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I studien ingår en befolkningsdel och
en vårdsystemdel.

SNAC – nationell
forskningsstudie
SNAC är en nationell långsiktig studie om
åldrandet som startade år 2001 på initiativ av
regeringen. SNAC bedrivs i fyra områden:
Hälsingland: Nordanstig
Stockholm: Kungsholmen och Essingeöarna
Blekinge: Karlskrona
Skåne: Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby och Ystad
SNAC stöds av Socialdepartementet samt kommunerna, landstingen och universiteten i de fyra
områdena.

Syftet med studien är att

• öka kunskapen om åldrandet och hälsa bland
personer 60 år och äldre
• upptäcka riskfaktorer för sjukdomar och
nedsatt funktionsförmåga
• hitta friskfaktorer som leder till ett gott
åldrande
• kartlägga äldres behov av vård och omsorg i
olika delar av landet
• förse kommuner och landsting med underlag
för planering av vård och omsorg.

Vi bjuder in ett urval av personer
över 60 år som bor inom respektive område att delta i SNAC.
Alla deltagare undersöks vart 6:e
år och från och med 78 års ålder
vart 3:e år. Deltagarna kommer till platsen för
undersökningen eller får besök i sitt hem, sitt
servicehus eller på sitt vård- och omsorgsboende.
Över 21 000 undersökningar har hittills genomförts i SNAC-studiens befolkningsdel mellan åren
2001 och 2014.
Som deltagare träffar man sjuksköterska, läkare
och psykolog. Vi ställer frågor om civilstånd,
bostad, yrke, utbildning, livsstil och fysiska funktioner. Deltagarna får också genomgå en klinisk
undersökning med blodprov, mätning av blodtryck och EKG samt genomgå tester för fysiska och
mentala funktioner som bland annat gånghastighet, minne och luktigenkänning.
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Befolkningsdel

Vårdsystemdel
I vårdsystemdelen följer vi
samtliga personer i respektive
område som fyllt 65 år och är
beviljade äldreomsorg eller har
långvarig hemsjukvård eller hemrehabilitering.

Uppgifter som samlas in rör
•
•
•
•
•

deltagarens personuppgifter
bostadens utformning och tillgänglighet
funktionsförmåga
beviljad äldreomsorg
stöd- och vårdinsatser från anhöriga och/eller
närstående
• långvarig sjukvård och/eller rehabilitering i
hemmet.
Uppgifterna samlas in av biståndshandläggare,
distriktssköterska inom projektet eller personal
i det särskilda boendet.

