Nyhetsbrev nr 1 2013

Nordanstig
SNAC representerar riket

Få läkemedel i Nordanstig

Är SNACs studiepopulationer representativa för
riket? En relevant fråga eftersom projektet består
av ett urval av områden och individer. Protokollen
är så omfattande att det inte är möjligt att i alla
avseenden undersöka representativiteten. SNACNordanstig studerar resursutnyttjande och har
jämfört hemtjänstinsatsernas omfattning i baslinjeundersökningen från samtliga områden med
Socialstyrelsens statistik för samma period. För
gruppen 65 år och äldre i databasen och i Socialstyrelsens statistik var överensstämmelsen mycket
god: 31,5 respektive 31 timmar per månad. Detta
stödjer uppfattningen att SNAC är representativt
för riket när det gäller hemtjänstinsatser.

Många äldre använder flera läkemedel, vilket
ofta beror på att de har flera sjukdomar som
kräver behandling. Detta gör också att olämplig
läkemedelsbehandling förekommer. I SNAC:s
baslinjeundersökning som genomfördes
2001-2004 registrerades de läkemedel som
användes. Sömnmedel användes i störst
utsträckning av äldre på Kungsholmen (20,2%)
och i minst utsträckning i Nordanstig (14,5%).
Lugnande medel hade högst andel användare
i Blekinge (9,3%) och lägst andel i Nordanstig
(5,7%). Genomsnittligt antal läkemedel var
ganska lika på alla platser: Nordanstig 3,5,
Kungsholmen 4,4, Skåne och Blekinge 3,8.

Skåne
Ny livsstil påverkar hälsan
I GÅS-projektet finns nu tre olika undersökningsgrupper med samma ålder som rekryterats åren
2001, 2007 och 2012/2013. En jämförelse mellan
1 530 60-åringar födda 1941, 1947 och 1952 visar
skillnader i övervikt. Under 12 år har andelen
överviktiga ökat hos kvinnor från en femtedel till
cirka tre av tio. Under samma period har daglig
motion minskat hos båda könen från 75-90% 2001
till 30-40% 2012. Färre i 60-årsåldern äter två
dagliga måltider jämfört med för 12 år sedan då
minst hälften gjorde detta. De preliminära
resultaten indikerar ändrade livsstilsvanor som i
förlängningen riskerar att ge hälsoeffekter.

Funktion avgör - inte ålder
Flera kommuner bedriver uppsökande verksamhet
bland de äldre som inte har insatser från kommunal äldreomsorg. Syftet är ofta att informera
om kommunens tjänster, men kan även innehålla
riskbedömningar för till exempel fall. Medan man
i en generell äldre befolkning ser en funktionsnedsättning motsvarande 1-2% om året är funktionen
ungefär densamma hos dem som beviljas bistånd
oavsett ålder. Åldern är därför inte avgörande för
när insatser sätts in, utan beslutet är avhängigt av
funktion och eventuell bakomliggande sjukdom.
Därför går det inte heller att helt klart säga vid
vilken ålder som förebyggande besök ska ske hos
den friska äldre. Läs mer: http://bit.ly/101pDN1
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Var fjärde över 90 har
kronisk njursvikt
Njurens förmåga att filtrera urin sjunker med
ålder och tdigare metoder för att beräkna
njurfunktion underskattar denna nedgång.
Bestämning av njurfunktion med en ny markör,
cystatin C, visar att var fjärde person över 90 år
har kronisk njursvikt som kan påverka
utsöndring av läkemedel. I 80-årsåldern är
var åttonde person drabbad, något fler män
än kvinnor. Uppmärksamhet bör därför riktas
mot njurfunktion i
samband med äldres
läkemedelsbehandling. Internationella
studier visar att var
fjärde till varannan
patient i öppen vård
har fem eller fler läkemedel, varav flera
på felaktiga grunder.
Läs mer: www.
karger.com/Article/
FullText/319646
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Blekinge

Fysisk aktivitet ger äldre bättre sömn
Sömnproblem vid hög ålder är
ofta långvariga och
sömntabletter bör användas
enbart under en begränsad tid.
Icke-farmakologiska alternativ
som komplement är därför att
rekommendera. Sunda

livsstilsvanor, goda rutiner för
sömn och ett aktivt liv är sådana
alternativ. I flera studier
baserade på data från SNACBlekinge har sömn bland äldre
personer undersökts. I en lades
särskilt intresse på att undersöka
sambandet
mellan sömnproblem och
fritidsaktiviteter.
Resultatet visade att drygt
var femte
person av de
äldre hade
stora sömnbesvär. Personerna uppgav
framförallt
att de hade
svårighet
Foto: Stock.XCHNG att somna,

problem med avbruten sömn på
natten och att vakna för tidigt.
Cirka var tredje person tog sömntabletter minst en gång i veckan
och det var framförallt kvinnor
som gjorde detta. Resultatet
visar att personer som utövar
en fysisk aktivitet utomhus och
som gör socialt och intellektuellt stimulerande aktiviteter har
färre sömnproblem. Intressant
är att olika utomhusaktiviteter
har betydelse för män respektive
kvinnors sömn. För en bättre
sömn kan det vara av betydelse
att erbjuda äldre aktiviteter som
innebär fysisk rörelse utomhus
eller av intellektuell och social
karaktär. Kompletterande
undersökningar behövs dock göras för att bättre förstå
förekommande könsskillnader
gällande fysiska utomhusaktiviteters relation till sömnproblem.

Kungsholmen - Stockholm

Avhandling visar hur vi kan leva längre
Hälsosamma vanor har positiva effekter för personer som är över 75 år, bär
på vissa riskgener eller har en kronisk
sjukdom. Det visar Debora Rizzuto i sin
avhandling.
Debora har undersökt vilka faktorer
som gör att vissa människor lever
längre än väntat och om någon av
dessa faktorer går att påverka. Resultatet visade att en hälsosam livsstil
och ett rikt socialt nätverk kan bidra

till en ökad livslängd. Den viktigaste
enskilda faktorn var fysisk aktivitet. En
hälsosam livsstil kan även ha positiva
effekter för dem som har ökad risk för
dödlighet på grund av gener.
– Budskapet är tydligt, det är aldrig för
sent att lägga sig till med goda vanor,
säger Debora Rizzuto.
Läs mer: http://publications.ki.se/
xmlui/handle/10616/41356

Debora Rizzuto

Samband mellan ålder och försämrad fysik
Kan multisjuklighet förklara de äldrerelaterade skillnaderna i gång, balans
och styrka? I Anna-Karin Welmers
studie från SNAC-Kungsholmen undersöktes betydelsen av kroniska sjukdomar för fysisk funktionsnedsättning på
äldre dagar.
Resultaten visade att multisjuklighet
(samtidig förekomst av två eller flera
kroniska sjukdomar) var starkt relate-

rad till fysiska funktionsnedsättningar,
som försämrad gånghastighet, balans
och styrka. Dock förklarade kroniska
sjukdomar och multisjuklighet bara en
liten del av de åldersrelaterade skillnaderna i fysisk funktion. Detta tyder
på att det starka sambandet mellan
ålder och försämrad fysisk funktion
kvarstår även om man kontrollerar för
multisjuklighet.
Läs mer: http://1.usa.gov/1629dwF

Anna-Karin Welmer

SNAC-studien är en långsiktig investering
SNAC-studien startade 2001 på initiativ av
regeringen och stöds ekonomiskt av regeringen,
de deltagande kommunerna och landstingen samt
olika forskningsorgan.
Studien följer ett stort antal äldre personer över
tiden. Syftet är att studera åldrandet, de äldres
livssituation och behov av vård och omsorg och hur
dessa behov kan tillgodoses.
Resultaten ska vara underlag för en väl underbyggd
äldrepolitik och äldreomsorg i god tid innan den
stora ökningen av äldre under 2020-talet.
Studien har en befolkningsdel som är en
longitudinell urvalsundersökning, och en
vårdsystemdel med löpande registrering av
samtliga beviljade insatser i äldreomsorgen
kompletterat med registerinformation från
hälso- och sjukvården.
Longitudinella studier är en långsiktig
investering. De mest intressanta resultaten
kommer inom tolv till femton år, men redan idag
har många resultat publicerats.
Studier som använder data från SNAC pågår inom:
• förekomst av multisjuklighet
• samband förmaksflimmer och dödlighet
• samband fysisk aktivitet och hälsa
• läkemedelsanvändning hos äldre personer
• effekten av diabetes, fetma och andra vaskulära
riskfaktorer på livslängden
• bestämning av normalitet för olika

tillstånd bland äldre, initialt njurfunktion och
lungfunktion,kliniska riktlinjer och följsamhet till
behandlingsrekommendationer
• livstillfredställelse och samband med
förändringar i funktionsförmåga
• datoranvändning hos äldre – jämförelse mellan 		
områden, ålder, kön och utbildningsnivå
• kostnader för vård av personer med
demenssjukdom
• analyser av sjukdomsbörda med hjälp av
instrument för hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D)
Vi har startat den fjärde återundersökningen av
deltagare 81 år och äldre och den andra återundersökningen av de yngre. I vårdsystemdelen fortsätter den löpande registreringen kompletterad med
tvärsnittsundersökningar. Nästa konferens då vi
presenterar SNAC-resultat sker i april då alla
Sveriges kommuner och landsting är inbjudna.

SNAC i siffror

50 doktorander arbetar med data
20 personer har disputerat
4 500 uppgifter registreras per
person i befolkningsdelen och
200 i vårdsystemdelen
20 000 undersökningar på
11 000 personer har genomförts
i befolkningsdelen
90 miljoner datauppgifter totalt

Vetenskapliga ledare i SNAC: Sölve Elmståhl, Laura Fratiglioni, Anders Wimo, Johan Berglund
och Mårten Lagergren.
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