert med signifikant lavere forekomst av
nevrokognitiv svikt.
Prosjektet ble gjennomført i henhold til plan. Det ble inkludert 39 pasienter i Norge mot planlagt 75.
Prosjektmedarbeidere ble endret i henhold til opprinnelig søknad. Prosjektmedarbeidere var:
- Dr. Randi Ofstad, Medisinsk klinikk, Helse Fonna, Haugesund sjukehus, 5528 Haugesund
- Dr. Jetmund Ringstad, Medisinsk avd., Sykehuset Østfold, 1603 Fredrikstad
Kun Haukeland sykehus og Sykehuset Østfold inkluderte pasienter.
Vi beklager forsinket sluttmelding i henhold til kravet 01.06.2012.
Disse resultatene støtter opp om en stategi med regelmessing screening og behandling av angst og depresjon
for alle hiv positive pasienter. I tillegg understreker funnene betydningen av prospektiv langtidsoppfølging av
pasienter med hiv når det gjelder kognitiv funksjon.
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