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Blekinge

Ny studie om pensionsålderns betydelse
för välbefinnande, livsstil och kognitiv förmåga
I en nyligen genomförd studie
undersöktes skillnader mellan personer
som lämnade arbetslivet före 60 års
ålder och de som fortfarande arbetade
vid 60 med avseende på förekomsten av
depression, upplevd hälsa, aktivitetsnivå
på fritiden och kognitiv förmåga.
I studien undersöktes också förändringar
av dessa aspekter under en 6 års
period då personerna var mellan 60
och 66 år. Utbildningsnivå, kön,
arbetstillfredsställelse och typ av arbete då
det gäller fysiska påfrestningar vägdes in i
analyserna.
Deltagarna hämtades från SNACBlekinges baslinjeundersökning från år
2002 och uppföljningsundersökningen
sex år senare dvs år 2008. I studien deltog
191 personer som alla var 60 år vid
baslinjeundersökningen. Vid det tillfället
arbetade 122 personer, 29 hade lämnat
arbetslivet på grund av arbetsoförmåga
och 33 personer hade lämnat arbetslivet
av andra orsaker t ex avtalspension eller
försörjning på annat sätt.
Resultaten visade att de tre grupperna
inte skilde sig åt vid 60 års ålder
beträffande kön, arbetstillfredsställelse eller
hur fysiskt tunga deras arbeten var men
däremot beträffande utbildningsnivå. De
som fortfarande arbetade var i genomsnitt
högre utbildade på så vis att fler av dem
hade genomgått gymnasieskola eller mer
än i de övriga två grupperna.
De fortsatta analyserna visade att inte
heller depression eller kognitiva förmågor
som uppmärksamhet och minne skilde
sig åt. Däremot fanns det skillnader i
subjektiv hälsa och aktivitetsnivå på
fritiden. Den subjektiva hälsan var lägst i

den arbetsoförmögna gruppen och högst i
den grupp som lämnat arbetslivet av andra
skäl. Aktivitetsnivån var högst bland dem
som fortfarande arbetade och lägst bland
de arbetsoförmögna.
Dessa resultat jämfördes sedan
med motsvarande siffror sex år senare
varvid förändring över tid kunde
mätas. Resultaten visade då att både
aktivitetsnivån, den subjektiva hälsan
och de kognitiva förmågorna skilde sig
åt mellan grupperna och att förekomsten
av depression låg i gränslandet till en
statistiskt säkerställd skillnad.
Gällande subjektiv hälsa och
aktivitetsnivå kvarstod alltså de skillnader
som uppmättes sex år tidigare. Beträffande
kognitiv förmåga hade en förändring
inträffat genom att de båda grupperna
som lämnat arbetslivet försämrats medan
de som fortfarande arbetade uppvisade
bibehållen funktions-nivå.
I en avslutande multivariat logistisk
regressionsanalys testades skillnader

i kognitiv försämring mellan de som
arbetade vid 60 års ålder å ena sidan
och de som lämnat arbetslivet å andra
sidan, med kontroll för olikheter då det
gällde kön, aktivitetsnivå, utbildning och
depression.
Resultaten visade att, även då dessa
olikheter vägdes in, ökade risken för
försämrad kognitionsförmåga 1,4 gånger
för dem som lämnat arbetslivet.
Resultaten ger stöd för ”Disuse Teorin”,
som går ut på att kognitiva funktioner
behöver användas kontinuerligt för att
bibehållas under åldrandet. Studien tyder
på att detta gäller under tidsperioden
mellan 60 och 66 år.
Det är nu angeläget att i fortsatt
forskning undersöka disuse-teorins
relevans för åldersperioder senare i livet
och därmed för fortsatt deltagande i
arbetslivet efter 66 års ålder.
Huvudförfattare till studien är Mikael
Rennemark, docent i psykologi och aktiv
forskare i SNAC-Blekinge.

Nordanstig

SNAC-teamet i Nordanstig har flyttat in i nya
lokaler på Hälsocentralen i Bergsjö.
Teamet består av (från
vänster) Inger Nylén,
sjuksköterska, Annika
Eriksson, sjuksköterska,
Britt-Inger Johansen, undersköterska, Britt-Marie
Sjölund, sjuksköterska
och doktorand, Anders
Sköldunger, datamanager och doktorand,
och, knästående, Anders
Wimo, familjeläkare, professor och teamansvarig
SNAC-Nordanstig. Ej
närv: Christina Holmsten,
sjuksköterska.

Nya rön om sambandet mellan äldres resursutnyttjande
och kostnader för vård och omsorg
En viktig del i SNAC projektet är att
studera och analysera samspelet mellan
äldres funktionsförmåga, sjukdomar
och nyttjandet av resurser för vård och
omsorg.
Resursutnyttjande kan vara både formellt
(till exempel hemtjänst, sjukhusvård,
boende i särskilt boende) och informellt
(insatser av anhöriga, goda vänner med
mera).
I SNAC ingår ett omfattande batteri
av variabler som belyser detta. Inbäddat i
SNAC finns RUD instrumentet (Resource
Utilization in Dementia) där formella
och informella insatser mäts för att sedan
kunna omräknas till kostnader ur ett
samhälleligt perspektiv.
Ett metodologiskt problem är att det
kan vara svårt att jämföra studier där
resursutnyttjande mäts då metoderna och
instrumenten för att samla in sådana data
varierar.
RUD instrumentet, som utvecklats
och validerats av medarbetare i SNACNordanstig, har sedan mer än 15
år använts både i befolknings- och
behandlingsstudier över hela vården.
Instrumentet finns också översatt
till mer än 60 språk. Därigenom
finns förutsättningar att jämföra
resursutnyttjande och kostnader ur ett
internationellt perspektiv.

Framförallt är det instrumentets frågor
om omfattningen av informell vård som
gjort jämförelser mellan länder och olika
behandlingars effekt möjlig.
Instrumentet har nu uppdaterats
med att språkligt ytterligare klarlägga
innebörden i olika insatser, som exempelvis
hemtjänst. En internationell expertpanel
har därtill kommit med förslag till
förbättringar.
RUD-instrumentet används också i
SNAC-doktoranden Britt-Marie Sjölunds
fjärde avhandlingsuppsats, där bland annat
sambandet mellan funktionsförmåga och
resursutnyttjande studeras. Det finns ett
samband mellan resursutnyttjande och

nedsatt funktionsförmåga och Britt Marie
Sjölund har analyserat detta i detalj.
Även i flera av SNAC-doktoranden
Anders Sköldungers avhandlingsarbeten
involveras RUD. Anders Sköldunger har
till exempel använt RUD-instrumentet
och SNAC-data i olika ekonomiska
simuleringsmodeller.
Läs mer:
Wimo A, Gustavsson A, Jönsson L,
Winblad B, Hsu MA, Gannon B.
Application of Resource Utilization in
Dementia (RUD) instrument in a global
setting. Alzheimers Dement. 2013
Jul;9(4):429-435.

Funktionsförmåga förklarar kostnader
bättre än både diagnos och kognition
I en annan studie där RUD-data från
SNAC-Nordanstig användes undersöktes sambandet mellan kostnader å
ena sidan och olika faktorer som kan
förklara kostnader å andra sidan. Det
visade sig att funktionsförmåga var
den faktor som bäst kunde förklara
kostnader, bättre än både diagnos och
kognition. Den största förändringen
i kostnader var i skiftet från inget

beroende i någon basal ADL funktion
till beroende i en sådan funktion.
REF: Lindholm C, Gustavsson A,
Jönsson L, Wimo A.
Costs explained by function rather
than diagnosis--results from the SNAC
Nordanstig elderly cohort in Sweden. Int J Geriatr Psychiatry. 2013
May;28(5):454-62.

Kungsholmen - Stockholm

Kognitiva nedsättningar i depression
Måttlig och svår depression har länge
varit förknippad med kognitiva
nedsättningar.
Nu visar en SNAC-K studie att även mild
depression är förknippad med nedsatt
mental hastighet hos äldre personer.
Resultatet observerades efter att
ha exkluderat personer med demens,
psykos, bipolärt syndrom, och som
åt antidepressiva läkemedel, och var

kontrollerat för kön, utbildning, ålder.
De måttligt/svårt deprimerade
visade nedsättningar i mental hastighet,
uppmärksamhet, exekutiva funktioner,
verbalt flöde och episodiskt minne.
Korttidsminne, semantiskt minne och
spatial förmåga var intakta.
Resultaten understryker vikten av att
upptäcka mild depression hos äldre, så
att behandling kan påbörjas samt att de
kognitiva nedsättningarna inte förvärras.

Läs grafen så här:
vänsteraxeln=prestation, höger=olika test, färgade staplar från vänster till höger: icke
deprimerade, milt deprimerade, måttligt/svårt deprimerade.
För alla test, utom TMT-A och TMT-B, innebär låga värden sämre prestation.
För TMT-A och TMT-B är tid det vi mäter.
De deprimerade tar alltså längre tid på sig, vilket här innebär sämre prestation.

Alexandra Pantzar, huvudförfattare
till artikeln bakom resultaten.
Studien: Cognitive deficits in unipolar oldage depression: a population-based study.
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Risken att insjukna i demens kan ha minskat de senaste 20 åren
Ny studie som utnyttjar SNAC-K data
tyder på att risken att insjukna i demens
kan ha minskat de senaste 20 åren.
Under de senaste två årtiondena har
personer med demens levt allt längre med
sin sjukdom. Man skulle kunna tro att
det totala antalet personer med demens
därmed ökar.
Men i en studie om demenssjukdom
hos äldre personer boende i Stockholm
kunde forskare på Aging Research Center,
ARC, inte se någon sådan ökning.

Slutsaten blev att risken att insjukna kan
ha minskat.
–Det är möjligt att förändringen i risk
har ett samband med förbättrad kontroll
och behandling av hjärtkärlssjukdomer.
Vaskulära faktorer spelar en roll i många
demensfall som debuterar efter 75 års
ålder, säger forskaren och huvudförfattare
till studien Chengxuan Qiu.
Även om risken att insjukna minskar,
kommer demens att förbli ett problem.
Det finns fortfarande inget botemedel mot
sjukdomen, och det totala antalet personer

med demens kommer förmodligen att
växa. Det här på grund av en ökande
medellivslängd och förbättrad överlevnad
bland personer med demens.
Studien: 20-year changes in dementia
occurrence suggest decreasing incidence in
central Stockholm, Sweden, baseras på
data från två stora forskningsprojekt som
studerade äldre personers hälsa:
Kungsholmsprojektet (1987–1989) och
Swedish National study on Aging and Care
in Kungsholmen (2001–2004).
Kimberly Kane

Skåne

Viktigt
med
symtomkontroll

Hur fysiskt aktiva
är de äldre i
Skåne?

Ny doktorsavhandling konstaterar
risksamband mellan kognitiva förmågor
och livstillfredställelse.

När man än väljer att börja med någon
form av fysisk aktivitet så har man lika
stora förutsättningar att förbättra sin
kondition och muskelstyrka. Detta visar
en ny studie från SNAC-Skåne (GÅS).

Åsa Enkvist, disputerade i höst vid Lunds
universitet på en avhandling i klinisk
medicin med inriktning geriatrik om
livstillfredsställelse (LT) hos våra äldsta.
Titel: Life, satisfaction and the oldest-old.
Results from the population study Good
Aging in Skåne.
Åsa Enkvist har tittat på faktorer
som har betydelse för tillfredsställelsen
med livet hos den allra äldsta delen av
befolkningen. Testgruppen hämtades
från SNAC-studien i Skåne. Studierna
visade att faktorer som antalet symtom,
civilstånd, personlighetsdrag, nedstämdhet
och hög ålder kunde förutsäga
livstillfredställelsen (LT) tre år senare
Förekomsten av symtom var hög bland
deltagarna och påverkade LT på ett tydligt
sätt. Åsa Enkvist understryker därför i sin
avhandling vikten av symtomkontroll i
den här åldersgruppen. Även nedstämdhet
och oro påverkade LT i hög utsträckning.
I många fall kan symtom på olika sätt
mildras, varför uppmärksamhet runt detta
är viktigt i vårdkontakten med denna
åldersgrupp.
Avhandlingen visar att sänkt
funktionsförmåga är förknippad med
sämre LT. Däremot antyder resultaten
att studiedeltagare i åldrarna

Åsa Enkvist har doktorerat på nya rön
om äldres livstillfredställelse.
78-84 år påverkades mer i sin LT då
funktionsförmågan sjönk än de deltagare
gjorde som var 87-93 år gamla.
Åsa Enkvist har även undersökt
relationen mellan olika sorters kognitiva
förmågor och LT. Hon visar här att det
finns ett samband mellan spatial förmåga,
processhastighet, dvs hastighetsbetonade
intellektuella förmågor, och LT. Men
dessa förmågor påverkade inte LT i
lika hög utsträckning som till exempel
symtombörda eller nedstämdhet.
Länk till avhandlingen. Sammanfattning
på svenska finns på sid 79 i hänvisad pdf
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I GÅS-studien ägnar sig 91 procent av
männen och 85 procent av kvinnorna åt
motion och rörelse. 62 procent strövar
i skog och mark, 56 procent arbetar i
trädgården och 39 procent plockar bär och
svamp.
Deltagarna anser att hård motion
är mindre betydelsefull än lätt motion
Världshälsoorganisationen rekommenderar
att alla utför fysisk aktivitet i minst
30 minuter varje dag. Det kan vara en
promenad eller en cykeltur och helst
måttlig intensitet. Tanken är att de som
inte rör på sig så mycket ska börja, för en
liten förändring kan göra stor skillnad.
I GÅS-studien tycker deltagarna att det
är svårare att gå och cykla ju äldre de är.
Ju äldre deltagare, desto fler är det som
aldrig cyklar. Exempelvis är det nästan 30
procent som inte cyklar vid 66 års ålder,
drygt 45 procent vid 72 års ålder och
knappt 70 procent vid 78 års ålder.
Förmågan att gå själv klarar fyra av fem
deltagare upp i 90-årsåldern. Att sköta sitt
hushåll för en person som är 75 år eller
äldre motsvarar träning som ett gympapass
för en 30-åring. Att sköta sitt hushåll är
alltså bra träning för äldre.

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 befolkningsdelen vilket gett cirka 90 miljoner
datauppgifter.

