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Debatt

❙ ❙ I Sverige finns idag omkring en halv
miljon änkepersoner, av vilka majorite-
ten är äldre kvinnor. Denna grupp ut-
märks bl a av ät- och sömnstörningar,
förhöjd medicin- och alkoholkonsum-
tion, ökad sjuklighet och överdödlighet
särskilt under det första året efter livs-
kamratens bortgång [1, 2]. Missmod in-
för framtiden, dålig självkänsla, stark
ensamhetskänsla och sänkt livskvalitet
präglar den vanliga sorgebilden under
första året efter förlusten [3-5]. 

Patologiska inslag hos en del
Hos en del förstärks sorgebilden med
patologiska inslag såsom kraftig vikt-
minskning, social isolering, svåra skuld-
känslor och självförebråelser för döds-
fallet, djupa förstämningstillstånd, sui-
cidförsök m m [6, 7]. Oron kring de egna
reaktionernas normalitet är ibland stor.
Efterlevandesituationen under det första
halvåret efter förlusten har jämförts med
att drabbas av cancer.

Hur det »skall gå sedan« är en in-
vecklad ekvation av individens ålder,
kön, personlighet, sätt att hantera svåra
förluster (coping), stöd från andra m m.
Ofta innebär tiden efter en svår livs-
händelse en omställningsperiod till en
ny livsföring som i många stycken är
mycket annorlunda än den tidigare in-
vanda. För att klara den måste man oftast

ta nya, aldrig använda resurser i anspråk.
Trygghet och identitet sätts på svåra
prov. 

Bortglömda i motionssatsning
Vid en så stor påfrestning som förlusten
av den närstående ligger det inte särskilt
nära till hands att lystra till och svara på
uppropet »Sätt Sverige i rörelse«. Det är
inte svårt att föreställa sig att denna
grupp människor har svårt att i sin ut-
satthet ta till sig uppmaningen att röra på
sig. I egenskap av förslagsställare (Björn
Ekblom) till det nationella uppropet om
att få svenska folket att bli mer fysiskt
aktivt [8] måste tillstås att denna stora
grupp helt enkelt har glömts bort.

Vi vill därför lyfta fram det mycket
angelägna behovet att mobilisera perso-
nella och ekonomiska resurser för att ta
fram lokala handlingsplaner för dessa
ensamma som ofta inte kan eller vågar
sig ut, men som både vill och längtar ut. 

»Förr gick vi ut varje dag, tog skogs-
promenader, gick och hälsade på
vänner och bekanta. Både på dag-
och kvällstid. Även om jag kände mig
litet ostadig på benen ibland, hade jag
ju alltid maken till stöd. Men sedan
han gick bort vågar jag mig inte ut,
tänk om jag skulle ramla och ingen
kunde hjälpa mig upp! Man kan ju bli
överfallen också och bli av med både
väska och liv!«

Åldrandet medför otvivelaktigt en sänk-
ning av den fysiska arbetsförmågan. För
många leder detta i sin tur till att de blir
isolerade. Livskvaliteten sjunker. Med
stigande ålder ökar också frekvensen av
krämpor och sjukdomar. Att förlora sin
livskamrat förstärker andra negativa ef-
fekter av åldrandet. Den stora frågan i
detta sammanhang blir: hur får man den

gamla sörjande änkan eller änkemannen
över hemmets tröskel och ut i friska luf-
ten igen?

Vi är byggda för fysisk aktivitet
Människokroppen är byggd för aktivitet.
Organ och olika funktioner har kapacitet
för ganska kraftiga fysiska prestationer.
De kan tränas upp med regelbunden fy-
sisk aktivitet men också tillbakabildas
om man inte belastar kroppen. 

I en svensk populationsundersökning
omfattande ett slumpmässigt urval av
2 400 kvinnor och män mellan 20 och 65
år (LIV-90) kunde konstateras att för-
mågan till snabb eller långvarig muskel-
aktivitet sjunker med stigande ålder [9].
I 60–65-årsåldern är förmågan i dessa
fysiska aktiviteter i genomsnitt endast
cirka hälften jämfört med 40 år yngre
personer av samma kön. Denna sänk-
ning i prestationsförmågan fortsätter
vanligtvis upp i åren.

Konditionen A och O
En av flera viktiga fysiologiska förkla-
ringar till dessa förändringar är sämre
balans, minskad muskelstyrka och en
sjunkande förmåga till energiomsätt-
ning i muskulaturen – mätt såsom maxi-
mal syreupptagning (kondition). Devi-
sen ju sämre »kondition«, desto större
risk är giltig i alla åldrar. 

Undersökningar har visat att äldre än-
kepersoner känner en ökning av bröst-
smärtor under första året efter förlusten
[10]. Kopplingen mellan kropp och själ
är kanske aldrig så stark som vid svåra
livshändelser. »Att dö av brustet hjärta«
(sorg) kan säkerligen hänföras till inver-
kan av en ny, annorlunda och ohälsosam
livsstil med avstannad aktivitet i kropp
och själ. 

Aktivitet kan vara fysisk, social, mental
Det torde dock vara fullt möjligt att till
stor del återta tidigare fysiologisk status
även som nybliven änka eller änkling.
Vanliga konsekvenser av sorgesitua-
tionen, såsom sjukdomskänsla, rastlös-
het och oro, skulle kunna minskas av-
sevärt om vardagen innehöll mer aktivi-
tet både mentalt, socialt och fysiskt.
»Walk and talk«, alternativt »mat och
prat« är bra ledmotiv, inte minst när man
tvingas byta två-samhet mot en-samhet! 

Kondition en färskvara
Regelbundenhet är viktig; god kondition
är en »färskvara«. En tids stillasittande
eller en kort period av sängliggande ger
så negativa effekter på prestationsför-

Sätt änkorna i rörelse – för hälsans skull!

Sorg är ingen sjukdom, men kan förvisso ge sådan. Ensamhet, isole-
ring, inaktivitet, dåliga matvanor, ökad konsumtion av alkohol och to-
bak minskar avsevärt ambitionen att röra på sig – bildligt och bok-
stavligt – och är vanligt bland nyblivna änkepersoner. Kommunal häl-
so- och psykosocial intervention i form av tidigt stöd och uppmuntran
i sorgen – som skulle kunna bryta negativa mönster – är idag nästan
obefintlig. Denna grupp människor kan ha svårt att ta till sig folkupp-
maningen »Sätt Sverige i rörelse«, trots vetskapen om att regelbun-
den lågintensiv motion och muskelträning kan ge stora positiva häl-
soeffekter. Vem antar utmaningen att sätta änkorna i rörelse – och
vem bekostar?
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att man snabbt når bottenvärden. Risken
finns att muskelstyrka och kondition hos
många äldre änkepersoner närmar sig
sådana bottenvärden redan ett par måna-
der efter förlusten. Före förlusten gick
man kanske dagligen på sjukhusbesök
hos makan eller maken och fick sin dos
av fysisk och psykologisk stimulans.
Även en sådan måttlig mängd daglig fy-
sisk aktivitet är av betydelse för att för-
hindra eller försena utvecklingen av t ex
typ-2-diabetes [11].

Men vem – eller vad – kan sedan mo-
tivera den gamla änkan till dagliga
kroppsliga övningar, även om prat om
sorgen är väl så motiverande? Vem ser
till att promenaden blir ett välkommet
behov (som man ser fram emot att få till-
fredsställa), när lusten att över huvud
taget fortsätta leva är starkt beskuren?
Vem och vad medverkar till att återska-
pa livslust i den vardag som kommer?

Blundar och hoppas det går över
I Sverige tycks man ha glömt den här
riskgruppen i många bemärkelser. För-
visso saknas medel både till psykologis-
ka och kroppsliga aktiverings- och stöd-
program. I stället för tidigt insatt stöd
utifrån framtagen Göteborgsmodell till
stöd åt äldre sörjande [10], blundar man
för problematiken eller hoppas att den
skall gå över. Och det gör den ofta –
människan dör i förtid! Innan dess har
änkan hunnit förbruka mer sjukvård och
läkemedel genom rundgång bland vård-
centraler och förorsakat större utgifter –
för egen del och samhället – än hon skul-
le gjort om hon fått tidigt insatt stöd och
bra rådgivning. 

Självhjälpsgrupper i Göteborg
Änkegrupper (självhjälpsgrupper) på
frivilligbasis i olika äldrecentra utan
kommunalt stöd har därför vuxit fram på
försök i Göteborg i syfte att samla
nyblivna sörjande till samtal och samva-
ro [10, 12]. Dessa grupper har en änka
eller änkeman som samordnare för sam-
mankallande, framtagande av material
för diskussion, som kontaktperson utan-
för träffarna, etc. 

För att öka tryggheten i det dagliga li-
vet och undvika de största fallgroparna i
änkeproblematiken har man korta infor-
mationsträffar med sjuksköterska, die-
tist, psykolog, kurator, försäkringskassa
och – inte minst viktigt – en jurist. Den
efterlevande blir informerad om hur man
bättre kan hantera sin situation, var man
kan söka hjälp och råd och få möjlighet
att ventilera sina problem.

Att bli ensam kan också innebära att
ingen frågar efter en längre. Rädslan att
falla och bli liggande ökar. De dagliga
handtagen faller bort bokstavligt och

bildligt. Ingen hand finns som hjälper en
i och ur badkaret, ingen lyssnar på ens
rop om assistans, ingen delar tankarna
om väderleken. Då är det bra att kontak-
ten med stödgruppen finns, via personli-
ga besök eller kanske bara en kort tele-
fonkontakt för att se att man inte är i akut
nödsituation.

Dagliga promenader en basvara
Andra fallgropar – som att bli inaktiv i
och utanför hemmet – skulle också kun-
na undvikas med information från sjuk-
gymnast och arbetsterapeut. Promenad-
grupper, gymnastikgrupper och för-
eningsaktiviteter skulle kunna startas
särskilt för gruppen inaktiva och otrygga. 

Dagliga promenader är för många
äldre en lämplig basal motionsform.
Med sällskap av andra i samma situation
och i grupp känner sig den ostadiga och
rädda både mera ogenerad och säker. Ef-
ter mörkrets inbrott skulle hämtning och
sällskap kunna ordnas för att starta en
kedja av själslig och kroppslig rörelse.

De änkegrupper som funnits under
några försöksår i Göteborg har börjat
med sex till åtta gruppsamtal om sorge-
situationen och ofta slutat i vänaktivite-
ter såsom promenader, lunch, teater- el-
ler biobesök [12]. 

Parallellt med Folkhälsotemat »Fy-
sisk aktivitet – för nytta och nöje« [8],
men utan större ekonomiska tillskott,
har alltså liknande idéer genomförts av
och bland människor som genom sin
livssituation haft lägst social aktivitet,
varit mest otrygga, haft sämst ekonomi,
högst ålder och sämst hälsoförutsätt-
ningar jämfört med övriga civilstånd och
åldrar. Hälsodisken (ett kommunalt
Delta-projekt på Hisingen) och ABF i
Göteborg är organ som integrerat idén
med änkegrupper i sin verksamhet och
lyft fram den på ett samhälleligt plan.
Vem fortsätter och utvidgar?

Forskningsuppgift
Förebyggandet av ohälsa är i vårt land
ett bortglömt kapitel både vad gäller än-

Fysisk aktivitet, i t ex form av joggning i vänners lag och med efterföljande bastubad,
kan vara ett sätt för den som blivit änka/änkling att slå vakt om sin livskvalitet.



kor och änklingar. Detta trots att det tor-
de finnas få grupper i samhället där ett
kommunalt resurstillskott skulle kunna
generera så gynnsamma följder! En an-
gelägen forskningsuppgift vore därför
att utröna effekterna av en social, medi-
cinsk och ekonomisk satsning på änke-
personer. Mycket talar för att till och
med ganska blygsamma insatser skulle
kunna ge markanta förbättringar på
många olika områden. 

Troligen skulle belastningen på
sjukvården minska om en sköterska eller
sjukgymnast (gärna knuten till geriatrisk
klinik) fanns tillgänglig för uppsökande
verksamhet bland efterlevande. Och vad
en ökad kontakt med andra sörjande –
och med omvärlden – skulle betyda för
livskvaliteten kan inte nog värderas. Få
insatser torde ha en sådan bred, positiv
effekt som att få änkorna – och änkling-
arna – regelbundet fysiskt aktiva.
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Angiotensin-2-receptorblockare:

Hur förklarar vi den 
njurskyddande effekten?

❙ ❙ Nilsson och Attvall menar att det finns
viss tveksamhet om huruvida uppnådda
resultat delvis var betingade av blod-
tryckssänkning i sig. Enligt min uppfatt-
ning visar resultaten klart att en nefro-
protektiv effekt erhålls av ARB som är
oberoende av blodtrycket och således
kan hänföras till andra specifika nefro-
protektiva egenskaper hos läkemedlen.

IRMA-II-studien
Jag var medicinskt ansvarig för och kon-
struerade IRMA-II, vilken hade som
målgrupp hypertensiva typ 2-diabetiker
med tidiga tecken på nefropati, det vill
säga permanent mikroalbuminuri [1].
Kontrollgruppen erhöll placebo samt
aktiv antihypertensiv behandling med
andra läkemedel än sådana som verkar
på renin-angiotensinsystemet (RAS).
De två behandlingsarmarna fick samma
blodtrycksbehandling som kontroll-
gruppen men även irbesartan i 150 mg
eller 300 mg dos. 

Startblodtrycket var så gott som iden-
tiskt i de tre grupperna (153/90–91 mm
Hg). I placebogruppen och 150 mg-irbe-
sartangruppen minskade blodtrycket lik-
artat till 144–143/83 mm Hg. I 300 mg-
gruppen nådde blodtrycket 141/83 mm
Hg. Denna skillnad på 3 mm Hg i systo-
liskt blodtryck mellan placebo och 300
mg irbesartan var signifikant (p=0,004).

Riskreduktionen avseende nefropati

och minskningen av mikroalbuminuri
var signifikant större hos 300 mg-irbe-
sartangruppen än hos de andra två grup-
perna, och skillnaden kvarstod efter kor-
rigering för blodtryck. 

Vidare gav 150 mg irbesartan samma
blodtryckseffekt som placebo, men den
positiva effekten på mikroalbuminuri
var mer än 10 gånger så stor med aktiv
behandling (24 procents minskning
jämfört med 2 procent) trots att blod-
tryckseffekten var så gott som identisk.
På högsta irbesartandosen erhölls maxi-
mal blodtryckseffekt redan efter 12 må-
nader medan mikroalbuminurivärdena
sjönk ytterligare efter 24 månader. 

Sammanfattningsvis talar dessa data
mycket starkt för att irbesartan har en
positiv effekt på mikroalbuminuri som
är oberoende av blodtrycket.

Patienter med avancerad nefropati
Ett annat bevis för att irbesartans nefro-
protektiva effekt är oberoende av blod-
trycket erhålls i artikeln av Lewis och
medarbetare [2] som studerade patienter
med avancerad nefropati (IDNT). Här
användes en irbesartanarm, en amlodipi-
narm och en placeboarm. Utgångsblod-
trycket skilde sig ej signifikant mellan
grupperna (158–160/87 mm Hg).  

De två aktivt behandlade grupperna
reducerade sitt blodtryck till närmast
identiskt medelvärde (140–141/77 mm
Hg). Effekten på blodtryck var signifi-
kant något mindre hos placebogruppen
(sänkning till 144/80 mm Hg; p=0,001). 

Den nefroprotektiva effekten av
irbesartan var signifikant mer uttalad än
vid behandling med amlodipin, som i sin
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Nefropati hos typ 2-diabetiker är ett stort kliniskt problem. Nästan var
fjärde av alla dialyspatienter i Sverige har typ 2-diabetesassocierad
nefropati som grundorsak till sin njurinsufficiens. I USA är frekven-
sen dubbelt så hög. Hittills har det inte funnits någon specifik be-
handling mot denna diabeteskomplikation. Nyligen publicerades tre
oberoende studier med angiotensin-2-receptorblockare (ARB) som
alla visade nefroprotektion hos typ 2-diabetiker såväl när man gick in
med behandling i tidigt [1] som i sent [2, 3] skede när det gäller nefro-
patin. Peter Nilsson och Stig Attvall har i Läkartidningen kritiskt
granskat dessa artiklar [4]. Jag kan i det mesta hålla med om deras
slutsatser men vill framföra en avvikande ståndpunkt på ett par be-
tydelsefulla punkter.


