
 

Kungsholmen 

Ny avhandling berör inverkan av 
beteendemässiga och psykosociala faktorer 
på fysisk funktion hos äldre personer 
Text: Charlotte Brandt 
Hallå där Marguerita Sadeeh, vid 
institutionen för neurobiologi, 
vårdvetenskap och samhälle. Du 
försvarade din avhandling "Enjoying life 
and living healthier: impact of behavioral 
and psychosocial factors on physical 
function in old age" den 22 september 
2022. 

 

 

Vad handlar din avhandling 
om? 

- Huvudsyftet med min avhandling 
är att bättre beskriva effekten och 
samspelet mellan indikatorer för 
beteendemässigt, psykologiskt och 

socialt välbefinnande på 
funktionella banor bland äldre 
friska personer som bor i 
samhället. 

 
 
 

Och vilka är de viktigaste 
resultaten? 

- Vi fann att högre nivåer av 
beteendemässigt, psykologiskt och 
socialt välbefinnande kan bidra till 
att fördröja den åldersrelaterade 
nedgången i fysisk funktion, både 
oberoende men ännu mer när 
höga nivåer över olika domäner 
samexisterar. Detta belyser 
förekomsten av synergistiska 
effekter över domäner och 
bekräftar multidimensionaliteten 
av framgångsrikt åldrande. 
Dessutom kan den långsammare 
försämringen av beteendemässiga, 



psykologiska och sociala kontra 
funktionella 
välbefinnandedomäner tyda på att 
den förstnämnda kan fungera som 

 
 
Hur kan dessa rön bidra till 
att förbättra människors 
hälsa? 

- Studierna som ingår i detta projekt 
syftar till att identifiera nya vägar 
för att minska eller fördröja 
funktionell nedgång bland friska 
äldre vuxna genom att ge bevis på 

 
Länk till avhandlingen 

potentiell 
kompensationsmekanism för fysisk 
hälsoförsämring. 

 
de potentiella funktionella 
fördelarna med att öka deras 
beteendemässiga, psykologiska 
och sociala välbefinnande. 

Hur ser dina framtidsplaner 
ut? 

- Jag planerar att fortsätta forska i 
framtiden. 

Enjoying life and living healthier: impact of behavioral and psychosocial factors on physical 
function in old age 

 

Diabetes och hjärt-kärlsjukdom ökar risken 
för demens 
Text: Felicia Lindberg 

 

Personer som har minst två av 
sjukdomarna diabetes typ 2, 
hjärtsjukdom eller stroke har fördubblad 
risk att utveckla demens. Förebyggande 
av diabetes och hjärt-kärlsjukdom kan 
därför vara en strategi för att minska 
risken för demens, enligt en studie från 

Karolinska Institutet 
som publicerats i 
tidskriften Alzheimer’s 
& Dementia. 

 
Diabetes typ 2, 
hjärtsjukdomar och 

stroke – så kallade kardiometabola 
sjukdomar – är några av de största 
riskfaktorerna för demens. Med 
hjärtsjukdom menas här ischemisk 
hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller 
förmaksflimmer. 

 
- Få studier har undersökt hur risken 

för demens påverkas om man har 
fler än en av dessa sjukdomar 
samtidigt, så det ville vi undersöka 
i vår studie, säger Abigail Dove, 
som är doktorand vid sektionen 
Aging Research Center vid 



institutionen för neurobiologi, 
vårdvetenskap och samhälle vid 
Karolinska Institutet. 

 
Demensutveckling sker gradvis under 
decennier. Först kommer gradvis kognitiv 
försämring som syns bara i kognitiva test, 
sedan kognitiv svikt då personen själv 
märker att hen börjar få ett försämrat 
minne men fortfarande klarar av 
vardagen, och slutligen fullt utvecklad 
demens. 

Mer än en kardiometabol 
sjukdom fördubblar risken 

Forskarna använde data från SNAC-K, 
totalt 2 500 friska demensfria personer 
bosatta på Kungsholmen i Stockholm från 
60 års ålder och uppåt. Förekomst av 
kardiometabola sjukdomar bedömdes vid 
start genom journaluppgifter och klinisk 
undersökning. Personerna följdes sedan 
upp under tolv år med läkarundersökning 
och kognitiva test för att upptäcka kognitiv 
svikt och demens. 

 
Förekomst av mer än en kardiometabol 
sjukdom accelererade den kognitiva 
försämringen och fördubblade risken för 
kognitiv svikt och demens, vars utveckling 
påskyndades med två år. Ju fler 
sjukdomar, desto högre risk. 

 
- I vår studie var kombinationerna 

diabetes och hjärtsjukdom samt 
diabetes, hjärtsjukdom och stroke 
de mest skadliga för kognitiv 
funktion, säger Abigail Dove. 

Viktigt att förebygga en 
andra sjukdom 

Däremot uppvisade de som hade 
bara en kardiometabol sjukdom inte en 
signifikant säkerställd ökad risk för 
demens. 

 
- Det är goda nyheter. Studien visar 

att risken ökar först när man har 
minst två av sjukdomarna, så här 
finns en möjlighet att förebygga 
utveckling av en andra sjukdom 
och då också förebygga 
demensutveckling. 

 
Sambandet mellan kardiometabola 
sjukdomar och ökad risk för 
demensutveckling var högre bland de 
studiedeltagare som var under 78 år. 

 
- Vi bör alltså fokusera på 

förebyggande av kardiometabola 
sjukdomar redan i medelåldern, 
eftersom risken för kognitiv svikt 
och demens förefaller högre för 
dem som får en kardiometabol 
sjukdom tidigare i livet, säger 
Abigail Dove. 

Vill förstå mekanismen 

I framtida studier vill forskarna ta reda på 
mer om mekanismen bakom sambandet: 
undersöka genetiska faktorers betydelse 
samt använda hjärnavbildning för att 
utforska hur kardiometabola sjukdomar 
kan skada hjärnan. 

 

Studien har finansierats av Vetenskapsrådet, Forte, Alzheimerfonden och Lindhés Advokatbyrå. Inga 

intressekonflikter har uppgivits. 



Publikation 

”Cardiometabolic multimorbidity accelerates cognitive decline and dementia progression”, 
Abigail Dove, Anna Marseglia, Ying Shang, Giulia Grande, Davide Liborio Vetrano, Erika J 
Laukka, Laura Fratiglioni, Weili Xu, Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's 
Association, online 16 juni 2022, doi: 10.1002/alz.12708. 

 
 
 

 
 
 

Ser vi skillnader i 
hälsa och livsstil 
mellan 
generationerna? 
GÅS-projektet undersöker om hälsa 
och livsstilsfaktorer skiljer sig åt hos 
”nya” deltagare 60 och 81 år gamla 
som bjudits in till GÅS-projektet 
senaste sex åren, jämfört med 
jämngamla deltagare som började i 
projektet redan år 2001. 

 
Detta är något som vi kallar 
för födelsekohortskillnader, dvs om 

 
livsstil och hälsa ändrar sig i nya 
generationer. 

Nya generationer har allt 
bättre hälsa 

Från kognitiva test vet vi att deltagare 
undersökta vid 60 och 81 års ålder och 
födda på 1930/1940 talet presterar 
bättre i koncentrationstest, 
uppmärksamhet och processhastighet 
jämfört med de deltagare som deltog i 
GÅS-projektet 12 år tidigare och som 
då undersöktes vid samma ålder, 60 
och 81 år. Fynden kan inte förklaras 
enbart av att utbildningsnivån har ökat 
utan skillnaderna kvarstår efter att vi 
tagit hänsyn till detta. 



Bättre funktionsförmåga 

Nya generationer av 60- och 81-åringar 
har både bättre funktionsförmåga och 
bättre livsstil mätt som högre fysisk 
aktivitet. Allt färre röker jämfört med 
tidigare generationer och livskvaliteten 
ligger på samma höga nivå där mer än 
80 % av yngre äldre och äldre äldre på 
det stora hela tycker att livet är ganska 
bra eller mycket bra. 

Var fjärde person i hög 
ålder saknar IT- 
uppkoppling 

Numera har så gott som alla vid 60 år 
tillgång till internetuppkoppling i 
hemmet, men värt att notera är att 
motsvarande siffra vid 81 års ålder var 
74 % för deltagare som undersöktes 
åren 2018-2021. Så var fjärde person i 
hög ålder saknar fortfarande IT- 
uppkoppling i hemmet. 

Nedgång i lungkapacitet 

Ett syfte med GÅS-projektet är att 
beskriva förlopp av och riskfaktorer för 
vanliga sjukdomar i åldrandet. 
Kunskapen om hur lungkapcitet 
förändras med normalt åldrande och 

vid kronisk obstruktiv lungsjukdom 
(KOL) är ofullständig. 

 
 

I GÅS-projektet gör vi 
lungfunktionsbestämning 
med spirometri, ett lungfunktionstest, 
och analys visar att den årliga relativa 
nedgången i lungkapacitet är ca 3 %. 
Riskfaktorer är, utöver ålder och 
rökning, kvinnligt kön och tecken på 
inflammation. En procent av deltagare i 
GÅS-projektet utvecklar årligen en 
lungfunktionsnedsättning som vid KOL. 
För personer som är drabbade av KOL i 
tidig fas är den tillkommande 
nedgången i lungkapacitet ca 1 
%/år jämfört med jämnåriga utan 
lungsjukdom. 

Ny metod kan mäta 
lungfunktion hos sköra 
äldre 

Vi har nu börjat med ytterligare ett 
andningstest där vi bestämmer 
lungfunktion vid normal utandning, i 
motsats till spirometri, där utandning 
sker så snabbt så möjligt. Med detta 
nya test kommer vi kunna följa 
lungfunktion även hos sköra äldre som 
har svårt att genomföra spirometri. 
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Secular trends in prevalent mild cognitive impairment: Data from the Swedish population-based 
study Good Aging in Skåne 

Marieclaire Overton, Mats Pihlsgård , Sölve Elmståhl  
Alzheimers Dement (N Y). 2022 Mar 14;8(1):e12260.doi: 10.1002/trc2.12260. eCollection 2022. 
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SNAC i siffror 
• 30 doktorander och ett 40-tal forskare arbetar med SNAC-data.  
• 64 personer har disputerat.   
• Ca 4 000 uppgifter registreras per person i befolkningsdelen och ca 200 i 
vårdsystemdelen per undersökningstillfälle.   
• Ca 33 000 undersökningar har genomförts mellan 2001–2022 i befolkningsdelen 
vilket gett mer än 120 miljoner datauppgifter. 
 


