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Varje år gör vi i SNAC-projektet en 
sammanställning av pågående arbete i 
projektet. 

Syftet är att utåt visa omfattning och 
inriktning av all forskning som är på 
gång i projektet, men också internt för att 
forskarna vid de fyra SNAC-områdena 
ska känna till vad kollegorna på de andra 
områdena sysslar med och kanske få 
idéer och uppmärksamma möjligheter till 
samarbete.  
 Den aktuella sammanställningen 
för 2014 finns inlagd på vår hemsida 
www.snac.org under Om SNAC. Det 
är en imponerande samling projekt 

En mycket omfattande forskning om åldrande och äldre är baserad på SNAC-data
som nu pågår. Inte mindre än 41 
doktorsavhandlingar är under arbete 
baserade helt eller delvis på SNAC-
data. 66 artiklar är insända eller på 
väg att sändas in för bedömning och 
publicering i vetenskapliga tidskrifter. 
Tio forskningsprojekt bedrivs med 
gemensamma data från de fyra SNAC-
områdena och ett ytterligare 50-tal projekt 
pågår med utnyttjande av data insamlade 
inom respektive område.
 Den mycket omfattande forskning, som 
alltså pågår baserad på SNAC-data, har en 
mycket varierad inriktning avspeglande 
den breda informationsinsamlingen 
i SNAC. Det finns epidemiologiskt 

inriktade projekt som exempelvis 
förekomsten av funktionsnedsättning, 
multisjuklighet och tandhälsa, sociologiska 
projekt rörande levnadsvanor, ensamhet 
och sociala nätverk, psykologiprojekt 
kring personlighet och minne, medicinskt 
inriktade projekt avseende som exempel 
hjärt-kärlsjukdom, diabetes och 
demenssjukdom och projekt som gäller 
behov och utnyttjandet av hälso- och 
sjukvård och äldreomsorg. 
 SNAC bidrar härigenom i hög grad till 
ökad kunskap om alla olika aspekter på 
åldrandet och behoven av vård och omsorg 
i på äldre dar. Det mesta av resultaten 
ligger ännu framför oss!  

 

B-vitamin - viktigt för 
att förebygga 
Alzheimers sjukdom

Äldre människor, som riskerar att få 
Alzheimers sjukdom, bör kontrollera 
sina B12-värden, folat-värden och 
homocystein-värden regelbundet. 

Man är i riskzonen om man har flera 
riskfaktorer såsom genetiska faktorer, 
högt blodtryck, diabetes och låg 
utbildningsnivå. 
 Att behandla ökade homocystein-
värden, som ofta är en följd av vitamin-
B12-brist eller folatbrist, kan minska 
risken för att insjukna i Alzheimer. 
Det är huvudbudskapet i Babak 
Hooshmands doktorsavhandling ”The 
impact of homocysteine and B vitamines 
on Alzheimer’s disease, cognitive 
performance and structural brain changes”.
 Avhandlingen, som till en del är baserad 
på data från SNAC-Kungsholmen, visade 

Kungsholmen - Stockholm

att högre nivåer av vitamin B12 var 
relaterad till minskad förlust av hjärnvolym 
hos 501 individer. 

Läs mer: 
http://publications.ki.se/xmlui/
handle/10616/41664

Vitamin B12 finns främst i animaliska livsmedel som lever,  
kött, fisk, skaldjur och ägg.      Foto: Shutterstock



Kungsholmen - Stockholm

att de årliga kostnaderna per demenssjuk 
person minskat med 13% jämfört med år 
2000 och med 6% jämfört med år 2005.
 Den främsta orsaken till minskningen är 
att en lägre andel av de demenssjuka bor i 
särskilt boende år 2012. 

Länk:
http://www.socialstyrelsen.se/
publikationer2014/2014-6-3

 

För tredje gången publicerar 
Socialstyrelsen en rapport om 
demenssjukdomarnas samhällskostnader 

Denna gång avses år 2012 (de tidigare har 
avsett år 2000 och 2005). Huvudförfattare 
till rapporten är Anders Wimo från 
SNAC-Nordanstig och delar av rapporten 
bygger på data från SNAC projektet, bland 

Allt fler dör inom kort tid 
efter inflyttning till särskilt 
boende för äldre  
– orsaken är fortfarande 
inte helt klarlagd

En ny studie, baserad på SNAC:s 
vårdsystemdel på Kungsholmen, visar 
att det har skett en markant ökning av 
andelen personer som flyttar in och dör 
efter en kort tid. Studien visar att 2012 
avled var femte person inom en månad 
efter att ha flyttat in i ett äldreboende, 
jämfört med 2006 då det tog sju månader 
innan en femtedel hade dött. Härigenom 
har boendetiderna i äldreboenden med 
heldygnsomsorg generellt blivit allt 
kortare.
 Förändringen kan inte förklaras av att 
de äldre som flyttar in är i sämre skick än 
tidigare. Det finns ett samband mellan hög 
korttidsdödlighet och många vårdtillfällen 
med korta vårdtider i akutsjukvården 
under inflyttningsåret. Andelen med 
många vårdtillfällen har ökat, men 
detta förklarar inte hela ökningen av 
korttidsdödligheten. Analyserna av orsaken 
till den drastiska förändringen fortsätter.
 - Kunskapen om hur länge de äldre bor i 
äldreboenden och hur detta har förändrats 
över tid är mycket begränsad. Detta 
beror främst på att det hittills har funnits 
få möjligheter att göra individbaserade 
studier om de äldres väg genom vård- 
och omsorgssystemen. Genom data 
från SNAC-Kungsholmen har vi nu fått 
möjligheten att studera de här frågorna, 
säger forskaren Pär Schön som genomfört 
studien tillsammans med Mårten 
Lagergren och Ingemar Kåreholt. 

De totala årliga samhällskostnaderna för demensvården beräknas  
till ca 63 miljarder kronor – uppskattat med data från SNAC-projektet

annat om informell vård, hemtjänst och 
prevalens av demens. 
 Antalet demenssjuka personer i Sverige 
år 2012 skattades till ca 158 000. De totala 
samhälleliga kostnaderna för demensvård 
beräknades till ca 63 miljarder kronor, 
varav 78% hörde till det kommunala 
ansvarsområdet. 
 Efter vissa metodjusteringar framkom 

Det är väl känt att personer som är fysiskt 
aktiva på sin fritid har en minskad risk 
att utveckla funktionshinder när de blir 
äldre. Däremot vet vi mindre om vilken 
betydelse fysisk aktivitet i yrkeslivet har för 
hälsa senare i livet. 
 I en studie från SNAC-Kungsholmen 
undersöktes sambandet mellan fysisk 
aktivitet i yrkeslivet och funktionshinder 
på äldre dagar. Resultaten visade att 
måttligt ansträngande fysisk aktivitet i 

Nordanstig

yrkeslivet minskade risken för att drabbas 
av funktionshinder som äldre bland 
personer med tjänstemannayrken. Detta 
samband sågs dock inte för personer som 
haft arbetaryrken. 
 Våra resultat visar på vikten av att 
uppmuntra tjänstemän att delta i fysisk 
aktivitet under eller utanför arbetstid. 

Läs mer: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/23936209

Kan fysisk aktivitet i yrkeslivet minska risken  
för funktionshinder på äldre dagar?

Foto: Kristin Breitenstein



Äldre personer som bor på landsbygd är 
mer fysiskt funktionsnedsatta och har fler 
sjukdomar än äldre som bor i stad. Det 
visar Britt-Marie Sjölund som med sin 
avhandling ” Physical functioning in old 
age: Temporal trends and geographical 
variation in Sweden” disputerade vid 
Karolinska Institutet den 5 maj 2014 på 
data från SNAC-Nordanstig och SNAC-
Kungsholmen.  
 Britt-Marie Sjölund har i sina studier 
undersökt fysisk funktionsförmåga hos 
äldre utifrån om personerna behöver hjälp 
från annan person med aktiviteter i det 

Äldre personer som bor på landsbygd är mer fysiskt funktionsnedsatta 
och har fler sjukdomar än äldre som bor i stad

dagliga livet (ADL) d.v.s. hjälp med dusch/
bad, på- och avklädning, förflyttning, till 
toalett, vid inkontinens och vid födointag.
 En jämförelse av män och kvinnor 78 
år och äldre från två populationsstudier i 
Nordanstig visar att över en tid av åtta år 
har kvinnor blivit mer funktionsnedsatta 
i ADL medan det hos män legat stabilt. 
Det beror nog delvis på, som studien också 
visar, att kvinnor 81 år och äldre har högre 
förekomst av fysisk funktionsnedsättning 
samt att de lever längre än männen.  
 Sjukdomar som visade sig 
ha stor påverkan på den fysiska 

funktionsförmågan var hjärtkärlsjukdomar, 
muskeloskeletala sjukdomar, depression 
och kognitiv nedsättning. 
 Personer som hade varit fysiskt 
aktiva tidigare i livet eller de senaste 
12 månaderna innan undersökningen 
i SNAC-Nordanstig visade sig ha lägre 
förekomst av fysisk funktionsnedsättning.
 Avhandlingen visade också att den 
informella vården (hjälp från anhörig, 
vänner) och den formella vården (t.ex. 
hjälp från kommun) ökade signifikant 
med antalet ADL-aktiviteter personen var 
beroende av, men också att den informella 
vården är större än den formella.  

Nordanstig

Aktivering dagtid  
bidrar till bättre sömn

I den andra avhandlingen, Amanda 
Hellström – Insomnia symptoms in 
elderly persons, Lunds universitet 2013 
– framkom att olika former av aktivering 
dagtid kan bidra till en bättre sömn hos 
äldre personer. Socialt och intellektuellt 
utmanande aktiviteter framhålls som 
särskilt bra för sömnen. Exempel på sådana 
aktiviteter är schack eller kortspel. 
 Vidare framkom att utförandet av 
reparationer och underhåll av det egna 
hemmet tycktes ha en större positiv 
effekt på sömnen för kvinnor än för män. 
Fyndet är svårtolkat, men skulle kunna 
tyda på att kvinnor, som får uppgifter 
som traditionellt utförs av män, utmanas 
positivt.  
 Fysiskt ansträngande utomhusaktiviteter 
som trädgårdsarbete, promenader eller 
jakt och fiske hade initialt betydelse för 
sömnen, men effekten försvann då hänsyn 
också togs till ålder, kön, hälsostatus, 
sinnesstämning och fysisk funktion hos 
personerna.

Blekinge

Sjukvårdskonsumtionen 
ökar med stigande 
ålder men många andra 
faktorer påverkar
Under hösten 2013 publicerades två 
avhandlingar med studier baserade på 
SNAC-Blekinge. 

Den ena, Magnus Sandberg – Case 
management for frail older people, 
Lunds universitet 2013 –undersökte 
vårdkonsumtionsmönster (sjukhusvistelser 
och vårddagar) över en sexårsperiod 
hos personer 60 år och äldre och 
hur detta påverkas av nedsatt fysisk 
funktionsförmåga (ADL) och risk för 
depression, därtill undersöktes ett antal 
andra faktorer som kan ha samband med 
sjukvårdskonsumtion. 
 Totalt 1402 deltagare delades upp i två 
par av grupper; beroende eller oberoende i 
ADL; och i risk/inte risk för depression. I 
alla fyra grupperna ökade vårdutnyttjandet 
över de sex åren med en större ökning för 
år fem och sex. I grupperna med beroende 
i ADL eller i risk för depression var 
ökningen större. Det var dock bara ålder 
som kunde förutsäga vårdutnyttjandet i 
samtliga analyser. 
 Ett antal variabler visade samband med 
sjukhusvistelser och/eller vårddagar men 
utan tydligt mönster. 

 Det är därmed svårt att förutsäga behov 
av sjukvård, samt hur olika variabler 
påverkar detta, exempelvis beroende i ADL 
och risk för depression.

Till vänster: Magnus Sandberg och 
Amanda Hellström doktorerade båda 
vid Lunds universitet 2013 med 
avhandlingar baserade på SNACs 
verksamhet.
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Magnus Stenhagen

Skåne

fallolyckor. Förutom detta är det viktigt att 
sprida en allmän kunskap om fallolyckor. 
 Fall hos äldre kan ses som något av 
en tyst epidemi som plågar många äldre 
och deras anhöriga. Samtidigt verkar 
förståelsen för äldres sjukdomar och 
levnadsvillkor öka, exempelvis öppnar 
speciella äldrevårdcentraler runt om i 
landet.

Vad kommer forskningen du gör  
just nu att betyda för din egen del?
Att vara doktorand har givit en god 
introduktion till den medicinska 
forskningsvärlden och det vetenskapliga 
hantverket. Malmö har en fin 
epidemiologisk forskningstradition vilket 
är roligt att vara del av.  
 Jag disputerar i höst den 10 oktober 
2014. Då kommer avhandlingen att finns 
tillgänglig i tryckt eller digitalt format på 
Lunds universitets hemsida.

Vem är du? 
Jag heter Magnus Stenhagen, är AT-läkare 
på Skånes universitetssjukhus i Malmö och 
doktorand vid Lunds universitet.

Vad forskar du om?
Mitt doktorandprojekt berör olika aspekter 
av fallolyckor hos äldre människor, 
vilket är ett omfattande hälsoproblem 
i en åldrande befolkning. Forskningen 
är epidemiologisk, vilket förenklat 
kan beskrivas som studiet av ohälsans 
utbredning i befolkningen och dess 
orsaker. Datamaterialet kommer från 
SNAC-Skåne (GÅS).

Vad har du hittat hittills av nya fakta?
De data vi hittills har analyserat har gett 
en mängd resultat. Många fynd bekräftar 
resultat från tidigare studier, men vissa 
samband sticker ut. Exempelvis hade 
individer som konsumerade neuroleptiska 
läkemedel en mycket hög risk för att falla. 
Detta är kliniskt intressant då läkemedel 
är en faktor som man ofta kan justera och 
påverka. 
 Neuroleptika är läkemedel som i 
första hand används för att behandla 
psykossjukdomar, men de ges även 
vid orostillstånd och sömnsvårigheter 
hos äldre personer. Om de ges på rätt 
indikationer kan de ge en förbättrad 
livskvalitet hos patienten, men enligt data 
från SNAC-Skåne-studien får många äldre 
neuroleptika på oklara indikationer.

SNAC i siffror
 
44 doktorander arbetar  
med SNAC-data.
20 personer har disputerat.
Cirka 4 500 uppgifter registreras  
per person i befolkningsdelen  
och cirka 200 i vårdsystemdelen 
per undersökningstillfälle. 
20 205 undersökningar på
10 588 personer har genomförts 
mellan 2001-2012 i befolknings-
delen vilket gett cirka 100 miljoner 
datauppgifter.

Vilka mer resultat har  
du kommit fram till?
Hjärtsvikt var ytterligare en riskfaktor 
för fall hos äldre. Hjärtsvikt är en av 
de få hjärtsjukdomar där förekomsten 
ökar globalt. Att hantera denna 
sjukdom kommer att ställa stora krav på 
sjukvårdsystemet i framtiden.

Vad hoppas du mer få ut  
av din forskning?
En naturlig fortsättning av denna typ 
av forskning är att försöka omvandla 
de teoretiska fynden till effektiva 
preventionsinsatser för att förebygga 

En SNAC-doktorand presenterar sig och sin forskning

Faktaruta

”On Falls in the Elderly, Epide-
miologocal Studies from the 
Longitudinal Study ’Good Aging 
in Skåne’ (GÅS) Sweden”. Dok-
torsavhandling av Magnus Sten-
hagen i ämnet klinisk medicin 
med inriktning geriatrik, Lunds 
universitet, oktober 2014. 
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