Nyhetsbrev 2016 till dig som deltar
i ett världsunikt projekt

Stort
deltagande
när GÅS
i Malmö
hade
Öppet Hus

Anna Cewe Jönsson, deltagare, till höger, får tips av Zinka Tucek,
GÅS-medarbetare, till vänster.

Ett par hundra personer hade hörsammat
vår inbjudan och kommit till Öppet Hus
för GÅS-deltagare i Malmö den 18 maj.
Evenemanget började redan i foajén till Jubileumsaulan på Skånes universitetssjukhus där den intresserade vid olika stationer kunde mäta såväl handstyrka som blodtryck, bland annat.
I föreläsningssalen avlöste tacksamma forskare
varandra i att redogöra vilken nytta de hade av
den omfattande datamängd som kunnat samlas in
genom åren i GÅS-projektet. Data som forskarna
använt till ny kunskap om äldres hälsa och levnadsvillkor. En intresserad publik ställde frågor och ville
veta mer om ämnena som avhandlades.
Först ut var Johannes Luoto, läkare och doktorand,
som forskar på lungfunktion hos äldre. Han har här

funnit att kvinnor kan ha en högre risk än män att
utveckla KOL, att risken att få sjukdomen verkar
plana ut i åldrar av 85 år och högre samt att det
aldrig är försent att sluta röka!
—De som rökt tidigare har inte märkbart högre risk
att drabbas av KOL än de som aldrig rökt, och det
även om rökvanan bröts först i hög ålder, sa Johannes Luoto.
Karin Werner, läkare och doktorand, forskar på
njurfunktionen, vad är normal funktion hos äldre
och mäter vi på rätt sätt för denna kategori?
—Vi ser genom GÅS att de flesta 80-åringar har nedsatt njurfunktion, men att det inte behöver betyda
njursjukdom, sa Karin Werner.

Fortsättning på sidan 3

Evy Wikborg, deltagare.
—Jag har bjudits in tre gånger genom åren och det
är jättebra att få denna undersökning gjord och det
helt gratis!
—GÅS är bra både för min egen skull och för forskningen och här idag ser jag fram emot att få träffa
alla olika som arbetar med projektet.
—Det ska också bli intressant att lyssna på hälsorönen för man känner ju att kroppen åldras och det
gäller att ta till sig råd och hålla igång! Själv har jag
cyklat hit!

Marieclaire Overton och Beth Dahlrup, forskare.
—Kvinnor presterar bättre när de testas av kvinnor,
sa Marieclaire Overton vid sin föreläsning om vad
som skulle kunna påverka ett testresultat.
—Min undersökning kan också konstarera att GÅStestningen inte är uttröttande!
Beth Dahlrup har undersökt hur livskvaliteten
påverkas för GÅS-deltagare som vårdar sjuka
anhöriga i hemmet.
—En hög börda sänker livskvaliteten, men en låg
ger bättre livstillfredställelse än om du inte vårdar
någon anhörig alls, berättade Beth Dahlrup.

Hans Nilsson, deltagare, med Karin Andersson.
—Jag kallades för två år sen till projektet. Undersökningen som gjordes var mycket givande.
—GÅS-mottagningen ordnade tid på vårdcentralen
för mig angående mitt blodtryck, och det var ju bra!
—Nu är jag här för det är ju alltid roligt att få följa
upp och veta mer om forskningsresultaten.

Gunnar Karlfeldt, deltagare.
—Jag kom med i år i projektet och det var intressant,
jag ställer upp igen!
—Det var trevligt att komma hit också och lära mig
lite nytt om forskning och hälsa överhuvudtaget.

Nu startar 15-års undersökningen!

GÅS-projektet startar nu15-års undersökning av
personer 78 år och äldre i Hässleholm/Osby.
Till den undersökningen, som beräknas pågå
hela året, ska cirka 2100 tidigare deltagare bjudas
in. Utöver det kommer cirka 1400 nya deltagare.
2017 är det dags för 15-års undersökning i
Malmö och därefter Eslöv och Ystad.

Maya Kylén, forskare.
–Jag gjort hembesök hos GÅSdeltagare och undersökt sambandet
mellan boende och hälsa. Trivs man
hemma mår man bättre, visar det sig.
–Flest miljöhinder för den äldre finns
i kök och badrum. Nyare hus har något färre miljöhinder, men det finns
mycket kvar att göra för en bättre
boendemiljö.
–Det är roligt att vara här på Öppet
Hus och kunna ge något tillbaka till
deltagarna genom att berätta om
min forskning.

Fortsättning från sidan 1:
—I GÅS-undersökningen kan vi påvisa nedsättning
i njurarnas funktion innan personen själv märker av
det, avslutade Karin Werner.
När det gäller fallolyckor redovisade Eva Nordell,
sjukgymnast och doktor i medicinsk vetenskap, att var
tredje person 65 år eller äldre faller minst en gång per
år och att var tredje av dessa som faller ådrar sig en
större skada.
—Det är även mer än fyra gånger fler som dör i fallolyckor än i bilolyckor, sa Eva Nordell.
Det finns många riskfaktorer för fall och en av dessa
är nersatt rörlighet, då har man tio gånger högre risk
för att falla än annars. Och de som svarar ja på frågan
om de har en tendens att falla har en
nästan 40 gånger ökad risk att göra
det också.

MR-kamera, magnetkamera, kan visa upp av hur
hjärnan fungerar.
—GÅS-data visar annars att antalet som insjuknar i
demenssjukdomar håller på att bromsas upp. Och att
även om man upplever att minnet har försämrats så
kan man prestera lika bra i våra minnestester ändå.
Sölve Elmståhl höll även ett föredrag om hur livstillfredställelsen ändras med åldern.
—Yngre människor är inte lika positiva till att gå i pension som de som faktiskt har gjort det, 90% av dem är
nöjda med att vara pensionärer. Samma gäller för vad
man tycker om att vara ensam. Äldre personer har inte
problem med det i lika hög grad som yngre har.

Fortsättning nästa sida

—Resultat från GÅS visar också att
livskvaliteten sjunker för dem som
varit med om en fallolycka,
sa Eva Nordell.
Sölve Elmståhl, professor i geriatrik
vid Lunds universitet och verksamhetsledare för GÅS-projektet tog upp blodtryckets betydelse för minnet.
—Lågt blodtryck under natten ger
lägre blodflöde genom hjärnan. Vi
studerar nu vad det finns för
samband mellan detta och vad
undersökning av hjärnan med

Intresserade åhörare ställde många frågor under dagen. ”Kan vänner
anmäla sig till GÅS?”, var en sådan. Svaret är tyvärr nej. Bara de som
slumpmässigt väljs ut kan vara med i forskningsprojektet. Detta för
att urvalet bättre ska representera befolkningen.

Fortsättning från sidan 3:
Och angående livstillfredställelse för äldre hade
Sölve Elmståhl ett budskap till Malmö stad:
—Var frikostig med färdtjänst! Våra undersökningar
visar att det är brist på transport som hindrar var
fjärde av de allra äldsta medborgarna att ta del av
sociala aktiviteter i samhället.

Anne-Marie Lindegård, deltagare.
–Jag har varit med från början och nytt för mig
i år var MR-undersökning. Jag hade undrat lite
om en sådan undersökning skulle vara obehaglig, så jag tog med mig musik att lyssna på
under tiden för att tänka på annat. Allt gick så
klart hur bra som helst, det var inte det minsta
hemskt!
–Jag är tacksam för att genom GÅS få veta min
status och jag blir glad av att minnet
konstateras vara bättre än vad jag tror ibland!

GÅS i siffror

6 000 personer har följts upp under 12 år
vilket ger att 30 miljoner uppgifter har samlats in.
Sedan starten 2001 har 10 491 undersökningar gjorts
och drygt två och en halv miljon sidor
(2 591 277) har fyllts i av deltagarna i GÅS
frågeformulär.

Välkommen till Hässleholm!

Förutom en fast mottagning i Malmö har GÅSprojektet även mottagningsverksamhet på rullande
schema för deltagare som bor i Eslöv, Hässleholm/
Osby och Ystad. I maj 2016 var turen kommen för
Hässleholm att för ett år åter slå upp portarna för
GÅS-projektet. Du som blir inbjuden att deltaga
här är välkommen till Esplanadgatan 13 B (Hus 16).
Buss nr 2 och 3 från centralstation tar dig hit.
Har du frågor om GÅS-mottagningen i Hässleholm
kan du kontakta Ann-Cathrine Bruno på telefon
070-536 26 09.

Tillgången till bil är central för äldres möjligheter
att ingå i sociala nätverk och vara aktiva utanför
hemmet, något som Vera Denvall, neuropsykolog
och doktorand, forskar på med hjälp av GÅS-data.
Det visar sig här att för äldre är tillgång till bil
mer förknippat med tillfredställande ekonomi och
hälsa, socialt liv, högre utbildning, landsbygd och
att leva i en relation än för äldre som inte har tillgång till bil. Det är också fler män än kvinnor som
har tillgång till bil.
Motsvarande resultat ges när man tittar på gruppen äldre som är bilförare och jämför dem med
gruppen äldre som enbart har tillgång till bil i form
av att de kan vara passagerare.
Dagens sista föreläsare var Nivetha Natarajan,
doktorand, som undersöker vad livsstil förr och nu
betyder för hälsan.
—Äldre idag dricker mer, röker mindre och äter färre
kompletta måltider per dag, jämfört med motsvarande åldersgrupp för 12 år sen, sa Nivetha Natarajan.
Kompletta måltider består av lagad mat med ingredienser ur hela kostcirkeln. Något som alltså är på
nedåtgående i motsats till midjemåtten. Forskaren
såg här ett samband och fortsatta studier väntar.
Sölve Elmståhl med forskare tackade därefter för
publikens deltagande både under dagen och i projektet! Öppet Hus var nu slut för den här gången!

Fler forskninsgresultat samt reportage från
GÅS-projektet kan du läsa på internet,
sök på: Gott åldrande i Skåne

Tack vare Din värdefulla medverkan i GÅS-projektet kan viktig forskning bedrivas.
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