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Det finns en allmän uppfattning att 
matvanor påverkar vår hälsostatus 
i olika skeden av livet. Individuella 
födoämnen eller näringsämnen 
har tidigare kopplats till kognitiva 
funktioner hos äldre personer. Effekten 
av den sammanlagda dieten på 
kognitiv funktion är dock fortfarande 
oklar.  
 I denna befolkningsbaserade studie 
har forskare undersökt effekterna 
av hälsosamma och ohälsosamma 
kostvanor på kognitiv nedgång bland 
en stor grupp av slumpmässigt utvalda 
äldre personer som bor i Stockholm.  
 
Hälsosam kost, som kännetecknas 
av högt intag av frukt och grönsaker, 
spannmål och baljväxter, fullkorn, ris/
pasta, fisk, magra mejeriprodukter, 
fågel och vatten, visade på ett 
samband med bromsad kognitiv 
försämring; medan ohälsosam kost, 
som kännetecknas av högt intag av 
rött/bearbetat kött, mättat/trans-fett, 
raffinerat spannmål, socker, öl och 
sprit, var relaterad till en ökad takt av 

försämring av kognitiva funktioner.  
Forskarna fann också att den negativa 
effekten av ohälsosam kost för kognitiv 
funktion kan kompenseras bland de 
personer med högt intag av ohälsosam 
kost som även hade ett högt intag 
av hälsosam kost (så kallad blandad 
ätmodell).
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En blandad kost kan dämpa de negativa effekterna 
av ohälsosam mat på kognitiv försämring
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Behov av platser i Nordanstig
I Nordanstig kommun, liksom på 
många andra håll i landet, pågår dis-
kussioner bland politiker och tjänste-
män om hur många platser i särskilt 
boende (säbo) som kommunen  
behöver i framtiden.  Av speciellt in-
tresse är hur utvecklingen beträffande 
antalet demenssjuka blir eftersom en 
stor andel (ca 70%) av dem som bor 

i säbo har någon form av demens-
sjukdom. Eftersom SNAC-Nordanstig 
har studerat  förekomst av demenss-
jukdom i Nordanstigs kommun så 
kontaktades vi  av kommunen för att 
göra en skattning av framtida behov. 
Det är många faktorer som spelar in: 
nuvarande och framtida demografi, 
andel demenssjuka i olika åldersklasser, 
samspelet mellan stödinsatser i det 

ordinära boendet och säbo med mera. 
Resultatet av uppdraget blev rapporten 
”Nordanstig - demografi och demens. 
Diskussionsunderlag  inför framtida 
dimensionering av vård och omsorg av 
demenssjuka”, där olika scenarion fram 
till år 2030 diskuterades. Rapporten 
ingår nu i underlaget när kommunen 
senare under året kommet att ta beslut 
i frågan.

Nordanstig



Eftersom medellivslängden 
fortsätter att stiga, förväntas allt fler 
uppnå ålderdomen. Denna period 
i livet kännetecknas av en ökning 
av funktionshinder, funktionella 
begränsningar och ökad sjuklighet.
 Till följd av detta kan livskvaliteten 
för äldre vuxna bli sämre och 
efterfrågan på vård och omsorg 
och belastningen för anhöriga bli 
högre. För den skull är det viktigt att 
förstå hur hälsa varierar mellan olika 
åldersgrupper. 
 I studien Age-related variation 
in health status after age 60 
(Åldersrelaterad variation i hälsostatus 
efter 60-års ålder) var vår målsättning 
att beskriva hälsostatus hos personer 
över 60 år och att identifiera de 
åldersrelaterade variationerna när det 
gäller hälsa.  

Studien gav en tydlig bild av 
skillnaderna i hälsa hos äldre 
personer. Denna varierar från god 
funktion och ingen sjuklighet via 
sjuklighet och multisjuklighet till svår 

funktionsnedsättning. Ett positivt 
resultat var dock att de flesta personer 
under 90 år klarar vardagen väl trots 
sjuklighet. 

Vi kunde identifiera två 
övergångsperioder:  
1) 81-84 år, när förekomsten av 
relativt god funktionell hälsa minskar 

Åldersrelaterad variation i hälsostatus hos personer över 60 år

och förekomsten av multisjuklighet, 
lägre kognitiv funktion, och 
funktionshinder ökar, vilket innebär 
ett ökat behov av hjälp med dagliga 
aktiviteter såsom hushållstjänster; och  
2) 84-87 år, när en högre förekomst 
av svår kognitiv och fysisk funktions-
nedsättning så småningom leder till 
svårare funktionshinder och behov av 
hjälp för personliga dagliga aktiviteter. 
 Den första perioden tycks 
representera övergången från tredje till 
fjärde åldern, och den andra början av 
den fjärde åldern. 
 Behovet av sjukvård ökade redan 
från 70 års ålder till 90 års ålder, men 
behov av sociala insatser, inklusive 
särskilt boende, förekom i allmänhet 
endast vid betydligt högre ålder. 
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Sambandet mellan olämplig läkeme-
delsanvändning och risken för sjukhus-
inläggningar och ökad dödlighet 
undersöktes hos äldre personer. 
 Dessutom beräknades kostnaderna 
för sjukhusinläggningar relaterade till 
olämplig läkemedelsanvändning.   
Studien, som  publicerats i tidskriften 
Drugs & Aging, baserades på data från 
SNAC-N (Nordanstig) och SNAC-K 
(Kungsholmen), patientregistret och 
dödsorsaksregistret.  

Vi fann en 46% högre risk för 
sjukhusinläggning  och en 15% högre 
risk för att avlida hos gruppen med 
olämplig läkemedelsbehandling.  De-
menssjuka med olämplig läkemedels-
behandling hade en 88% ökad risk för 

sjukhusinläggningar. Förändringarna 
var statistiskt signifikanta och var jus-
terade för olika bakgrundsfaktorer. 
 Det fanns också en tendens för att 
olämplig läkemedelsanvändning ledde 
till ökade kostnader för sjukhusinlägg-
ningar (dock inte statistiskt signifi-
kant).
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Olämplig läkemedelsbehandling ökar risken för sjukhusinläggningar och död
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Ungefär 44 miljoner människor i 
världen har demens. Typ 2-diabetes 
är förenat med en 50% ökad risk att 
utveckla demens.  
 I denna befolkningsbaserade studie 
över tiden granskade forskarna data 
som samlats in från två grupper av 
demensfria äldre personer som bor i 
Stockholm. 
 Forskarna undersökte också 
hjärnstrukturen med hjälp av 
magnetisk resonanstomografi (MRT) 
hos en undergrupp inom den större 
gruppen. 
 Forskarna fann att en typ av gen 
som heter HHEX_23-AA tillsammans 
med diabetes gav en väsentligt ökad 
risk för demens/Alzheimers sjukdom.  
 MRI data visade att personer med 

HHEX_23-AA-genen och diabetes
hade strukturella förändringar i 
hjärnan jämfört med HHEX_23-GG-
bärare utan diabetes, trots att de var 
helt utan demens vid den tidpunkten. 
Det är viktigt att lyfta fram vikten 
av att kontrollera diabetes för att 
förhindra utvecklingen av Alzheimers 
sjukdom och demens. 
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Avhandlingen görs inom området 
Tillämpad Hälsoteknik (Applied 
Health Technology) och handlar 
om smärta i muskler och leder som 
hindrar människors dagliga liv och 
biomekanisk behandling av dessa 
besvär.  
 Studierna i avhandlingen undersöker 
om det finns kopplingar mellan smärta 
efter arbetsför ålder och hur människor 
vuxit upp, arbetat och aktiverat sig 
genom livet, liksom vilka effekter 
naprapati kan ha med avseende på 
smärta, fysisk funktion, livskvalitet och 
vårdkostnader
 Slutsatserna i avhandlingen är att 
negativ psykosocial och tung fysisk 
belastning genom livet har en  tydlig 
anknytning till smärta i åldern 60-78 
år, att naprapati för personer, som 
remitterats till ortoped (men inte är i 
behov av operation) är mer effektivt 
än ortopedi, både med avseende på 
behandlings- och kostnadseffekter och 

Blekinge

att SMS-påminnelser via mobiltelefon 
i åldersgruppen 60-78 år är uppskattat 
och stimulerar till att patienter finner 
egna lösningar för att komma ihåg att 
göra sina hemövningar.

Patienterna i behandlingsstudierna 
hade haft ont i genomsnitt under 
sex månader, de hade blivit väl 
omhändertagna och undersökta inom 
primärvården innan de remitterats till 
ortoped och ansågs inte vara i behov av 
operation, men led ändå av smärta och 
funktionsnedsättning.  
 De vanligaste orsakerna till smärta 
hos dessa så kallade oprioriterade 
patienter i vårdkö var i ben/knä/fot 
och i axel/arm. 

Det verkar finnas ett glapp i 
kompetens mellan primär- och 
specialistsjukvård för behandling av 
den typen av besvär och i kunskap om 
specialiserad manuell behandling.

Slutsatserna i avhandlingen tyder på att 
biomekanisk manuell behandling som 
naprapati kan ha goda effekter både 
med avseende på behandlingsresultat 
och kostnader, till och med på vanliga, 
men svårbehandlade åkommor som 
”frusen skuldra”.  
 Tydliga kliniska riktlinjer och ett 
samarbete mellan den traditionella 
sjukvården och specialister i manuell 
terapi är viktiga, för att minska 
lidandet för dessa patienter och för att 
spara kostnader åt samhället.
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Länk till avhandlingen

Avhandling om funktionsnedsättande smärta genom livet
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44 doktorander arbetar  
med SNAC-data.
20 personer har disputerat.
Cirka 4000 uppgifter registreras  
per person i befolkningsdelen  
och cirka 200 i vårdsystemdelen 
per undersökningstillfälle. 
26000 undersökningar har  
genomförts mellan 2001-2014 i 
befolkningsdelen vilket gett mer än 
100 miljoner datauppgifter.
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Anders Wimo     
Telefon: 0652 - 36 104            
anders.wimo@ki.se 
www.snacnordanstig.se

Skåne

Var fjärde person i Sverige över 55 
år är vårdare av anhörig och mer än 
var tredje av dessa anhörigvårdare 
upplever en så pass hög belastning 
att det försämrar deras egen livs-
kvalitet och livstillfredställelse. 
  Ny forskning i geriatrik vid 
Lunds universitet pekar mot 
stödåtgärder för en utsatt grupp. 
Materialet är hämtat från SNAC-
Skåne och GÅS-projektet. 
 Beth Dahlrup, doktorand i 
geriatrik vid Lunds universitet, 
har undersökt sambanden mellan 
anhörigbörda och hälsa. Sverige 
har en stor befolkningsgrupp som 
tar hand om anhöriga i hemmet. 
Dessa anhörigvårdare drabbas i 
olika grad av fysiska och psykiska 
symtom, kopplat till sin situation.  
 Beth Dahlrup har här tagit 
fram fakta som visar att de flesta 
av de anhörigvårdare som har hög 
belastning, vilket mer än var tredje 
anhörigvårdare i undersökningen 
uppger att de har, även lider av 
nedstämdhet, spänningssymtom 
och olika sorters smärtor från mus-
kulatur och rörelseorgan.

- Intressant är att i det omvända 
fallet, när anhörigvårdaren rap-
porterar låg belastning, så är hälsa 
och livskvalitet bättre för den här 

vårdar anhöriga väcker frågor om vård 
och samhälle, säger Beth Dahlrup

Forskningsrapporten är publicerad i 
den vetenskapliga tidskriften Archives 
of Gerontology and Geriatrics. Resul-
tatet har tagits fram med hjälp av in-
samlade uppgifter i forskningsprojektet 
Gott åldrande i Skåne, GÅS, som be-
drivs inom den geriatriska forskningen 
vid Lunds universitet

- Vår forskning visar att en stor andel  
av anhörigvårdarna är belastade och att 
behov finns att utveckla stödstrategier 
för denna grupp. Behov av ökad med-
vetenhet om anhörigas hälsosituation 
inom vård och omsorg är också ange-
läget, säger Sölve Elmståhl professor 
i geriatrik vid Lunds universitet och 
ansvarig för GÅS-projektet.

- Anhöriga är en nyckelgrupp för att 
hantera kommande utmaningar med 
allt fler äldre vårdtagare inom kommun  
och landsting, avslutar Sölve Elmståhl.

Text: Anna-Mi Wendel  
Referens:
Coping as a caregiver: A question of 
strain and its consequences on life 
satisfaction and health-related quality 
of life Beth Dahlrup et al. (Archives of 
Gerontology and Geriatrics)
Gott Åldrande i Skåne

gruppen än i motsvarande grupp av 
dem som inte vårdar anhörig, säger 
Beth Dahlrup.

Högre stress och börda
Tidigare rapporter från Socialstyrelsen, 
bland annat, har visat att omkring 40 
procent av dem som vårdar anhöriga 
säger sig ha dåligt med tid för sina 
egna vänner och familj. Risken att den 
egna hälsan försämras ökar också ju 
mer tid som läggs på att vara anhörig-
vårdare. Och ju närmare band mellan 
den som vårdar och den sjuke, desto 
högre stress och börda.
- Skillnaderna i livstillfredställelse mel-
lan personer som vårdar respektive ej 

Anhöriga blir själva sjuka av att vårda sina nära och kära
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