
 

SNAC Swedish National study on Aging and Care

Nyhetsbrev  2019

Skåne

Leder lindrig kognitiv svikt automatiskt till demens?
Marieclaire Overton disputerade den 6 september i år 
med sin avhandlingen Assessment of  cognition in ageing. 
Investigating internal validity, occurrence and reversion of  mild 
cognitive impairment. 

I avhandlingen undersökte hon variation i deltagarnas 
kognitiva testresultat till följd av användandet 
av olika testledare för att samla in kognitiva data 
(testledareffekter) och om olika födelsekohorter 
presterar olika bra på dessa tester (kohorteffekter). 
Vidare har hon undersökt utvecklingen hos 
deltagare med lindrig kognitiv svikt (Mild Cognitive 
Impairment, MCI). 

I första delarbetet påvisades förekomsten av 
testledareffekter, d.v.s. att testledaren hade en 
påverkan på deltagarens kognitiva testresultat. Andra 
faktorer som också påverkade var tid på dygnet då 
testet genomfördes samt om deltagaren testades på 
mottagningen eller i sin hemmiljö. 

I andra delarbetet upptäckte Marieclaire 
kohorteffekter; de 60- och 81-åringar som tillhörde 
senare födelsekohorter presterade bättre på vissa 
tester jämfört med de som tillhörde tidigare 
födelsekohorter. Detta observerades främst för 
testerna som mäter processhastighet, d.v.s. mental 
snabbhet.

MCI är ett begrepp som ofta beskrivs som ett 

förstadium till demens. Marieclaire undersökte 
förekomsten och stabiliteten hos MCI bland GÅS-
deltagarna. I ett urval av deltagare i åldern 60+ fann 

Marieclaire Overton  Foto: Johanna Verngren

hon att en femtedel hade MCI. Hon ställde sig frågan; 
vad hände med GÅS-deltagarna som klassificerats 
med MCI? Efter 6 år var det bara en liten del som 
utvecklat demens, en lite större del behöll sin diagnos 
och lite mer än hälften klassificerades inte längre 
med MCI. Av sin egen och andras forskning drar 
Marieclaire slutsatsen att MCI inte nödvändigtvis 
leder till demens.

Besök SNAC Skånes nya hemsida
Under våren har vi arbetat hårt med att uppdatera vår hemsida, där du även kan hitta 

länk till Marieclaire Overtons avhandling, och samtidigt flytta den till ny domän:

www.geriatrik.lu.se



Motionera för livet

Blekinge

Det positiva sambandet mellan motion och hälsa i alla 
åldrar är sedan länge välkänt och behöver knappast 
undersökas i ytterligare vetenskapliga studier. Något 
som däremot fortfarande är omdiskuterat är vilken 
aktivitetsnivå gällande frekvens och intensitet som 
är mest gynnsam. Det har i media ibland hävdats 
att förhållandet mellan graden av motion och 
graden av hälsoeffekter är linjärt dvs ju mer och 
intensivare motion desto bättre hälsa men om man 
granskar tidigare forskning lite närmare inser man 
snart att en sådan föreställning är överförenklad och 
huvudsakligen felaktig, särskilt när det gäller äldre 
personer. I stället tyder forskningsresultaten på att 
måttlig fysisk aktivitet är mest gynnsam för de äldre 
vad gäller såväl fysisk som psykisk hälsa och för både 
välmående och livslängd. 

       Eftersom hälsa och livslängd bestäms av många 
olika betingelser behöver man som forskare ta hänsyn 
till en mängd faktorer innan man drar slutsatser om 
samband och om vad som är orsak och verkan. I den 
databas som har genererats av SNAC-projektet kan 
man följa deltagarnas fysiska aktivitetsnivå över lång 
tid och studera sambandet mellan den och livslängden 
med hänsyn taget till många andra för livslängden 
viktiga faktorer. 

       I en studie inom SNAC, av 8456 personer i 
åldrar mellan 60 och 96 år,  undersöktes den fysiska 
aktivitetsnivåns betydelse för livslängden när man 
tagit hänsyn till kön, ålder, civilstånd, utbildning, 
kognitiv förmåga och benstyrka samt om deltagarna 

var rökare eller överviktiga. Deltagarna följdes under 
en 11-års period mellan år 2004 och 2015.

       Resultaten visade att drygt 80% av deltagarna 
var måttligt fysiskt aktiva, dvs tog promenader eller 
cykelturer, spelade golf  eller liknande utan att delta 
i tävlingar, minst 2 gånger i veckan vid studiens 
start år 2004. Denna grupp var i större utsträckning 
fortfarande i livet år 2015 än de som varit fysiskt 
aktiva i lägre utsträckning eller inte alls. Resultat skilde 
sig inte nämnvärt åt mellan män och kvinnor eller 
mellan olika åldersgrupper, men de yngre deltagarna 
var som förväntat lite mer aktiva än de äldre. 
Resultatet kvarstod också när de övriga faktorerna 
som ingick i analyserna vägts in, även om betydelsen 
av just fysisk aktivitet för risken att vara död 2015 då 
minskade från 50% till 28%. Studien visade således 
att det finns en skillnad i livslängd mellan de som 
motionerar måttligt minst 2 gånger i veckan och 
de som motionerar mindre eller inte alls. Högre 
aktivitetsnivåer, varken i fråga om frekvens och 
intensitet, minskade inte dödsrisken ytterligare.

       Den anmärkningsvärt låga aktivitetsnivån 
som behövs för att öka överlevnadschansen i ett 
11-årsperspektiv har stöd i vissa andra studier men 
är inte allmänt vedertagen i samband med t ex 
folkhälsoinformation. Det är angeläget att sprida 
kunskap om detta, inte minst som ett positivt 
budskap till alla äldre som kan motionera men har 
en begränsad kapacitet som inskränker sig till lättare 
aktivtiter några gånger i veckan.

       Text: Mikael Rennemark

Blekinge Tekniska Högskola invigde ny forskningsklinik
Socialminister Lena Hallengren klipper bandet till 
den nya forsknings- och utbildningskliniken vid 
Blekinge Tekniska Högskola (BTH). I och med detta 
har SNAC Blekinge flyttat in i dessa nya lokaler. 
Under den nya hälsoklinikens tak kommer forskning, 
hälsoteknisk utveckling och undervisning att samsas 
och mötas. Kopplingen mellan teori och praktik 
kommer närmare studenterna och förutsättningarna 
för samarbeten är stor.

Idag lever vi längre och gruppen ”äldre” väntas växa 
avsevärt kommande årtinden, vilket ställer höga krav 
på sjukvården. Lena Hallengren ser positivt på den 
nya kliniken och avslutar sitt tal med: 

- Det kommer att bli roligt att studera här, att arbeta 
här och att forska här.Socialminister Lena Hallengren.                Foto: BTH



Social interaktion kan minska depressionsrisk samt 
möjligen senarelägga demensdebut

Kungsholmen - Stockholm

Den 28 september 2018 disputerade 
Linnea Sjöberg med sin avhandling 
Using a life-course approach to better 
understand depression in older age.

Vad handlar din avhandling om?

-   Syftet med min avhandling var 
att bättre förstå depression hos 
äldre utifrån ett livsloppsperspektiv. 
Mer specifikt så ville vi undersöka 
förekomsten av depression och 
identifiera riskfaktorer, samhälleliga 
förändringar och konsekvenser av 
depression hos äldre.

Vilka är de viktigaste resultaten?

-   Oavsett vilken definition som 
användes för att fastställa depression 
så fann vi att depressionsförekomsten 
var högre hos de som hade demens, 
fysiska funktionsnedsättningar eller 
som inte hade en partner. Vidare fann 
vi även att känslor av ensamhet var 
relaterat till en högre risk för att utveckla depression 
i två födelsekohorter av äldre sjuttioåringar och att 
barndomen (0–18 år) och sen vuxenålder (>65 år) 
är kritiska tidsperioder då upplevelsen av negativa 
livshändelser kan öka risken för att drabbas av 
depression senare i livet. Slutligen fann vi att 
civilstånd och boendesituation kan motverka de 
skadliga effekter som nedstämdhet kan ge upphov till 
och därmed senarelägga debuten av demens.

Hur kan den kunskapen komma människor till 
nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

-   Långtidseffekten och konsekvenserna av negativa 
livshändelser i barndomen påvisar vikten av att sätta 
in förebyggande åtgärder för barn som utsatts för 
ogynnsamma händelser. Vidare bör personal inom 
hälso- och sjukvården vara uppmärksam på äldre som 
upplevt många negativa livshändelser, som nyligen 

utsatts för ogynnsamma händelser eller som känner 
sig ensamma då detta kan öka risken för depression. 
Generellt påvisar resultaten från denna avhandling 
vikten av psykosociala faktorer i relation till både 
depressionsrisk och möjligheten att skjuta upp 
demensdebuten. Detta i sin tur visar på betydelsen 
av förebyggande åtgärder som syftar till att öka den 
sociala interaktionen hos äldre.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att 
forska?

-   Jag ser fram emot att börja min nya anställning 
som vetenskaplig kommunikatör för ”the National 
E-Infrastructure for Aging Research” (NEAR), 
som syftar till att koordinera data från de största 
longitudinella populationsbaserade studierna rörande 
åldrande och hälsa i Sverige. I denna roll kommer jag 
även att ha möjlighet att fortsätta med min forskning 
på ARC och KI.

Linnea Sjöberg.              Foto: Maria Yohuang

Länkar  

NEAR: https://www.near-aging.se www.geriatrik.lu.se

Linnea Sjöbergs avhandling: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46401



Anhörigas insatser mer omfattande än hemtjänst

Nordanstig

Anhöriga och andras informellas insatser utgör en 
stor del av de samlade insatserna hos äldre personer. 
Resultat från andra undersökningar tyder på att de 
anhörigas insatser är 2-3 gånger så omfattande som 
den formella vården och omsorgen i det ordinära 
boendet (i Sverige i huvudsak som hemtjänst) och 
hos demenssjuka personer är de anhörigas insatser än 
mer omfattande. Från SNAC projektet har tidigare 
en vetenskaplig artikel publicerats som analyserar s.k. 
baslinjedata från perioden 2001-2003 (1). Förutom 
att bekräfta att de anhörigas insatser är mycket 
mer omfattande än hemtjänst, så visades också att 
det finns risk att överskatta omfattningen om inte 
befolkningsbaserade data (som SNAC) används. 
Insatser till demenssjuka var också mer omfattande 
jämfört med ej demenssjuka. 

Socialdepartementet har nu gett SNAC i uppdrag att 
följa upp den studien och undersöka tidstrender. Den 
demografiska utvecklingen i Sverige tyder på att under 
det närmaste decenniet kommer antalet mycket gamla 

personer (och därmed antalet demenssjuka) att öka 
påtagligt. I en tidigare SNAC rapport har vi skattat att 
antalet demenssjuka kommer att öka från ca 140 000 
personer idag till ca 190 000 personer år 2030 (2).  

Den nya rapporten omfattar hemmaboende personer 
80 år och äldre som deltagit i SNAC projektet mellan 
2001 och 2015. Det har inte skett några påtagliga 
förändringar mellan 2001-2015 i omfattningen av 
den formella och den informella vården i hemmet. 
Den informella vårdens omfattning, uttryckt i timmar 
per månad, är klart större än den formella vården. 
Det finns ingen systematisk trend över tid hur dessa 
samband har förändrats. Personer med kognitiv 
nedsättning har också klart större insatser än de 
med ingen-lätt nedsättning. Det finns inga påtagliga 
könsskillnader i omfattningen av den formella vården 
i hemmet. Däremot är den informella vården till 
kvinnor betydligt mer omfattande än till män. Den 
informella vården är betydligt vanligare i liten ort/
glesbygd jämfört med medelstor stad och storstad.
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SNAC i siffror
• 30 doktorander arbetar  

med SNAC-data.

• 44 personer har disputerat.

• Ca 4000 uppgifter registreras  
per person i befolkningsdelen  
och ca 200 i vårdsystemdelen per 
undersökningstillfälle. 

• Ca 30 000 undersökningar har  
genomförts mellan 2001-2018 i 
befolkningsdelen vilket gett mer än 
120 miljoner datauppgifter.
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