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Inledning

ALZHEIMERS SJUKDOM den vanligaste
demenssjukdomen
PROGRESSIV neurodegenerativ sjukdom
MINNET och andra kognitiva funktioner påverkas tidigt
CA 100 000 personer i Sverige har Alzheimers sjukdom
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Hur påverkas förmågan att vara fysiskt aktiv?
Vilken betydelse har fysisk aktivitet i vardagen?

MMT:
30 p

1. Lindrig kognitiv störning

25 p

2. Mild demens

20 p

3. Måttlig demens

15 p

4. Svår demens

10 p
<5p
Självständig

Hjälp med ADL Demensboende Totalt beroende

3 – 20 år

Flermetodsforskning – Mixed methods research
Gånganalys i motoriklaboratorium

Fysisk aktivitetsnivå med aktivitetsdagbok

Individuella djupintervjuer

Kliniska gångtester

3 meter
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Översikt över datainsamling

Baslinje

1-årsuppföljning

2-årsuppföljning

II
Kliniska
mätningar
FK n=25

I
Fallstudie
AD n=2
Anh n=2

II
Kliniska
mätningar
AD n=25

III
Gånganalys
AD n=21

II
Kliniska
mätningar
AD n=22

III
Gånganalys
AD n=21

II
Kliniska
mätningar
AD n=22

III
Gånganalys
AD n=21

IV
Intervjuer
AD n=14

Fysisk aktivitet stärker känslan av hälsa
Hinder för fysisk aktivitet
Anpassning

Jag springer uppför backar och så där och tycker det
är roligt. Jag tycker det är skönt också. Man tittar ju
överallt och ser att naturen ändrar sig.
/Man med Alzheimers sjukdom
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Fysisk aktivitet stärker känslan av hälsa

Hinder för fysisk aktivitet
Anpassning
Sen är det en sak som är så väldigt konstig… Igår
så stod pallen mitt i köket. Han gick rakt på den…
Han kan gå rakt på en lyktstolpe ute till exempel.
Det gjorde han häromdagen. Och han ser ju bra!
… Det verkar precis som att han har fullt upp med
att gå. Att han inte kan ta in information omkring.
/Partner till man med Alzheimers sjukdom

Gång och kognition
”Automatisk gång” innebär förmåga att
kontrollera gången med minimal aktivering av
kognitiva kontrollfunktioner i pannloberna
(s.k. exekutiva kontrollfunktioner)

Balansen mellan automatik
och kontroll är beroende
av individens resurser
och uppgiftens svårighet
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Fysisk aktivitet stärker känslan av hälsa
Hinder för fysisk aktivitet

Anpassning
Det är ju otroligt mycket tid det tar för mig. Det är
ju inte alltid som jag som husmor kanske tycker att
jag vill gå både förmiddagar och eftermiddagar,
bara gå! Men jag gör ju det, och då följer han med.
Det är det jag söker, det är det jag jämt tänker på,
vad kan vara kul för honom?
/Partner till man med Alzheimers sjukdom

Deltagare i Studie II-IV
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AD (n=25)

Kontroller (n=25)

Ålder

73 (55-79)

72 (56-79)

Kön (kvinna/man)

11/14

11/14

Mini Mental Test (MMT) (0-30 p)

25 (21-30 p)

30 (28-30 p)

Högskolestudier antal (%)

13 (52%)

21 (84%)

Functional Assessment
Staging (FAST) (1- 7f)

4 (3-4)

1 (1-2)
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Mini Mental Test (MMT)
Sammansatt kognitivt screeningtest (0-30 poäng)

Trail Making Test A (TMT A)
visuell uppmärksamhet, kognitiv processhastighet (0-240 s)
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Klocktest
semantiskt minne, visuospatial förmåga, planeringsförmåga (0-7 p)

Kartläggning av gångkapacitet

• 10 meters gångtest (bekväm hastighet)
• 6 minuters gångtest (snabb hastighet)
• Timed Up-and-Go test (TUG)
- ”single task”
- ”dual task” (räkna upp förnamn/djur)
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Timed Up-and-Go test (TUG)

Karmstol

Tejpad linje
3 meter

“Single-task”
= enbart gå
“Dual-task”
= gå + kognitiv uppgift
“Dual-task cost” = påverkan till följd av kognitiv uppgift

Jämförelse av gångkapacitet

Gångkapacitet

AD
Md (spridning)

Kontroller
Md (spridning)

p-värde

10 m gånghastighet (m/s)

1.11 (0.62-2.0)

1.32 (0.96-1.71)

<0.001

6 minuters gångtest (m)

490 (344-712)

578 (399-706)

<0.001

Timed Up-and-Go (TUG)
single task (s)

11 (8-18)

9 (7-12)

<0.001

17 (12-88)

10 (7-15)

<0.001

dual task, djur (s)

Cedervall Y et al 2012
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Timed Up-and-Go ”dual-task cost” (baslinje)
Muntliga ledtrådar

Alzheimergrupp

Kontrollgrupp

Timed Up-and-Go ”dual-task cost” (2-årsuppföljning)
Muntliga ledtrådar

baslinje

1 år

2 år

5 av 22 klarade inte att utföra TUG dual-task trots muntliga ledtrådar
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Laboratoriebaserad gångmätning
Gånghastighet
(m/s)vid
hos
personer
med
Gånghastighet (m/s)
vanlig
gång och
vid Alzheimers
dual-tasking sjukdom

Vanlig gång
Gång+kognitiv uppgift

Baslinje

1 år

2 år
Cedervall Y et al 2014
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Kartläggning av aerob fysisk aktivitetsnivå

• Antal minuter aerob
fysisk aktivitet per vecka
• Antal dagar med
≥30 minuter
aerob fysisk aktivitet

Jämförelse av aerob fysisk aktivitetsnivå

Aerob aktivitet
minuter/vecka
dagar/vecka ≥30 min

AD (n=25)
Md (spridning)

Kontroller (n=25)
Md (spridning)

335 (8-945)
5.2 (0-7)

340 (0-1138)
4.8 (0-7)

p-värde

0.564
0.263

Cedervall Y et al. 2012
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Antal minuter i veckan

Aerob fysisk aktivitetsnivå
(2-årsuppföljning)

Cedervall Y et al. 2012

Hög ålder eller låg kognition
påverkar inte om personer med demens,
som bor i eget boende, deltar i fysiska
aktiviteter

Stubbs B et al. 2014
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Strävar efter att vara fysiskt aktiva
Uppfattningar om fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet – ett medel för att känna välbefinnande

Ja, så när jag går ut, då går jag ju
där jag vet att jag hittar […] Skulle
aldrig sätta iväg någon annan stans,
absolut inte!
Kvinna med Alzheimers sjukdom

Strävar efter att vara fysiskt aktiva
Uppfattningar om fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet – ett medel för att känna välbefinnande

Man kan ju inte bara sitta inne och glo
Kvinna med Alzheimers sjukdom

Att röra sig är en nödvändig ingrediens i tillvaron
Man med Alzheimers sjukdom

Y Cedervall 2012

13

Strävar efter att vara fysiskt aktiva
Uppfattningar om fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet – ett medel för att känna välbefinnande

Det betyder jättemycket [att
promenera]. Det är då som jag
känner mig fri, när jag får komma
ut […]. Alltså att bara få gå iväg.
Det tycker jag är underbart.
Kvinna med Alzheimers sjukdom

Teoretiskt ramverk om Jaget

1) Uttrycks som ”min”, ”jag”, ”mitt” etc.
2) Attribut, drag, förmågor och ens tilltro till dessa
3) Sociala roller relaterat till olika situationer

Harré R. 1998
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Fysisk aktivitet – ett medel för att stärka sitt jag
Strävar efter att vara fysiskt aktiva
Uppfattningar om fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet – ett medel för att känna välbefinnande

Nej, jag tror det är bra för hela mitt psyke, att
jag fortsätter. Det känner jag. Jag känner mig
så levande när jag går och klarar mig själv.
[…] Det känns väldigt, väldigt bra. […] Då har
jag inte den där känslan att jag är sjuk
Kvinna med Alzheimers sjukdom

Slutsatser – Tillämpning
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•

GÅNGKAPACITETEN ÄR NEDSATT vid mild Alzheimers sjukdom
och försämras successivt

•

EN ENKELT KOGNITIV UPPGIFT kan störa gången redan vid
mild Alzheimers sjukdom

•

PERSONER MED ALZHEIMERS SJUKDOM kan bibehålla
en hälsofrämjande nivå av aerob fysisk aktivitet

•

FYSISK AKTIVITET I VARDAGSLIVET upplevs meningsfullt och
kan förstärka en känsla av kontinuitet i livet

•

FYSISK AKTIVITET KAN BIDRA TILL att upprätthålla
välbefinnande och en positiv jag-uppfattning förknippad med hälsa
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Det rekommenderas att personer med demens får det stöd som
behövs för att följa de allmänna rekommendationer
om fysisk aktivitet för vuxna
FYSS 2015 (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

AEROB FYSISK AKTIVITET
150 minuter måttlig
intensitet/vecka

STYRKETRÄNING
2 gånger/vecka
stora muskelgrupper

alt.
75 minuter hög
intensitet/vecka

Hög fysisk
aktivitetsnivå

Komplex träning
(t.ex. ”dual-tasking”)

”Det ska vara lätt
för en person

Krävande miljöer

med demens
att göra rätt”

Låg fysisk
aktivitetsnivå
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Hög intensitet

Låg intensitet
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Tack för uppmärksamheten!

ylva.cedervall@pubcare.uu.se

Y Cedervall 2012

17

