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Munhälsans betydelse för allmän hälsa
Att munhälsan har stor betydelse för den allmänna
hälsan är ett faktum som knappast längre ifrågasätts.
Under flera år har ett samband mellan inflammationer
i tandköttet (parodontit) och allmänsjukdomar som
diabetes, hjärt- kärlsjukdom, reumatoid artrit, osteoporos, kognitiv nedsättning, obstruktiv lungsjukdom
och vissa cancerformer rapporterats i vetenskapliga
studier.
I Blekinge har SNAC-studien sedan start kompletterats med en odontologisk del där deltagarna genomgår en fullständig undersökning av munhålan.
Detta har gett uika möjligheter att studera sambandet
mellan munhälsa och allmänhälsa i en äldre befolkningsgrupp.
Under 2019 presenterades 2 odontologiska avhandlingsarbeten baserade på SNAC-Blekinge materialet.
Den ena doktoranden och övertandläkaren Helena
Nilsson fokuserade på sambandet mellan parodontit
och kognitiv svikt.
Kognitiv svikt kan på ett dramatiskt sätt påverka
förutsättningarna för oral hälsa. Sambandet mellan
tandlossning och demenssjukdom kan handla om att
man på grund av sjukdomen inte kan sköta sin munvård och bibehålla sin munhälsa.

gången karaktäriserades
som kognitivt friska och
försökte identifiera faktorer
som kan påverka att man
får en sådan försämring.
Personerna följdes under
sex år. Även med hänsyn
taget till andra faktorer
Helena Nilsson
som ålder och utbildningsnivå visade sig parodontit ha en signifikant betydelse
för kognitiv försämring.
I avhandlingen ingick dessutom en tolvårsuppföljning
som visade att parodontit ökar risken för förlust av
flera tänder. Sammantaget visar resultaten på vikten
av att diagnostisera och behandla parodontit även
bland äldre personer. Det är viktigt att patient och
tandvård upprätthåller kontakten även vid hög ålder.
Den andra avhandlingen av doktoranden och övertandläkaren Viveca Wallin Bengtsson fokuserade på
parodontit och hjärt-kärlsjukdom.
Det övergripande målet med hennes avhandlingsarbete var att studera samband mellan parodontit och
hjärtkärlsjukdomar respektive död över tid.

Andra faktorer som kan förklara ett samband har
diskuterats i litteraturen. Nedsatt tuggfunktion och
därmed en försämrad neurofysiologisk feedback eller
en gemensam inflammatorisk komponent via systemisk påverkan av tandlossningssjukdom har förts
fram som tänkbara förklaringsmodeller.
Helena Nilsson undersökte om tandförlust och parodontit är associerat med kognitiv försämring. Helena
studerade också om parodontit kunde förutspå en
kognitiv försämring hos personer som i första om-

På panoramaröntgenbilder av
käkarna analyserades förkalkningar i karotiskärlen och
bennivån runt tänderna.
Kliniskt undersöktes förekomsten av tandköttsfickor och
blödning vid ficksondering.
Viveca Wallin
Bengtsson

En frågeställning var att studera om karotisförkalkningar, som identifierats på panoramaröntgenbilder
kunde sättas i samband med insjuknande i stroke
och/eller hjärtsjukdomar över en uppföljningstid på
>10 år.

insjuknande i stroke och/eller hjärtsjukdomar. Individer med parodontit hade oftare karotisförkalkning,
jämfört med de som inte hade parodontit. Det fanns
ett tydligt samband med ökad risk för hjärtsjukdomar
liksom en ökad risk att dö under uppföljningstiden.

Ytterligare ett mål var att undersöka om individer
med parodontit hade större sannolikhet att utveckla
stroke, hjärtsjukdom eller död, under en uppföljningstid på >15 år.

Båda avhandlingarna styrker således sambandet mellan munhälsa och allmänhälsa och visar på vikten att
vårdpersonalen samverkar i omhändertagandet av den
äldre individen.

Hos individer 60-72 år upptäcktes ett starkt samband
mellan karotisförkalkning på panoramaröntgen och
Kungsholmen

Text: Mai Engström

De personliga behoven styr Stockholms äldreomsorg
Äldre personers behov avgör vilka som får omsorg
och i vilken omfattning.
Det visar en rapport från
SNAC-K Vårdsystem som
är en nulägesbeskrivning
av Stockholms äldreomsorg. Antalet hemtjänsttimmar har ökat något de
senaste två åren, men sannolikheten att få ett beslut
om vård- och omsorgsboende var lägre.

personlig omsorg avgörande för vilken typ av omsorg
en person får och i vilken omfattning.

Kartläggningen visar att cirka 15 procent av Stockholms invånare 65 år eller äldre har någon form
av omsorg. Av dessa bor en fjärdedel på vård- och
omsorgsboende, medan resten har hemtjänst. Majoriteten är ensamstående kvinnor.

En viktig aspekt som rapporten visar på är att underlaget endast kunde förklara hälften av variationen
i omsorgens omfattning. Behov av hjälp med hushållssysslor, matlagning, skörhet, psykisk ohälsa och
missbruk är exempel på faktorer som saknas.
SNAC-K Vårdsystem har i dagarna fått det glädjande
beskedet att en förnyad ansökan om etikprövning har
godkänts av etikprövningsnämnden. Beslutet innebär
bland annat att det blir lättare att samla in mer tillförlitliga data, inte bara från Kungsholmen, utan från
hela Stockholm.
–Dessutom kan vi nu få mer heltäckande och kombinerande data över äldreomsorg och sjukvård, säger
Bettina Meinow, en av utredarna bakom SNAC-K
Vårdsystem och den senaste rapporten.

Givet samma behov har antalet hemtjänsttimmar i
kommunen i snitt ökat med en och en halvtimme per
vecka, jämfört med för två år sedan. Men sannolikheten att få ett beslut om vård- och omsorgsboende var
lägre, särskilt för personer med en mycket hög grad
av funktionsnedsättning, 34 procent, jämfört med
tidigare år, 54 procent.
Generellt kan sägas att ju större behov man har, desto
mer hjälp får man, oavsett ålder, kön och var man
bor. Istället är kognitiv svikt och behov av hjälp med

Bettina Meinow, Åsa von Berens, Jenny Österman

Rapport Stockholm SNAC 2019

http://aldrecentrum.se/sites/default/files/publication/pdf/stockholmsnac2019_rapport_200408-v2.pdf

SNAC-K Covid-19 Studie
SNAC-K.
Den ordinarie datainsamlingen i SNAC-K, som normalt samlar in data om äldre personer över flera år,
avbröts i mars när det inte längre var möjligt att träffa
äldre personer fysiskt. I och med coronapandemin
fick man snabbt ställa om verksamheten.
Telefonstudiens syfte är att undersöka hur restriktionerna har påverkat vardagen och vilka, i detalj, som
verkligen drabbas hårdast av dem.

Pia Lundgren

Under sommaren genomförde befolkningsstudien
SNAC-K en telefonintervju bland äldre personer
på Kungsholmen för att undersöka hur de upplever
coronarestriktionerna. Många av dem uppger att det
är svårt att inte kunna umgås med sina anhöriga, men
många är också glada över att äntligen få sina röster
hörda.

– Vi bestämde oss tidigt att vi ville göra något för
och med deltagarna i SNAC-K-studien. Vi har haft
kontakt med vissa i upp till 20 år och genomför den
här studien för att visa dem att vi bryr oss om deras
välbefinnande och ger dem en chans till att få sina
röster hörda, säger SNAC-K:s forskningsledare, Laura Fratiglioni.

I mitten av september avslutades datainsamlingen
och då hade 1231 personer intervjuats via telefon om
hur deras vardag har förändrats under pandemins
första månader i Sverige. Majoriteten har varit väldigt
entusiastiska till att vara med i studien.
– De blir väldigt glada av att någon ringer och frågar hur de mår, vilket i sin tur gör oss glada. Det
är så många som känner sig extra ensamma, säger
Pia Lundgren, sjuksköterska och datainsamlare på

Tanken är att resultatet från studien sedan kommer
att kunna användas i framtiden för att se vilka åtgärder man kan sätta in under andra sjukdomsutbrott,
utan att det blir liknande konsekvenser. Informationen om hur äldres välbefinnande påverkades under
coronapandemin är därför viktig för framtiden, säger
Laura Fratiglioni.
Nu när datainsamlingen är klar analyseras data och
resultaten kommer inom kort.

Ny avhandling om att förstå preklinisk demens
Nicola Payton, doktorand vid
Aging Research Center, KI
försvarade den 8 oktober sin
avhandling ”Att förstå preklinisk demens: Tidig upptäckt av
demens genom kognitiva och
biologiska markörer”.
Nicola Payton

Huvudsyftet med avhandlingen var att titta på hur
kognition förändras under perioden innan en klinisk demensdiagnos (den prekliniska fasen) och hur
prekliniska markörer, både kognitiva och biologiska,
kan användas för att identifiera personer som är mer
benägna att utveckla demens i framtiden.
Resultaten indikerade att det finns en lång preklinisk
fas, upp till 12 år före diagnos, då snabbare försämring i kognition (i synnerhet sämre episodiskt minne
och ordflöde) kunde användas för att särskilja mellan
prekliniskt demensstadium och normalt åldrande.
Andra prekliniska markörer, utöver kognitiva tester,
upptäcktes också som kan användas för att upptäcka

en demensutveckling upp till sex år innan diagnos,
exempelvis genetiska markörer och förändringar i
hjärnvolym och hjärnstruktur. Även om enbart kognitiva test var en relativt bra metod att predicera framtida demensutveckling, var kombinationen biologiska
markörer och kognitiva test det mest tillförlitliga.
Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra
människors hälsa?
För att stödja utvecklingen av bättre behandlingar
och förebyggande åtgärder mot demens behöver vi
en bättre förståelse för de tidigaste stadierna av dess
utveckling. Eftersom demens utvecklas under en lång
period innan den diagnosticeras, är det väldigt viktigt
att kunna identifiera personer som sannolikt kommer
att utveckla demens eller som redan befinner sig i ett
tidigt skede.
Om vi kan identifiera de personer som är mest i
behov av kliniska prövningar eller livsstilsinterventioner kan vi i framtiden förbättra chansen att förebygga
eller behandla demens.

Nordanstig

Hantering av Covid-19 i SNAC-N
Pandemin sätter spår även i SNAC:s möjlighet att
undersöka personer som ingår i SNAC då många är i
riskgrupper. I Nordanstig har vi gjort en rad ändringar för att även under denna tid göra undersökningar i
möjligaste mån.
De ändringar vi genomfört under 2020 är att inte
kalla de 60-åringar som skulle ha kallats under året. Vi
satsar på att kunna göra ett nytt uttag under 2021. För
de 66-åringar som redan varit med en gång har vi, om
det varit möjligt, gjort hembesök.
Inga intervjupersoner har kallats till våra lokaler under
pandemin då vi finns i samma lokaler som primärvården, och med de uppenbara risker det utgör har vi
satsat på hembesök.

Utöver det vanliga, fast bantade, protokollet har vi
vid samma tillfälle som den vanliga intervjun gjort ett
särskilt Covid 19-protokoll framtaget i samarbete med
SNAC-K. Protokollet fokuserar på vad som hänt sedan mars vad gäller hälsan, vård eller att avstå från att
kontakta vården samt hur det påverkat intervjupersonen ifråga om aktivitet och hur man mår.
Under våren var det också meningen att SNAC-rapporten om informell vård och omsorg, för vilken
SNAC-N hade huvudansvaret – se föregående nyhetsbrev, skulle lanseras med presskonferens, pressrelease etc.
Rent tidsmässigt kolliderade detta med Covid-19
pandemins snabba expansion i Sverige. Därför valde
vi att dels distribuera rapporten till organisationer och
personer som vi bedömde borde vara intresserade av
rapporten, dels blev det ett reportage i Aftonbladet
om rapporten.
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För personer över 70 år och som därigenom finns i
en riskgrupp har vi gjort intervjuer per telefon. Även
om det sker med ett bantat protokoll har vi möjlighet
att få in data rörande dessa personer.

2. Fratiglioni L, Ding M, Santoni G, Berglund J,
Elmståhl S, Fagerström C, et al. Demensförekomst i
Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001-2013.
Resultat från den svenska nationella studien om åldrande,
vård och omsorg - SNAC. Stockholm: Aging Research
Center; 2018.

Ny hos Nordanstig
Vi välkomnar härmed
Maria Gunsth som ny sjuksköterska i datainsamlingsteamet i SNAC Nordanstig.
Maria kommer närmast från
primärvårdens mödrahälsovård och har således befunnit
Maria Gunsth

sig i en annan del av omvårdnadskontinuumet men
har ett genuint intresse för äldre.
Förutom den uppgiften som intervjuare/datainsamlare kommer hon också att scanna in data som samlas
in via enkäter intervjupersonerna lämnar in.

Skåne

Text: Sölve Elmståhl

Anhörigvårdare gör en stor insats
I Sverige finns ca 650 000 anhöriga som bidrar med
vård och omsorg, men studier på området är få. I
GÅS projektet studeras denna grupp särskilt och
16% av deltagare är eller har tidigare varit anhörig. En
särskild skala, Caregiver Burden Scale är utvecklad för
att mäta anhörigas upplevda börda http://kcgeriatrik.
se. Gruppen anhöriga till partner anger att de ger stöd
mellan 2 till 19 timmar i veckan medan anhörig till
förälder uppgav stöd 1 till 7 timmar i veckan.

Symtom

Hög börda

Låg börda

Utmattning

78%

67%

Sömnproblem

59%

39%

Låg självkänsla

57%

33%

Nedsatt aptit

15%

6%

Rastlöshet

51%

30%

Mag-tarmbesvär

48%

23%

Trötthet

59%

26%

Förekomst av symtom senaste 3 månaderna (%)
hos anhöriga med upplevd hög eller låg börda.
En tredjedel av anhöriga rapporterar upplevelse av
hög börda och de kännetecknas av att vara äldre,
kvinnor, ha sämre livstillfredsställelse och att uppleva
mer symtom, efter justering för ålder, kön, civilstatus,
utbildning, ekonomi och kognition. Mellan 50 till

80% av anhöriga som upplever hög börda anger
symtom som utmattning, rastlöshet, sömnproblem
och låg självkänsla, se tabell. (Ekström, LundholmAuoja et al 2020). Fler kvinnor upplever symtom än
män. De som får anhörigstöd är oftast kvinnor > 80
år och ensamboende.
Samtidigt visade, glädjande nog, gruppen som
angett låg börda högre livstillfredsställelse och
bättre hälsorelaterad livskvalitet än gruppen ickeanhöriga. Dessa anhöriga var ofta yngre, levde
i parförhållanden, hade högre utbildning och
kännetecknades av copingstrategier att kunna hantera
problem.
Att vara anhörig till en person med nedstämdhet eller
demenssjukdom är förenat med hög upplevd börda
och belastning. Andra bakomliggande sjukdomar
i muskel-skelettsystemet (fraktur, artros) och
hjärtkärlsjukdom påverkar typ av börda. (Elmståhl,
Dahlrup, 2018).
GÅS-studiens unika databas med material från så
många deltagare som dessutom återundersökts
flertalet gånger visar dock att anhöriga som upplever
börda inte skiljer sig åt i försämrad hälsa eller ökad
dödlighet jämfört med icke-anhöriga efter justering
för bakgrundsfaktorer. (Elmståhl, LundholmAuoja et al 2020). Rollen som anhörig är ofta
begränsad i tid och efter sex år är ca hälften av de
tillfrågade deltagarna i GÅS projektet inte längre
anhörigstödjare.
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SNAC i siffror
•

28 doktorander arbetar
med SNAC-data.

•

59 personer har disputerat.

•

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

•

Ca 30 350 undersökningar har
genomförts mellan 2001-2020 i
befolkningsdelen vilket gett mer än
120 miljoner datauppgifter.

