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Forord till den svenska upplagan 

Under de senaste decennierna har epidemiologi vaxt fram som ett viktigt 
&ne i utbildningar inom medicin, folkhalsovetenskap och vkdvetenskap. 
Skden till detta k uppenbara: Forskare inom minga olika discipliner har 
insett betydelsen av epidemiologisk teori och metod for bide kliniska och 
folkhalsovetenskapliga projekt. Administratorer och beslutsfattare har allt- 
mer kommit att efterfriga epidemiologiskt underlag for planering av halso- 
och sjukvkd och forebyggande insatser. ~ v e n  for utvkdering har epide- 
miologi kommit att bli ett viktigt verktyg. 

Stor efterfrigan har dkmed ritt p i  lkobocker i epidemiologi. De hit- 
tillsvarande svensksprikiga lkobockerna har spelat en stor roll for upp- 
byggnaden av m n e t  i Sverige och fungerar bra i minga sammanhang. 
Minga har dock efterlyst laromedel med mer inslag av kliniska och folkha- 
sovetenskapliga tillmpningar. Ett stort antal engelsksprikiga textbocker 
finns, men motstindet mot att anvanda dem som huvudsaklig kurslitteratur 
k stort inom utbildningar d k  epidemiologi inte k k i m n e  och bara 
undervisas under nigon vecka eller annu kortare tid. 

Det iir diirfor vardefullt att Beagleholes m.fl. "Basic Epidemiology" nu 
finns tillganglig p i  svenska. Trots det stora utbudet av engelsksprikiga 
larobocker har denna bok inom bara nigot k efter utgivningen kommit att 
f i  stor uppmkksamhet och internationell spridning. Den har fitt minga 
positiva recensioner och har snabbt borjat anvandas p i  olika kurser. Den 
svenska upplagan bor kunna fylla en viktig plats som oversiktsbok i kurser 
i epidemiologi och folkhalsovetenskap vid minga olika utbildningar, och 
bidra till att intresse for m n e t  vacks. For den som ska agna sig k egna epi- 
demiologiska projekt, eller av andra skal behhijer mer avancerade kunska- 
per, P det naturligt att g i  vidare till mer avancerade lkobocker. 

Peter Allebeck 
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Forord 

Grunclluggande epiderniologi har utarbetats i avsikt att forbattra utbild- 
ningen och forskningen inom folkhalsoomridet. I diskussioner som har 
forts mellan WHO-medarbetare och liirare vid medicinska fakulteter i 
minga lander har det framkommit att det finns ett behov av en larobok i 
detta amne. Dessutom visade svaren p i  den enkat som sandes till medlem- 
mama i WHO-organet GEENET (Global Environmental Epidemiology 
Network) att det fanns en stark onskan om att WHO skulle utarbeta en laro- 
bok i grundlaggande epidemiologi. 

Forfattarna vill tacka alla de kolleger som hjalpt till i arbetet med denna 
bok. Det forsta utkastet till texten granskades av en redaktionell grupp med 
foljande medlemmar: dr JosC Calheiros, Oporto, Portugal, dr Vikas K. 
Desai, Surat, Indien, dr Osafu Ogbeide, Benin City, Nigeria och dr Robin 
Philipp, Bristol, England. Viirdefulla kommentarer har ocksi erhiillits frin 
dr Peter Baxter, Cambridge, England, ms Jo Broad, Auckland, Nya Zea- 
land, dr Ruth Etzel, Atlanta, USA, dr Charles du Florey, Dundee, Skottland, 
dr Ichiro Kawachi, Wellington, Nya Zealand, dr John Last, Ottawa, 
Kanada, dr Anthony McMichael, Adelaide, Australien, dr Markku Nurmi- 
nen, Helsingfors, Finland, dr Annette Robertson, Suva, Fiji, dr Linda 
Rosenstock, Seattle, USA, ms Judi Strid, Auckland, Nya Zealand och frin 
personal inom WHO-organen Division of Epidemiological Surveillance 
and Health Situation and Trend Assessment, Division of Development of 
Human Resources for Health, samt regionala WHO-kontor. MS Martha 
Anker, vid WHO-organet Division of Epidemiological Surveillance and 
Health Situation and Trend Assessment har i mycket stor utstrackning med- 
verkat vid utarbetandet av kapitel4. 

En forsta version av boken spriddes i vida kretsar under i r  1990. Det 
gjordes sedan en formell utvardering av tolv larare i epidemiologi och deras 
elever i tio lander. De synpunkter som framkom vid den granskningen har 
tagits i beaktande i den foreligggande versionen. 

Produktionen av detta utbildningsmaterial har fitt stod av International 
Programme on Chemical Safety (ett projekt som United Nations Environ- 
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ment Programme, International Labour Organization och Vkldshalsoorga- 
nisationen gemensamt ligger bakom), SIDA (Swedish International Deve- 
lopment Authority) och SAREC (Swedish Agency for Research Coopera- 
tion with Developing Countries). 
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WHO 

Viirldshalsoorganisationen (WHO) iir ett fackorgan inom Forenta natio- 
nerna som i forsta hand ansvarar for internationella halsofrigor och folkhal- 
sovsrd. WHO etablerades & 1948. I denna organisation kan olika yrkes- 
grupper inom halso- och sjukvirdsomridet i ca 185 medlemslander utbyta 
kunskaper och erfarenheter. WH0:s mil iir att gora det mojligt for alla invi- 
nare i viirlden att omkring & 2000 ha uppnitt en sidan halsonivi att de kan 
leva ett rikt liv, socialt och ekonomiskt sett. 

Genom ett direkt tekniskt samarbete rned medlemslanderna, och genom 
att stimulera till den typen av samarbete mellan dem, ska WHO bisti rned 
att utveckla landernas halsovird, forebygga och kontrollera sjukdomar, for- 
battra miljoforhillanden, friimja halsoforbattrande itgiirder, samordna och 
utveckla forskningen inom biomedicin och halsovhd samt planera och 
genomfora halsovirdsprogram. 

Dessa vittgiende ambitioner kan forverkligas rned hjalp av en mangd 
olika insatser, sisom att utveckla pr im~&dssystem som n& alla manni- 
skor i medlemslanderna, friimja modra- och barnhalsov&d, bekampa 
undernaring, begransa spridning av malaria och andra smittsamma sjukdo- 
mar inklusive tuberkulos och spetalska, samordna det globala arbetet rned 
att forebygga och kontrollera aids, efter frarngingarna rned utrotandet av 
smittkoppor ocksi framja massimmunisering mot ett antal andra sjukdomar 
som iir mojliga att forebygga, forbattra den psykiska halsan, sorja for vat- 
tenrening samt utbilda haso- och sjukv&dspersonal. 

For att lyckas rned milet att uppni battre halsa for alla i hela viirlden 
kravs ocksi internationellt samarbete i frigor som handlar om att uppratta 
internationella standardiseringsregler for biologiska substanser, pesticider 
och lakemedel, formulera miljohalsokriterier, rekommendera andra interna- 
tionella lakemedel an de patentskyddade, administrera de internationella 
halsoreglerna, revidera den internationella statistiska klassificeringen av 
sjukdomar och halsorelaterade problem samt att samla in och sprida infor- 
mation om halsostatistik. 
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Genom att spegla organisationens och dess medlemslanders intressen 
och angelagenheter ger WHO-publikationerna officiell information och led- 
ning i syfte att framja och skydda halsa samt att forebygga och begransa 
sjukdom. 

O Studentlitteratur 



I en resolution frin Viirldshalsoforsamlingen i maj C 1988 uppmkksam- 
mades epidemiologins centrala roll i den viirldsomfattande strategin for 
"Hasa for alla". I resolutionen uppmanas medlemsstaterna att i storre 
utstrackning utnyttja epidemiologiska data, begrepp och metoder vad galler 
forberedelse, uppdatering, uppfoljning och utviirdering av det arbete som 
utfors inom detta omride, samt att stodja utbildningen i modern epidemio- 
logi med siirskild inriktning p i  utvkdering av de metoder som anvands i 
olika lander. 

Denna lkobok ger en introduktion till epidemiologins grundlaggande 
principer och metoder. Den viinder sig till en bred lasekrets, sisom haso- 
och miljovCdspersona1 under intern- och vidareutbildning, medicinstude- 
rande, studerande inom andra vlrdyrken samt ovriga studerande som beho- 
ver kunskap inom detta omride. Terminologin som anvands i denna bok 
bygger till stor del p l  A dictionary of epidemiology (Last, 1988). 

Syftet med denna bok k att: 

forklara principerna bakom uppkomsten av sjukdom med specie11 beto- 
ning p i  piverkbara miljofaktorer, 
stimulera tilliimpningen av epidemiologi for att forebygga sjukdom och 
friirnja halsa, diiribland miljo- och arbetsrelaterade halsoforh2illanden, 
forbereda haso- och sjukvCdspersona1 p i  att det blir alltmer nodvandigt 
att halso- och sjukvCden kan hantera befolkningens halsotillstind ur alla 
aspekter och att sjukvCdsresurserna anvands p i  effektivast mojliga dt t ,  
uppmuntra till god klinisk praxis genom att introducera begrepp inom 
klinisk epidemiologi, 
stimulera till ett fortsatt intresse for epidemiologi. 

Vid kursens slut bor de studerande kunna visa att de har kunskap om: 

epidemiologins natur och tillampningsomriden, 
de metoder som anvands inom epidemiologin for att definiera och mata 
forekomsten av halsorelaterade forhillanden i populationer, 
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de epidemiologiska undersokningsmetodernas fordelar respektive be- 
gransningar, 
den epidemiologiska synen p i  orsakssammanhang, 
vad epidemiologin kan bidra med for att forebygga sjukdom, framja 
halsa och utveckla halso- och sjukvirdspolitiken; 
hur epidemiologin kan bidra till god klinisk praxis; 
epidemiologins roll i utviirderingen av sjukvirdens effekter och effekti- 
vitet. 

Dessutom forvantas den studerande ha tillagnat sig ett antal olika fiirdighe- 
ter, dihibland en formiga att: 

beskriva vanliga orsaker till dod, sjukdom och invaliditet i samhallet, 
skissera lampliga undersokningsmetoder for att besvara specifika frigor 
angiende sjukdomsorsaker, naturalhistoria, prognoser, prevention, lik- 
som utviirdering av terapi och andra kgarder for att forebygga sjukdom, 
kritiskt utviirdera vetenskaplig litteratur. 

Den lkarhandledning som utarbetats till denna bok kan erhillas frin Divi- 
sion of Environmental Health, World Health Organization, 1211 Gedve  
27, Schweiz. Diir finns information som kan vara till hjalp for lbaren vid 
kursens planerande och genomfijrande, illustrationer som iir lampliga for 
overheadframstallning, forslag till examinationer samt ledning i hur boken 
kan anvandas, utviirderas och anpassas till den egna situationen. 
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1 Vad iir epiderniologi? 

Ursprung 

Epidemiologin har sitt ursprung i uppfattningen att miljofaktorer kan 
piverka forekomsten av sjukdom, en tanke som uttrycktes av bland annat 
Hippokrates for over 2000 h sedan. Det var emellertid inte forran p% arton- 
hundratalet som man i nigon storre utstrackning borjade mata sjukdoms- 
spridningen i vissa befolkningsgrupper. Arbetet med detta markerar inte 
bara epidemiologins formella fodelse utan det resulterade ocksi i nBgra av 
dess mest spektakuliira landvinningar, till exempel John Snows upptackt att 
risken for att manniskor skulle smittas av kolera i London bland annat hade 
samband med om de drack vattnet frin ett visst bolag. Snows epidemiolo- 
giska studier iir exempel p% nigra av de minga undersokningar som genom- 
fordes diir fysiska, kemiska, biologiska, sociologiska och politiska proces- 
ser granskades (Cameron & Jones, 1983). 

Snow tog reda p i  var de manniskor bodde som dog i kolera i London 
under h e n  1848-49 och 1853-54, och han lade miirke till att det fanns ett 
klart samband mellan dricksvattnets ursprung och dodsfallen. Han jam- 
forde antalet dodsfall i kolera i omrdden med olika vattenforsorjning, bear- 
betade siffrorna statistiskt (tabell 1.1) och kunde p i  s% satt visa att sival 
antalet doda som, vilket var annu viktigare, dodstalet var hogt hos man- 

Tabell 1.1: Antal koleradodsfall i delar av London med vattenforsorjning frdn tvd 
bolag, 8 juli till 26 augusti 1854 

Vattenverk Population Antal dodsfall Dodstal i kolera 
l r  1851 i kolera per l 000 invlnare 

Southwark 167 654 844 
Lambeth 19 133 18 

Kiilla: Snow, 1855. 
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Kapitel I 

niskor som fick sitt vatten frin Southwarkbolaget. P i  basis av dessa minuti- 
ost utforda studier utformade Snow en teori om overforandet av infektions- 
sjukdomar i allmanhet och pistod att kolera spreds av fororenat vatten. P i  
detta satt kunde hans forskning bidra till forbattringar betrsfande vatten- 
forsorjningen lingt fore upptackten av den organism som orsakar kolera; 
hans forskning piverkade sarnhallet p i  ett direkt satt. 

Snows arbete piminner oss om att samhalleliga halsovkdsitgiirder, till 
exempel forbattringar vad galler vattenforsorjning och sanitetsvasen, har 
betytt enormt mycket for manniskors halsa, och att epidemiologiska studier 
sedan is- 1850 i minga fall har visat p i  vilka itgkder som varit lmpliga att 
genomfora. 

Under slutet av artonhundratalet och i borjan av nittonhundratalet blev 
det allt vanligare att man anvande epidemiologiska metoder for att jamfora 
sjukdomsfrekvens hos undergrupper i populationer. Det viktigaste tillamp- 
ningsomridet var smittsamma sjukdomar (se kapitel 7). Det visade sig att 
dessa metoder var kraftfulla verktyg med vars hjalp samband mellan miljo- 
forhillanden och vissa sjukdomar kunde pivisas. 

Modern epidemiologi 

Epidemiologins utveckling under senare k kan illustreras med det arbete 
som Doll och Hill med flera utforde p i  1950-talet, diir forhillandet mellan 
rokning och lungcancer studerades. Deras insatser, som foregicks av kli- 
niska studier vilka kopplade samman rokning och lungcancer, ledde till att 
epidemiologernas intresse utvidgades till att omfatta aven kroniska sjukdo- 
mar. En lingtidsstudie av brittiska lakare visade att det finns ett starkt sam- 
band mellan rokvanor och utveckling av lungcancer (fig. 1. l) 

Det blev snart uppenbart att ett antal olika faktorer medverkade till upp- 
komsten av minga sjukdomar. Vissa faktorer var nodvandiga for att en 
sjukdom skulle utvecklas medan andra endast okade risken for att den 
skulle uppsti. Det behovdes nya epidemiologiska metoder for att analysera 
dessa forhillanden. 

Idag ar de epidemiologiska kunskaperna om smittsamma sjukdomar 
fortfarande mycket viktiga i utvecklingslander d k  malaria, bilharzios, spe- 
talska, polio och andra sjukdomar fortfarande iir vanliga. Denna tillamp- 
ning av epidemiologin har iterigen kommit att bli viktig i industrilanderna i 
och med att nya smittsamma sjukdomar sisom legioniirssjuka och aids 
(Acquired Irnrnuno Deficiency Syndrome) uppstitt. 
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Vad ar epiderniologi? 

Genomsnittligt antal rokta cigaretter per dag 
WHO 92314 

Figur 1.1 Dodstal i lungcancer (per 1 000) i forh8llande till antal rokta cigarette6 
brittiska lakare, I951 - 1961 

Kalla: Doll & Hill, 1964. Aterges med utgivarens tillsthd. 

Att definiera epidemiologi och dess arbetsomride 

Epidemiologi har definierats som "liiran om utbredningen av och orsakerna 
till halsorelaterade tillstdnd eller forhdllanden i specifika populationer och 
tillampningen av denna liira for att forebygga halsoproblem" (Last, 1988). 
Detta understryker att epidemiologer inte bara iir upptagna av dod, sjukdom 
och invaliditet, utan att de ocksi intresserar sig for mer positiva halsotill- 
stdnd och for halsoforbattxande dtgarder. 

Mdlgruppen i en epidemiologisk studie ar en mansklig population 
(grupp). En population kan definieras i geografiska eller andra termer; en 
viss patient- eller industriarbetargrupp kan till exempel vara foremdl for 
studier. Den vanligaste populationen i en epidemiologisk studie finns inom 

O Studentlitteratur 19 



Kapitel 1 

ett givet omride eller land vid en given tidpunkt. Frin denna utgingspunkt 
definieras sedan undergrupper med avseende p i  kon, Alder, etnisk tillhorig- 
het osv. Det varierar hur befolkningsstrukturerna ser ut i skilda geografiska 
omriden och under olika tidsperioder. I den epidemiologiska analysen 
miste hansyn tas till sidana variationer. 

Inom folkhalsoornrbdet anvands epidemiologi p i  en mangd olika satt 
(fig. 1.2). I de forsta epidemiologiska studierna intresserade man sig for 
orsakerna till smittsamma sjukdomar (etiologin), nigot som fortfarande iir 
nodvandigt att gora d i  detta kan leda till att forebyggande metoder utveck- 
las. I den meningen iir epidemiologi en grundlaggande medicinsk veten- 
skap som har som mil att forbattra befolkningens hiilsa. 

1. Orsaks- Genetiska faktorer 
samband L 

.t 
Miljofaktorer 

(inklusive livsstil) 

I Dod I 
2. Natural- Prekliniska 

historia 

3. Beskrivning av 
populationers 
halsotillstAnd God halsa f\ 

Andel med ohalsa, tids- 
och Aldersmassiga for- 
andringar, etc. 

Tid 

Behandling 
Medicinsk v i rd 

4 

Halsokampanjer 
Preventiva Atgarder 
Folkhalsoitgarder 

4. Interventions- 

Figur 1.2 Epidemiologins tillampning 

God balsa Ohalsa 

WHO 92315 

utvardering 
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Vad ar epidemiologi? 

Vissa sjukdomar uppstir uteslutande p i  grund av genetiska faktorer, t.ex. 
fenylketonuri, men oftast orsakas de av en kombination av genetiska och 
miljomassiga faktorer. Miljo har i detta sammanhang en vid definition och 
innefattar alla biologiska, kemiska, fysiska, psykologiska eller andra fakto- 
rer sorn kan piverka halsan (kapitel9). Beteende och livsstil k mycket vik- 
tiga i detta sammanhang, och epidemiologin anvands i allt hogre grad for 
att studera sival vilket inflytande sorn dessa faktorer utovar p i  halsan sorn 
vilken inverkan preventiva halsoframjande itgkder kan ha. 

Inom epidemiologin intresserar man sig ocksi for sjukdomars forlopp 
hos och foljder for individer och grupper (naturalhistoria). Det faktum att 
epidemiologiska principer och metoder tilliimpas i det kliniska arbetet med 
individuella patienter har lett till den kliniska epidemiologins utveckling. 
Epidemiologin ger silunda starkt stod till sival den preventiva medicinen 
sorn den kliniska. 

Epidemiologi anvands ofta for att beskriva olika befolkningsgruppers 
halsotillstind. For halsovirdsmyndigheterna k det nodvandigt att ha kun- 
skap om befolkningens sjukdomsborda, eftersom deras mil k att med de 
begransade resurser sorn stir till forfogande identifiera de insatser for pre- 
vention och vird sorn ska prioriteras for att basta mojliga effekt ska uppnis. 
Inom vissa specialomriden, sisom inom miljo- och yrkesinriktad epide- 
miologi, laggs tonvikten p i  att studera populationer sorn utsatts for speci- 
ella exponeringar i miljon. 

P i  senare tid har epidemiologer engagerats for att utvardera halso- och 
sjukvirdens effekter och dess effektivitet; man faststaller till exempel hur 
ling sjukhusvistelse sorn k lamplig vid vissa tillstind, hur vardefullt det ar 
att behandla hogt blodtryck, hur effektiva olika sanitka kgkder ar niir det 
galler att forhindra uppkomsten av diarr6sjukdomar, vilka foljderna blir for 
folkhalsan om blytillsatserna i bensinen minskas, och s i  vidare. 

Epidemiologins landvinningar 

Srnittkoppor 

Det faktum att smittkoppor utrotats frin vklden har i hog grad bidragit till 
halsa och valbefinnande for miljontals manniskor, speciellt i minga av de 
fattigaste landerna. Denna sjukdom kan illustrera den moderna folkhalsans 
framgingar sival sorn dess misslyckanden. Trots att det p i  1790-talet 
kunde pivisas att kokoppsinfektion skyddade mot smittkoppsvirus tog det 
andi nastan 200 ir innan fordelarna med denna upptackt hade accepterats 
s i  att den kunde tilliimpas runtom i vklden. 

O Studentlitteratur 21 



Kapitel l 

Under minga ir fungerade WHO som samordnare av en intensiv kam- 
panj med milet att utrota smittkoppor. Epidemiologin innehade dirvidlag 
en central roll p i  grund av att epidemiologerna kunde formedla information 
om fallspridning och om smittoverfijringens forlopp samt om hur och p i  
vilka nivier denna sker. Detta skedde genom att man kartlade sjukdomsepi- 
demierna och utvarderade de itgirder som sattes in for att begransa sjukdo- 
men. Ar 1967, nir WHO foreslog att ett tioirigt utrotningsprojekt skulle 
genomforas, intraffade kligen i 31 lander 10-15 miljoner insjuknanden 
och 2 miljoner dodsfall. I de liinder som rapporterade sjukdomsfall under 
perioden 1967-76 skedde sedan en mycket snabb minskning; ir 1976 var 
det endast tvi  liinder som rapporterade smittkoppor, och det sista naturligt 
forekommande smittkoppsfallet rapporterades k 1977 (fig. 1.3). Projektut- 
gifterna p i  ca 200 miljoner USD har lett till besparingar p l  uppskattnings- 
vis 1 500 USD per ir; dessa har till storsta delen kunnat goras i de rikare 
landerna dar vaccinationsprogram inte langre behovs. 

Ett flertal olika faktorer medverkade till projektets framgingar: det 
fanns ett universellt politiskt itagande, ett faststallt mil, en bestamd tidta- 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Ar WHO 923 16 

Figur 1.3 Antal lander med smittkoppol; 1967-1978 

Kalla: Fenner et al., 1988. 

O Studentlitteratur 



Vad ar epidemiologi? 

bell, valutbildad personal och en flexibel strategi. Sjukdomen hade dess- 
utom minga kannetecken sorn gjorde det mojligt att utrota den och det 
fanns ett verksamt och viirmebestandigt vaccin att tillgi. 

Metylkvicksilverfiirgiftning 

Redan under medeltiden var det kant att kvicksilver var ett giftigt amne. 
Under senare ir har kvicksilver kommit att s t i  sorn symbol for de risker 
sorn miljofororeningar for med sig. P i  1950-talet slapptes kvicksilverforo- 
reningar ut i en liten vik utanfor Minamata i Japan via avloppsvattnet frin 
en fabrik. Detta ledde till att metylkvicksilver lagrades i fisken, vilket for- 
orsakade svka forgiftningsskador hos de manniskor sorn i t  den (WHO, 
1976). 

Epidemiologin kom att spela en avgorande roll n h  det gallde att identi- 
fiera orsaken till och begransa vad sorn kom att utveckla sig till en av de 
forsta av miljofororeningar orsakade sjukdomsepidemier sorn rapporterats. 
Man trodde att de forsta manniskorna sorn insjuknade hade infektios 
meningit. Man kunde emellertid konstatera att de flesta av de 121 patienter 
sorn hade fitt sjukdomen bodde nara Minamataviken. En kartlaggning av 
drabbade och icke drabbade personer visade att offren nastan uteslutande 
tillhorde familjer vars huvudsakliga sysselsattning var fiske. Manniskor 
sorn besokte dessa familjer och familjemedlemmar sorn h smi mkgder 
fisk drabbades inte heller av sjukdomen. Man drog slutsatsen att nigonting 
i fisken hade forgiftat patienterna och att sjukdomen inte var smittsam eller 
genetiskt betingad. 

Detta var den forsta kanda forgiftningsepidemi sorn orsakats av metyl- 
kvicksilver i fisk och det kravdes flera 51- av forskning innan den exakta 
orsaken kunde identifieras. Minamata-sjukdomen iir en av de bast doku- 
menterade miljobetingade sjukdomarna. ~ n n u  en epidemi utbrot p i  1960- 
talet i en annan del av Japan. Mindre allvarliga forgiftningsfall orsakade av 
metylkvicksilver i fisk har sedan dess rapporterats frin ett flertal andra lan- 
der (WHO, 1990b). 

Reumatisk feber och reumatisk hjartsjukdom 

Reumatisk feber och reumatisk hjhtsjukdom forknippas med fattigdom, i 
synnerhet diliga bostader och tringboddhet, tvi  omstandigheter sorn gyn- 
nar spridningen av ovre luftvagsinfektioner orsakade av streptokocker. I 
mlnga industrialiserade lander kunde man i borjan av 1900-talet se att anta- 
let fall av reumatisk feber borjade minska, lingt innan effektiva mediciner, 
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WHO 923 17 

Figur 1.4 Forekomst av reumatisk feber i Danmark, 1862-1962 
Kalla: Taranta & Markowitz, 1989. Aterges med utgivarens tillstind. 

slsom sulfonamid och penicillin, hade inforts (fig. 1.4). Idag har sjukdomen 
nastan forsvunnit frin den industrialiserade vklden, aven om det fortfa- 
rande forekommer oar med relativt hog incidens bland socialt och ekono- 
miskt missgynnade grupper. I mlnga utvecklingslander k reumatisk 
hjiirtsjukdom en av de vanligaste formerna av hjiirtsjukdom (WHO, 1988a). 

Epidemiologin har bidragit till att ge kunskap om reumatisk feber och 
reumatisk hjiirtsjukdom och till att metoder for forebyggande av reumatisk 
hjiirtsjukdom kunnat utvecklas. I epidemiologiska studier har det ocksl 
framhavts att sociala och ekonomiska faktorer medverkar till att epidemier 
av reumatisk feber bryter ut och att halsinfektioner orsakade av strepto- 
kocker sprids. Det k tydligt att orsakssammanhangen bakom dessa sjukdo- 
mar 2r mer komplicerade an vid metylkvicksilverforgiftning, d k  det finns 
en specifik orsaksfaktor. 
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Jodbristsjukdomar 

Jodbrist forekommer i vissa bergstrakter och orsakar forlust av fysisk och 
psykisk energi beroende p i  otillracklig produktion av jodhaltiga tyreoidea- 
horrnoner (Hetzel, 1989). Struma och kretinism beskrevs i detalj redan for 
ca 400 Ar sedan, men det var forst p i  1900-talet sorn tillracklig kunskap 
hade erhillits for att sjukdomarna effektivt skulle kunna forebyggas. .&r 
1915 ansig man att endemisk struma var den sjukdom sorn var enklast att 
forebygga och i Schweiz foreslogs det att jodberikat salt skulle anvhdas 
for att forebygga struma (Hetzel, 1989). De forsta storskaliga forsoken med 
jod utfordes kort dkefter i Akron i Ohio, USA, p i  5 000 flickor i ildrarna 
11 - 18 h. De profylaktiska och terapeutiska effekterna var imponerande 
och Ar 1924 infordes jodberikat salt allmant i minga lander. 

Att jodberika salt k effektivt eftersom salt anvands av alla samhalls- 
grupper i ungefk samma utstrackning under hela iret. For att jodberik- 
ningen ska lyckas miste saltet frarnstallas och distribueras p i  ett effektivt 
satt, vilket kraver lagstiftning, kvalitetskontroll och en allman medvetenhet. 

Den epidemiologiska forskningen har bidragit till att problemet med 
jodbrist kunnat identifieras och losas. Effektiva preventiva metoder, lamp- 
liga att anvanda i stor skala, har pivisats, liksom metoder for overvakning 
av jodberikningsprojekt. Likval har onodiga drojsmil uppstitt n2r det gdler 
att tilliimpa denna kunskap for att minska lidandet hos miljoner mhniskor i 
de utvecklingslander d k  jodbrist fortfarande k endemisk. 

Hogt blodtryck 

Hogt blodtryck (hypertoni) k ett viktigt halsoproblem i bide industri- och 
utvecklingslander; upp till 20% av alla manniskor mellan 35 och 64 har 
hogt blodtryck i s i  olika samhallen sorn USA och vissa delar av Kina. Med 
hjalp av epidemiologisk forskning har man kunnat definiera problemets 
omfattning, faststalla tillstindets naturalhistoria och de halsokonsekvenser 
sorn obehandlad hypertoni for med sig, man har pivisat vkdet av behand- 
ling och kunnat hjalpa till att bestamma den liimpligaste blodtrycksnivd vid 
vilken behandling ska inledas. Beslutet om var denna nivi ska laggas 
piverkar det antal manniskor som ska behandlas och det medfor ocksi att 
kostnaderna for behandlingen kan uppskattas. Enligt de nu rekommende- 
rade behandlingsnivierna kan det till exempel konstateras att 53% av den 
vita, manliga befolkningen mellan 65 och 74 i r  i USA bedoms ha hogt 
blodtryck, medan det utifrin en mer konservativ stindpunkt skulle kunna 
havdas att endast 17% av denna befolkningsgrupp kan bedomas som hyper- 
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Tabell 1.2: Andelen vita amerikanska man i bldrama 65- 74 br med forhojda blod- 
trycksnivber enligt kriterierna for hypertoni 

Blodtryck (systoliskt/diastoliskt) Procent av populationen 
(mm Hg)" 

Kalla: Drizd et al., 1986. 

* systoliskt ochleller diastoliskt tryck. 

tona (tabell 1.2). Det iir i stor utstrackning mojligt att forebygga hogt blod- 
tryck, och epidemiologiska studier intar en nyckelposition vid utviirde- 
ringen av forebyggande strategier. 

Rokning, asbestos och lungcancer 
Lungcancer var ovanlig forr i tiden, men sedan 1930-talet har det skett en 
dramatisk okning i sjukdomsforekomst, speciellt i industrialiserade lander. 
De forsta epidemiologiska studierna som kopplade samman lungcancer och 
rokning publicerades k 1950. Senare undersokningar har kunnat faststalla 
detta samband i en stor mangd olika populationer. Man har hittat minga 
amnen som kan orsaka cancer i tobaksrok. 

Det s t k  nu klart att den viktigaste orsaken till den okade dodligheten i 
lungcancer k tobaksrokning (fig. 1.1). Det finns emellertid aven andra 
orsaker till att dodligheten okar, till exempel asbestdarnm och luftforore- 

Tabell 1.3: ~ldersstandardiserade lungcancertal (per 100 000 invbnare) i forhbl- 
lande till cigarettrokning och yrkesrelaterad exponering for asbestdamm 

Exponering Tidigare Dodstal i lungcancer 
for asbest cigarettrokning per 100 000 

Nej 
Ja 
Nej 
Ja 

Nej 
Nej 
Ja 
Ja 

Kalla: Hammond et al., 1979. 
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ningar. Rokning och asbestexponering ar samverkande faktorer som orsa- 
kar oerhort hoga lungcancertal hos arbetare som bide roker och exponeras 
for asbestdamm (tabell 1.3). 

Epidemiologiska studier kan kvantitativt mata hur olika miljofaktorer 
bidrar till uppkomsten av sjukdomar. Begreppet sjukdomsorsaker diskute- 
ras i kapitel5. 

Hoftfrakturer 

Ofta niir det galler epidemiologiska forskningsprojekt om skador samarbe- 
tar epidemiologer med andra forskare inom social- och miljohalsoomri- 
dena. Under senare h har skador orsakade av fallolyckor, speciellt frakturer 
p i  lhbenshalsen (hoftfrakturer) hos aldre, agnats stor uppm2rksamhet p i  
grund av de konsekvenser for den aldre generationens sjukviirdsbehov 
dessa medfor. 

AV alla skador iir hoftfrakturerna de som kraver det storsta antalet vird- 
dagar p i  sjukhus, och de ekonomiska konsekvenserna av dessa hoftfraktu- 
rer iir siledes avseviirda. De flesta hoftfrakturer uppstir vid fallolyckor och 
de flesta dodsfall som sker i sarnband med fall intraffar till foljd av kompli- 
kationer i samband med frakturer, nigot som speciellt galler aldre manni- 
skor. Frakturer hos aldre har att gora med en okad tendens att ramla, fallets 
vildsamhet och formigan hos benet att motsti traumat (Cummings & 
Nevitt, 1989). Det 2r emellertid oklart hur dessa faktorer piverkar varandra 
och foljaktligen kanner forskarna inte till nigon optimal strategi for att 
forebygga hoftfrakturer. Det enda forskarna iir overens om ar att ostrogen- 
anvandning minskar benforlusten hos kvinnor efter menopausen, och dess- 
utom vet man att ostrogen har en viss betydelse for forebyggandet av hoft- 
frakturer hos vissa kvinnor. Om kvinnan anvant ostrogen nyligen (inom tvi  
ir) verkar detta ge ett battre skydd an om hormonet intagits langre tillbaka i 
tiden, aven om den optimala varaktigheten och doseringen annu ej kunnat 
faststallas. Dessa resultat kan inte tillampas p i  aldre kvinnor (over 75 h ) ,  
eftersom nastan alla epidemiologiska studier som hittills utforts har uteslu- 
tit den ildersgruppen. 

Eftersom andelen aldre personer i befolkningen standigt okar kan fore- 
komsten av hoftfrakturer forvantas oka i motsvarande grad om inte preven- 
tiva itgiirder satts in. Epidemiologin har har en viktig funktion att fylla och 
forskarna arbetar med att undersoka sival piverkbara som icke piverkbara 
faktorer for att minska omfattningen av dessa frakturer. 
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Aids 

Aids (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) identifierades for forsta 
ghgen  sorn en avgransad sjukdomsentitet Ar 1981 i USA (Gottlieb et al., 
1981). I april 1992 hade 484 148 fall rapporterats, ca 45% i USA, 13% i 
Europa, 30% i Afrika och 12% i Asien och andra ornriden (WHO, 1992a). 

Sannolikt k antalet fall mycket storre an vad sorn rapporterats. Den 
verkliga omfattningen av problemet kan antydas n k  man vet hur minga 
personer sorn har aidsrelaterade sjukdomar och hur minga sorn smittats 
med HIV-virus (Human Irnrnunodeficiency Virus) (fig. 1.5). 

Upp till 50% av de manniskor sorn fitt diagnosen HIV-infektion utveck- 
lar sannolikt sjukdomen inom tio i r  och mer an 50% av de sorn fitt sjukdo- 
men dor inom 18 minader efter att de fitt diagnosen. I USA iir aids redan 
en viktigare orsak till for tidig dod an kronisk obstruktiv lungsjukdom och 
diabetes. 

Viruset finns i vissa kroppsvatskor, skskilt blod, sadesvatska och vats- 
kor i kvinnliga konsorgan, och overfijringen sker huvudsakligen genom 
sexuellt umgange eller vid bruk av gemensarnma orena sprutor. Virus kan 
ocksi overfijras via transfusion av smittat blod eller smittade blodproduk- 
ter, och frin en infekterad kvinna till hennes avkomma under graviditeten 
eller vid forlossningen. 

Uppskattningsvis 1,2 miljoner 
orapporterade aidsfall hos vuxna 

Cirka 8-10 miljoner vuxna 
med HIV-infektion som inte utvecklat aids 

WHO 92780 

Figur 1.5 Aids: den dolda epidemin 

Siffror och uppskattningar frin mitten av ir 1992. 
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Fullt utvecklad aids leder till hog dodlighet trots att nya, dyra mediciner 
sisom azidotymidin (AZT) kan ha en fordrojande effekt. Epidemiologisk 
forskning har varit avgorande for att identifiera epidemin, faststalla sprid- 
ningsmonstret, identifiera riskfaktorer, utvardera itgiirder for att behandla 
sjukdomen samt for att forebygga och kontrollera epidemin. Det har annu 
inte utvecklats vare sig en tillrackligt bra medicin eller ett forebyggande 
vaccin. For niirvarande iir de viktigaste metoderna for att forebygga sprid- 
ning av aids att testa donerat blod samt att informera om sakra sexuella 
vanor och riskerna med att anviinda gemensarnma sprutor. 

1. l I tabell 1.1 (sida 17) kan man se att det i ett ornride fanns over 40 
ginger fler kolerafall jamfort med i ett annat. Avspeglade detta risken 
for att drabbas av kolera i respektive omride? 

1.2 Hur kunde man ytterligare ha provat om vattenforsorjningen var orsak 
till koleradoden? 

1.3 Varfor tror du att undersokningen som redovisas i fig. 1.1 begransades 
till att omfatta ]&are? 

1.4 Vilka slutsatser kan dras utifrin fig. l .  l ?  

1.5 Vilka faktorer miste man ta hansyn till niir man gor en geografisk tolk- 
ning av sjukdomsspridningen? 

1.6 Vilka forandringar intraffade i den rapporterade forekomsten av reu- 
matisk feber i Danmark under den period som redovisas i fig. 1.4? Vad 
skulle kunna forklara forandringarna? 

1.7 Vad berattar tabell 1.3 om hur risken att f i  lungcancer piverkas av 
exponering for asbest och rokning? 
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2 Att mata hdsa och sjukdom 

Definitioner av hdsa och sjukdom 

Den mest arnbitiosa definitionen av halsa iir den sorn WHO foreslog i r  
1948: "halsa iir ett tillstind av fullstandigt fysiskt, psykiskt och socialt val- 
befinnande och inte blott frinvaro av sjukdom och handikapp". Denna defi- 
nition framstir fortfarande sorn ett ideal, trots att den har kritiserats p i  
grund av svkigheten att definiera och mata valbefinnande. Wr 1977 beslu- 
tade Viiridshalsoforsamlingen att det viktigaste milet for WH0:s medlems- 
stater bor vara att se till att alla manniskor omkring i r  2000 har uppniitt en 
sidan halsonivi att de kan leva ett rikt liv, socialt och ekonomiskt sett. 

Det finns emellertid ett behov av mer praktiska definitioner av halsa och 
sjukdom, och inom epidemiologin koncentrerar forskarna sig p i  halso- 
aspekter sorn ar relativt latta att mata och sorn anses viktiga att prioritera. I 
samhallen sorn nitt framgingar i arbetet med att forebygga for tidig dod 
och invaliditet kan storre uppmiirksamhet agnas i t  positiva halsotillstind. 
P\r 1986 proklamerades det till exempel i Ottawadeklarationen att ett nytt, 
stort internationellt initiativ inom halsoframjandeornridet skulle genom- 
foras (se kapitel 10). 

Epidemiologernas definitioner av halsotillstind ar vanligtvis enkla, till 
exempel "sjukdom foreligger" eller "sjukdom foreligger inte". For att 
utveckla kriterier med hjalp av vilka det kan faststallas om sjukdom forelig- 
ger kravs definitioner av vad sorn iir normala respektive onormala forhil- 
landen. Det iir emellertid ofta sv& att definiera vad sorn iir normalt och det 
finns i regel ingen klar distinktion mellan det normala och onormala. 

Diagnostiska kriterier bygger vanligen p i  symtom, tecken och under- 
sokningsresultat. Hepatit kan silunda identifieras genom niirvaron av anti- 
kroppar i blodet, asbestos genom symtom och tecken p i  vissa forandringar 
i lungfunktionen, genom rontgenologiska fynd sorn visar p i  fibrotisering av 
lungvavnaderna eller forekomst av pleura-plaques och genom en tidigare 
exponering for asbestfibrer. Tabell 2.1 visar ett mer komplicerat exempel, 
namligen Jones modifierade diagnostiska kriterier for reumatisk feber, fore- 
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Tabell 2.1: Jones kriterier (reviderade) for vagledning i diagnosticerandet av akut 
reumatisk feber 

Sannolikheten for reumatisk feber ar hog om tvi allvarliga sjukdomsyttringar fore- 
ligger, alternativt en allvarlig och en mindre allvarlig, och om det kan bevisas att de 
foreghtts av en infektion med grupp A-streptokocker. 

Allvarliga sjukdomsyttringar Mindre allvarliga sjukdomsyttringar 

Kardit Kliniska: 
Polyartrit feber 
Chorea artralgi (ledsmiirtor) 
Erythema marginatum tidigare genomggngen 
Subkutana noduli reumatisk feber eller 

reumatisk hjiirtsjukdom 

Laboratoriemassiga: 
reaktioner i den akuta fasen: 

onormal erytrocytsanka, 
C-reaktivt protein, leukocytos 

forlangt P-R-interval1 

Kalla: WHO, 1988a. 

slagna av American Heart Association. En diagnos kan stallas p i  grundval 
av flera sjukdomsyttringar, av vilka vissa k viktigare ;in andra. 

I vissa situationer k det motiverat med mycket enkla kriterier. SA till 
exempel beror den mycket snabba minskningen av antalet dodsfall i lungin- 
flarnmation (orsakad av bakterier) hos barn i utvecklingslander p i  snabb 
upptackt och behandling av sjukdomen. I WH0:s riktlinjer for fallhantering 
rekomrnenderas att diagnosen lunginflammation enbart ska stallas pA kli- 
niska fynd, utan auskultation, rontgen eller laboratorietester. Den enda 
utrustning som kravs k ett enkelt hjdpmedel for att mata andningsfrekven- 
Sen. I miljoer d k  det finns en stort antal fall av bakteriell lunginflammation 
iir det motiverat att anviinda antibiotika vid misstanke om lunginflammation, 
dvs. d k  diagnosen stallts endast genom klinisk undersokning (WHO, 1993). 

I en klinisk sjukdomsdefinition av aids hos vuxna, utarbetad k 1985 och 
senare reviderad (WHO, 1986), anges att det bor finnas minst tvA storre 
tecken plus minst ett mindre tecken, forutsatt att inga andra orsaker till 
h h n i n g  av immunforsvaret foreligger, sisom cancer eller undernking. 
Denna definition har provats i Zaire och befunnits tillforlitlig (Colebunders 
et al., 1987). 
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Kriterierna for sjukdomsdiagnostik kan forandras ganska snabbt d i  vira 
kunskaper okar eller tekniken forbattras. WH0:s ursprungliga kriterier for 
diagnostik av hj2irtinfarkt till exempel, vilka anvands i epidemiologiska stu- 
dier, har forandrats genom att det har utvecklats en objektiv metod att tolka 
elektrokardiogram, kallad Minnesota-kodning (Prineas et al., 1982). 

Oberoende av vilka definitioner sorn anvands inom epidemiologin k det 
nodvandigt att de 2r tydliga, latta att anvanda och latta att mata p i  ett stan- 
dardiserat satt av olika manniskor i ett stort antal olika situationer. Defini- 
tioner sorn anvands i klinisk praxis k inte lika noggrant specificerade och 
den kliniska bedomningen k ,  Stminstone till viss del, viktigare vid diagnos- 
ticering eftersom det ofta ar mojligt att stegvis utfora en serie tester tills 
dess att en diagnos kan faststallas. I epidemiologiska undersokningar kan 
kliniska data anvandas, men ofta bygger studierna p i  information sorn 
insamlats i syfte att tidigt upptacka sjukdomar. Dessa principer diskuteras i 
kapitel 6, liksom i en WHO-publikation om tidig upptackt av yrkesrelate- 
rade sjukdomar (WHO, 1987~).  

Att mata sjukdomsfrekvens 

Riskpopulation 

Flera av de metoder sorn finns att mata sjukdomsfrekvens bygger p i  de 
grundlaggande begreppen prevalens och incidens. Tyvtirr k epidemiolo- 
gerna annu inte fullstandigt overens om hur de termer som forekommer 
inom detta ornride ska definieras. I denna bok anvander vi vanligtvis ter- 
merna sisom de definieras i Dictionary of Epidemiology (Last, 1988). Vid 
matning av sjukdomsfrekvens k det viktigt att komma ihig att berihing- 
arna st& och faller med att korrekta uppskattningar gors av hur m h g a  per- 
soner sorn ska ingi i studien. Idealet k om dessa siffror endast innefattar 
manniskor sorn potentiellt sett kan drabbas av de sjukdomar som studeras. 
Man bor uppenbarligen inte tas med i beriikningarna n k  det galler fore- 
komst av cervixcancer. 

Den del av populationen sorn kan drabbas av en sjukdom kallas popula- 
tion "under risk", eller riskpopulation (fig. 2.1). Den kan definieras p i  basis 
av demografiska eller miljobetingade faktorer. Arbetsrelaterade skador till 
exempel forekommer endast bland arbetande manniskor, vilket innebiir att 
riskpopulationen k arbetskraften. I vissa lander forekomrner brucellos 
enbart bland manniskor sorn handhar smittade djur, vilket innebk att riskpo- 
pulationen bestir av de sorn arbetar inom jordbruket och slakterinkingen. 
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Total population Alla kvinnor Riskpopulation 
(Aldersgrupper) 

l/ WHO 92318 

Figur 2.1 Riskpopulation i en studie av cervixcancer 

Prevalens och incidens 

Prevalens k antalet sjuka i en viss sjukdom inom en viss population vid en 
given tidpunkt, medan incidens k antalet nya fall av sjukdomen inom en 
viss population under en viss period. Detta k tvi  helt olika satt att mata 
forekomst, och sambandet mellan prevalens och incidens varierar beroende 
p i  vilken sjukdom det handlar om. Det kan vara hog prevalens och l ig inci- 
dens, som vid diabetes, eller lig prevalens och hog incidens, som vid for- 
kylning; forkylningar forekommer oftare an diabetes men varar endast kor- 
tare tid, medan diabetes k bestiende om man en g h g  fitt sjukdomen. 

Att mata prevalens och incidens innebk huvudsakligen att antalet fall 
inom en definierad riskpopulation riknas. Enbart antalet fall, utan avseende 
p i  riskpopulation, kan i vissa fall ge en forestallning om den totala omfatt- 
ningen av ett halsoproblem eller om kortsiktiga trender i befolkningen, 
under en epidemi till exempel. WH0:s Weekly epidemiological record inne- 
hiller incidensdata i form av antal fall, nigot som, trots den obearbetade 
karaktken, kan ge nyttig information om utvecklingen av epidemier av 
smittsamma sjukdomar, sisom kolera och denguefeber. 

Prevalens- och incidensdata blir mycker mera anviindbara om man 
omvandlar dem till kvoter ("rates" = rater eller tal, som tillampas i det fol- 
jande) (se tabell 1.1, sid 17). Kvoten beraknas genom att antalet fall divide- 
ras med motsvarande antal manniskor i riskpopulationen och uttrycks som 
antal fall per 10n manniskor. Vissa epidemiologer anvander termen "rate" 
enbart vid matningar av sjukdomsforekomst per tidsenhet (vecka, ir, etc). 
Med denna definition skulle emellertid endast incidenstal vara sanna tal. I 
denna bok definierar vi "rate" p i  ett mera traditionellt satt. (I det foljande 
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kommer vi att anvanda de svenska termerna prevalenstal och incidenstal 
sorn oversattning av "rate"). 

Prevalenstal 

Prevalenstalet (P) for en sjukdom beriiknas p i  foljande satt: 

Antal manniskor sorn har sjukdomen eller tillstindet vid en 
viss tidpunkt 

P =  (X Ion) 
Antal manniskor i riskpopulationen vid tidpunkten 

Data om riskpopulationen ar inte alltid tillganglig och i mbnga undersok- 
ningar anvands det totala befolkningsantalet sorn ett nkmevkde. 

Prevalenstalet uttrycks ofta sorn antal fall per 1 000 eller 100 personer. I 
det h k  fallet mbste P multipliceras med den lampliga faktorn 10n. Om 
informationen har insamlats vid en given tidpunkt, k P "punktprevalensen" 
(point prevalence rate). Ibland k det battre att anvanda "periodprevalen- 
sen" (period prevalence rate), ber&nat sorn det totala antal manniskor sorn 
man vet har haft en sjukdom eller en egenskap vid nigon tidpunkt under en 
viss period, dividerat med det antal personer i riskpopulationen som har 
sjukdomen eller egenskapen nar halva tiden gbtt. 

Flera faktorer kan pbverka prevalenstalet, skskilt foljande: 

sjukdomens svkighetsgrad (om mbnga manniskor med sjukdomen dor 
sjunker prevalenstalet), 
sjukdomens varaktighet (om en sjukdom har kort varaktighet k preva- 
lenstalet lagre an om den har ling varaktighet), 
antal nya fall (om minga manniskor utvecklar en sjukdom blir preva- 
lenstalet hogre an om f i  manniskor gor det). 

En sarnmanfattning av faktorer sorn pbverkar det observerade prevalensta- 
let ges i fig. 2.2. 

Eftersom prevalenstal pbverkas av sb minga faktorer utan samband med 
sjukdomsorsaker ger prevalensstudier vanligtvis inte nbgra starka hbllpunk- 
ter for orsakssammanhang. Berakningar av prevalenstal k emellertid till 
hjalp n k  man bedomer sjukvArdsbehov och planerar halsovtdsinsatser. 
Prevalenstal anvands ofta for att mata forekomsten av sidana sjukdomar 
dtir besvksdebuten kan komma successivt, sbom vid Bldersdiabetes eller 
ledgingsreumatism. Prevalenstalet for icke insulinberoende diabetes har 
uppmatts i olika befolkningsgrupper, varvid kriterier sorn foreslagits av 
WHO har anvants (tabell 2.2). Detta tal varierar mycket, vilket tyder p i  att 
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Tabell 2.2: Prevalenstal for icke insulinberoende diabetes mellitus i utvalda popu- 
lationer 

Talet minskar om 

Aldersgrupp (Ir) 

sju kdomen ar Iangvarig 

patienter med obotlig sjuk- 
dom lever Iange 

antalet nya fall okar 
(okning av incidensen) 

personer med sjukdomen 
flyttar in 

friska personer flyttar ut 

mottagliga personer flyttar in 
miijligheterna att diagno- 
sticera blir battre 
(battre rapportering) 

Prevalenstal ( % ) 

sjukdomen ar kortvarig 

sjukdomens letalitet ar hog 

antalet nya fall minskar 
(minskning av incidensen) 

friska personer flyttar in 

personer med sjukdomen 
flyttar ut 

tillfrisknadsfrekvensen okar 

Indiska fijianer 
Indonesien 
Israel 
Malta 
Mexikanamerikaner (USA) 
Nauru 
Pimaindianer (USA) 
USA 

WHO 923 19 

Figur 2.2 Faktorer som piiverkar observerat prevalenstal 

Kalla: WHO, 1985. 
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faktorer sorn har att gora med nationalitet eller etnisk bakgrund 2r viktiga 
for uppkomsten av denna sjukdom och att olika befolkningsgrupper har 
olika behov av sjukvird vid diabetes. 

Incidenstal 

Vid berh ingen  av incidenstal ar taljaren det antal nya handelser sorn 
intraffar inom en viss tidsperiod och n h n a r e n  den population sorn riskerar 
att drabbas av handelsen under denna period. Det mest exakta sattet att 
berakna incidenstal 2r att berakna det sorn Last (1988) kallar "personirssin- 
cidenstal" (person-time incidence rate). Varje person i undersokningsgrup- 
pen bidrar med ett personir till namnaren for varje observationsir sorn gk t  
innan sjukdomen utvecklats och om inte detta sker utesluts personen frin 
uppfoljningen. 

Incidenstalet beraknas p i  foljande satt: 

Antal manniskor sorn fir  en sjukdom inom en given tidsperiod 
I =  (X Ion) 

Summan av den tid under vilken varje person i befolkningen 
iir i riskzonen 

Taljaren avser i strikt mening endast de forsta sjukdomsyttringarna. Inci- 
denstalsenheterna miste alltid innefatta en tidsdimension (dag, minad, k ,  
etc). 

For varje individ i populationen ar risktiden den tidsperiod d l  den obser- 
verade personen inte har sjukdomen. Namnaren vid berihingen av inci- 
denstal ar summan av alla sjukdomsfria tidsperioder inom undersokningens 
givna tidsperiod. 

Incidenstalet beaktar de olika tidsperioder under vilka individerna iir 
sjukdomsfria och silunda loper risk att utveckla sjukdomen. D i  det kan 
vara omojligt att mata sjukdomsfria perioder exakt berBknas ofta nhnaren  
ungefarligt genom att studiepopulationens genomsnittliga storlek multipli- 
ceras med undersokningsperiodens langd. Detta blir nigorlunda exakt om 
befolkningsstorleken ar stabil och incidenstalet ligt. 

I en undersokning sorn utfordes i USA uppmattes incidenstalet for slag- 
anfall hos 118 539 kvinnor i lldern 30-55 i r  sorn inte hade drabbats av 
kranskiirlsjukdom, slaganfall eller cancer i r  1976 (tabell 2.3). Totalt 274 
fall av slaganfall identifierades under den ittairiga uppfoljningstiden 
(908 447 personk). Det samlade incidenstalet for slaganfall var 30,2 per 
100 000 personir under observationsperioden; talet var hogre for rokare an 
for ickerokare och for f.d. rokare lhg det mittemellan. 
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Tabell 2.3: Samband mellan cigarettrokning och incidens av slaganfall i en kohort 
bestdende av 118 539 kvinnor 

Roknings- Antal Personlr under Incidens av 
kategori slaganfall observation slaganfall 

(mer an 8 lr) (per 100 000 
personlr) 

Aldrig rokt 70 395 594 17,7 
Fore detta rokare 65 232 712 27,9 
Rokare 139 280 141 49,6 

Totalt 274 908 447 30,2 

Kdlla: Colditz et al., 1988. Aterges med utgivarens tillstind. 

Kumulativt incidenstal eller kumulativ incidensrisk 

Det kumulativa incidenstalet k ett enklare mitt p i  forekomst av en sjuk- 
dom eller ett halsotillstind. Till skillnad frin incidenstalet mats namnaren 
endast i borjan av undersokningen. 

Det kumulativa incidenstalet (KZ) kan beriiknas p i  foljande satt: 

Antal miinniskor som fir  en sjukdom under en given tidsperiod 
KZ = (X Ion) 

Antal manniskor i riskpopulationen som inte har sjukdomen 
i borjan av perioden 

Det kumulativa incidenstalet presenteras ofta som fall per 1 000 invinare. 
Den kumulativa incidensen av slaganfall (tabell 2.3) under den ittakiga 
uppfoljningen var 2,3 per l 000 (274 fall av slaganfall dividerat med de 
118 539 kvinnor som deltog i undersokningen). I statistisk mening k den 
kumulativa incidensen sannolikheten eller risken for att individer i befolk- 
ningen ska f i  sjukdomen under den givna perioden. 

Perioden kan vara av olika langd, men stracker sig vanligen over flera 2 
eller till och med hela livet. Det kumulativa incidenstalet k diirfor lika med 
det "dodsrisk-begrepp som anvands i forsdu-ings- och mortalitetstabeller. 
Kumulativa incidenstal ;ir s i  enkla och tydliga att det gor dem lampliga att 
anvanda for att delge beslutsfattare information i halso- och sjukvkdsfri- 
gor. Statistiken betraffande dodsfall p i  grund av olyckor eller vild for man 
i Japan och p i  Sri Lanka kan till exempel jamforas om man anvander de 
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irliga dodstal for varje Aldersgrupp (fem k s  intervall) som anges i World 
health statistics annual 1989 (WHO, 1990a). Inom varje ildersgrupp L 
talen hogre p i  Sri Lanka an i Japan, men skillnadernas storleksgrad kan 
variera. Om vi beraknar det kumulativa dodstalet i ildersintervallet 15 -59 
finner vi att risken for att en 15-irig manlig japan ska do beroende p i  en 
olycka eller vild L 28 per 1 000, medan risken for en srilankes i samma 
Alder ar 73 per 1 000. Dessa siffror L forhillandevis enkla att tolka och de 
ger ett sammanfattande mitt, dodsrisken eller den kumulativa dodsrisken, 
som iir anvandbart vid jamforelser av halsorisker i olika populationer. 

Letalitet (case fatality) 

Letaliteten ar ett mitt p i  hur svir sjukdomen ar och definieras som andelen 
insjuknade i en viss sjukdom eller ett specifikt tillstind med dodlig utging 
inom en given tidsperiod. 

Antal doda i en sjukdom inom en given tidsperiod 
Letalitet % = X 100 

Antal diagnosticerade fall av sjukdomen 
under samma period 

Detta ar egentligen forhillandet mellan dodlighet och fall, men kallas ofta 
letalitetstalet (case - fatality rate). 

Sambanden mellan de olika matmetoderna 

Prevalenstalet L beroende bide av incidenstalet och sjukdomsdurationen. 
Forutsatt att prevalenstalet (P) ar ligt och inte andras signifikant med tiden, 
kan det ungefarligt beraknas som: 

P = incidenstal X genomsnittlig sjukdomsduration 

En sjukdoms kumulativa incidenstal L beroende bide av incidenstalet och 
langden p i  den perioden man ar intresserad av. DA incidenstalet vanligtvis 
forandras med ildern, miste hansyn ofta tas till ildersspecifika incidenstal. 
Att berakna kumulativt incidenstal k ett anvandbart satt att uppskatta inci- 
denstalet n k  talet L ligt eller d i  undersokningsperioden k kort. 

Lit oss anvanda de olika mitten p i  sjukdomsforekomst i ett hypotestiskt 
exempel med sju manniskor som undersokts under sju k .  I fig. 2.3 kan man 
se att: 
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Total tid under 
observation och 
utan sjukdom (Ar) 

1 2 3 4 5 6 7 

Uppfoljningstid (br) 

m frisk period 
sjukdomsperiod 

WHO 92320 

Figur 2.3 Exempel p i  berakning av sjukdomsforekomst 

sjukdomens incidenstal under sjuhsperioden ar antalet nya fa11 (3) divi- 
derat med summan av den tid som populationen loper risk att f i  sjukdo- 
men (33 person&), dvs. 9, l  fall per 100 personh, 
det kumulativa incidenstalet ar antalet nya fall (3) dividerat med det antal 
manniskor i riskpopulationen som inte har sjukdomen i borjan av perio- 
den (7), dvs. 43 fall per 100 personer under sju h ,  
den genomsnittliga sjukdomsdurationen k totalt antal sjukdomsir divi- 
derat med antal fall, dvs. 1013 = 3,3 Ar, 
prevalenstalet bestams av vid vilken tidpunkt undersokningen ager rum; 
i borjan av & 4 till exempel, k det forhillandet mellan antalet personer 
som har sjukdomen (2) och antalet personer i den vid tidpunkten obser- 
verade populationen (6), dvs. 33 fall per 100 personer, 
den forme1 for prevalenstalet som ges p i  sidan 34 skulle ge en uppskat- 
tad genomsnittlig prevalens av 30 fall per 100 personer (9,l X 3,3). 
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Mortalitet 

Niir epidemiologer ska utreda halsotillstindet i en viss population borjar de 
ofta med att utnyttja den information som finns allmant tillganglig. I minga 
lander utfidas dodsbevis diir fakta om dodsfallet liksom dodsorsaken 
registreras p i  ett faststallt forrnular. Dodsbeviset ger ocksi information om 
ilder, kon, fodelsedatum och mantalsskrivningsort. Det kan finnas m h g a  
felkallor i dessa data, men utifrin ett epidemiologiskt perspektiv finns hiir 
ofta oviirderlig information om tendenser i en populations halsotillstind. 
Hur anvandbar denna information iir beror p i  minga faktorer, diiribland p i  
hur fullstandig statistiken iir och hur noggrant de bakomliggande dodsor- 
sakerna anges. Detta galler speciellt aldre mkniskor for vilka obduktions- 
talen ofta ar liga. 

I minga lander finns tyv& h n u  inte grundlaggande dodsorsaksstatistik 
tillganglig, vanligtvis beroende p i  att det inte finns resurser for att uppratta 
dodsorsaksregister p i  rutinmassig grund. Om nationella register existerar 
finns risken att de inte iir kompletta; fattigare delar av befolkningen kanske 
inte finns med, av kulturella eller religiosa skal kan det vara s i  att dodsfall 
inte har rapporterats och felaktig ilder vid frinfallet kan ha angivits. Att 
skaffa fram korrekta dodsdata har hogsta prioritet for epidemiologer. 

Internationellt overenskomna klassificeringsmetoder anvands for att 
koda dodsorsaker. Dessa klassificeringsmetoder finns angivna i Internatio- 
nal classiJication of diseases (WHO, 1992b) och de revideras regelbundet 
p i  grund av uppkomsten av nya sjukdomar och med hansyn till att krite- 
rierna for redan erkanda sjukdomar forandras. Att koda dodsorsaker iir rela- 
tivt komplicerat och detta iir annu inte ett rutinforfarande i alla lander. Dod- 
lighetsdata uttrycks som dodstal. 

Dodstalet eller det allmanna dodstalet (crude mortality rate) beriiknas p i  
foljande satt: 

Antal doda under en viss period 
Allmant dodstal = 

Genomsnittlig totalpopulation under perioden 
(X 1 0 9  

Det storsta problemet med det allmanna dodstalet iir att det inte tar hansyn 
till att dodsrisken varierar beroende p i  ilder, kon, ras, socioekonomisk till- 
horighet och andra faktorer. For det mesta iir det inte lampligt att anvanda 
detta viirde for att gora jamforelser mellan olika tidsperioder eller geogra- 
fiska omriden. Dodligheten hos invinare i nybyggda stadsdelar med minga 
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unga familjer skiljer sig sannolikt mycket frin dodligheten p i  semesterorter 
diir minga pensioniirer valjer att bo. Jamforelser av dodstal mellan grupper 
med olikartad ildersstruktur grundas vanligtvis p i  ildersstandardiserade tal 
(se sidan 45). 

Det iir lampligt att anviinda specifika dodstal om det galler en viss 
befolkningsgrupp, definierad av Alder, ras, kon, yrke eller geografisk bela- 
genhet, eller vid vissa dodsorsaker. Ett ilders- och konsspecifikt dodstal 
definieras till exempel p i  foljande satt: 

Det totala antalet dodsfall som intraffar i en viss Alders- och kons- 
grupp i en population inom ett visst ornride under en 

given tidsperiod 
(X Ion) 

Uppskattad totalpopulation i samma Alders- och konsgrupp av 
populationen i samma ornride under samma tidsperiod 

For att beskriva dodligheten i en population kan ibland det proportionella 
dodstalet (proportionate mortality rate) anvandas, ett varde som i sjalva 
verket iir ett forhillande: antal dodsfall av en viss orsak per 100 eller 1 000 
dodsfall totalt under samma period. 

Ett proportionellt tal uttrycker inte risken for att medlemmarna i en 
population ska drabbas av eller do i en sjukdom. Jamforelser mellan olika 
gruppers proportionella tal kan visa p i  intressanta skillnader. Om inte de 
allmanna eller gruppspecifika mortalitetstalen iir kanda kan det emellertid 
inte faststallas om en skillnad mellan grupperna beror p i  avvikelser i 
tdjarna eller namnama. De proportionella mortalitetstalen for cancer iir till 
exempel mycket hogre i typiska industrilander med minga gamla manni- 
skor an de iir i utvecklingslander med fA gamla manniskor, aven om den 
faktiska cancerrisken over hela livet iir densamma. 

Dodlighet fore och strax efter fodelsen 

Spadbarnsdodligheten anvands ofta som ett mitt p i  halsonivin i ett sam- 
hdle. Den definieras som dodligheten hos barn under forsta levnadsket, 
och namnaren iir antalet levande fodda barn samma L 

Spadbarnsdodligheten beraknas p i  foljande satt: 

Antal dodsfall under ett ir bland barn 
yngre ar l k 

Spadbarnsdodlighet = X 1 000 
Antal levande fodda barn samma k 
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Tabell 2.4: Spadbarnsdodligheten i utvalda landel; 1987 

Land Spadbarnsdodlighet 
(per 1 000 levande fodda) 

Japan 
Sverige 
Schweiz 
Kanada 
Frankrike 
Australien 
England och Wales 
USA 
Portugal 
Kuba 
Ungern 
Polen 
Chile 
Fiji 
Jugoslavien 
Ecuador 
Marocko* 
Bangladesh* 
Etiopien* 
Afganistan* 

Kalla: WHO, 1990a. 

* Siffrorna uppskattade av UNICEF (1987) 

Det faktum att spadbarnsdodlighet anvands som ett mbtt pb det samlade 
halsotillstbndet hos en given population grundar sig pb antagandet att denna 
iir speciellt kanslig for socioekonomiska forandringar och halsovkdsinsat- 
ser. Spadbarnsdodligheten varierar enormt (se tabell 2.4). Hog dodlighet 
borde gora halso- och sjukvkdspersonal uppmiirksamma pb behovet av 
brett upplagda undersokningar och forebyggande kgiirder. 

Andra mbtt p i  mortalitet under den tidiga barndomen innefattar foster- 
dodlighet, dodfodsel- eller sen fosterdodlighet, perinatal dodlighet, neon- 
atal dodlighet och postneonatal dodlighet. Exakta riktlinjer for definition av 
dodfodsel, fosterdod och levande fodsel kerfinns i International classijica- 
tion of diseases (WHO, 1992b) och Teaching health statistics (Lwanga & 
Tye, 1986). 
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Barnadodligheten baseras p i  dodsfall hos barn i ildrarna 1-4 i r  och k 
viktig eftersom olycksfall, undernaring och infektionssjukdomar k vanliga 
i denna ildersgrupp. 

D i  korrekt dodsorsaksregistrering saknas kan spadbarns- och barnadod- 
ligheten uppskattas med ledning av svaren frin hushillsenkater d k  man 
staller foljande friga forst: 

"Har under de senaste tvi  h-en nigot barn dott sorn var fem i r  eller 
yngre?" 

Om svaret ar jakande stalls ytterligare tre frigor: 
"For hur minga minader sedan intraffade dodsfallet?" 
"Hur minga minader gammalt var barnet vid dodstillfallet?" 
"Var barnet en pojke eller en flicka?" 
Om man i undersokningen aven samlar in information om overlevande 

barns antal och Alder kan spadbarns- och barnadodligheten uppskattas 
nigorlunda korrekt. Dodlighet bland vuxna kan p i  ett ungefaligt satt matas 
i hushillsenkater om korrekt information inte redan finns tillganglig. 

Hushillsenkater medfor vissa svhigheter. Det ar till exempel inte ovan- 
ligt att den sorn svarar har svirt att forsti vilken tidrymd sorn innefattas i 
frigan, barn sorn dott strax efter fodseln kanske inte rapporteras och av kul- 
turella skal rapporteras kanske fler manliga dodsfall an kvinnliga. Detta k 
emellertid den enda metod sorn g h  att anvanda i vissa samhallen. For hal- 
sovirdsplanerarna k det speciellt viktigt att matningar av spadbarnsdodlig- 
heten i Iiginkomstomriden genomfors for att de ska kunna fordela sjuk- 
virdsresurserna p i  ett rattvist satt. Om det inte finns tillforlitlig information 
riskerar man att halsoproblemens omfattning inte vidkanns. Detaljer betraf- 
fande metoden iterfinns i Handbook of household surveys (United Nations, 
1984) eller i Asking demographic questions (Lucas & Kane, 1985). 

Modradodlighet (barnsangsdodlighet), viktig statistik sorn ibland non- 
chaleras eftersom den L s v k  att berakna korrekt, rdcnas fram p i  foljande 
satt: 

Antal dodsfall p i  grund av graviditet p i  ett h- 
Modradodlighet = (X 10n) 

Totalt antal fodslar samma h- 

Modradodligheten vaxlar oerhort mycket, frin ca 10 per 100 000 i Europa 
till mer an 500 per 100 000 i Afrika. Inte ens denna jamforelse kan p i  ett 
fullgott satt iterspegla den mycket storre risk sorn kvinnor i Afrika loper att 
do av havandeskapsrelaterade orsaker. Det genomsnittliga antalet forloss- 
ningar per kvinna ar ocksi storre i Afrika och risken for att do av havande- 
skapsrelaterade orsaker kan vara ungefar 400 ginger storre i vissa utveck- 
lingslander an i industrialiserade lander. 
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Medellivslangd (life expectancy) 

Medellivslangd iir ett annat ofta anvant sammanfattande viirde p i  halsotill- 
stindet i en population. Det definieras sorn det genomsnittliga antal k en 
individ i en viss Alder kan forvantas leva om de aktuella dodstalen best& 
Det iir inte alltid latt att tolka orsakerna till skillnaderna i medellivslangd 
mellan olika lander, eftersom olika monster kan uppsti beroende p i  vilka 
matmetoder som anvands. Forvantad livslangd vid fodseln, den korrekta 
benwningen p i  medellivslangd, som ett generellt mitt p i  halsotillstindet, 
har mycket mer att gora med dodsfall i spadbarnsildern an med dodsfall 
senare i livet. I tabell 2.5 ges data for fyra lander som har en nigorlunda 
korrekt dodsorsaksstatistik. I de minst utvecklade landerna kan den forvan- 
tade livslangden vid fodseln vara s i  l ig som 40-50 k .  

Det har framlagts forslag om andra mitt p i  halsotillstind sorn bygger p5 
dodsorsaksstatistik. Ett av dem, potentiellt antal forlorade k (years of 
potential life lost), baseras p i  det antal k som forloras genom prematur dod 
(fore en godtyckligt faststalld ilder). Det finns mer komplicerade mitt sorn 
inte enbart tar hansyn till livslangden utan ocksi beriiknar livskvalitet, t.ex. 
forvantad livslangd utan invaliditet (life expectancy free from disability), 
och kvalitetsjusterad livslangd (quality-adjusted life years); det senare 
begreppet anvands alltmer i uppskattningar av vissa metoders lonsamhet 
(se kapitel 10). 

Ghana Health Assessment Project Team (1981) har utvecklat en metod 
som kvantitativt viirderar olika sjukdomsproblems relativa betydelse for en 
populations halsa. Metoden mater en sjukdoms effekter p i  ett sarnhalle 
genom det antal dagar av halsosam levnad som forloras genom sjukdom, 
invaliditet och dod till foljd av sjukdomen. Detta viirde erhills genom att 
information stalls samman om incidenstal, letalitet och om det av sjukdo- 
men frarnkallade handikappets omfattning och varaktighet. I Ghana har det 
uppskattats att malaria, massling, lunginflammation i barndomen, sickle- 
cellsanemi och s v k  underniiring iir de fem kardinalorsakerna till forlust av 

Tabell 2.5: Forvantad livslangd (dr )  i utvalda dldrar ifyra lander 

Alder Mauritius Bulgarien USA Japan 

Fodseln 65,O 68,3 71,6 75,8 
45 t 25,3 27,3 3O,4 32,9 
65 t 11,7 12,6 15,O 16,2 

Kalla: WHO, 1990a. 

44 O Studentlitteratur 



Att mata halsa och sjukdom 

halsosam levnad, och dessa s t k  tillsammans for 34% av forlusten av halso- 
sam levnad orsakad av sjukdom. 

Standardiserade tal 
Ett ildersstandardiserat dodstal ar ett sammanfattande mitt p i  det dodstal 
en population skulle ha om den hade en bestamd ildersstruktur, nigot sorn 
erhills genom standardisering. Standardisering k nodvandig vid jamforel- 
ser av tvi  eller flera populationer sorn skiljer sig i t  i forhillande till vissa 
grundlaggande karakteristika (ilder, ras, socioekonomisk status, etc) som 
var for sig piverkar dodsfallsrisken. Tvb ofta anvanda standardpopulationer 
k vkldspopulationen Segi och den europeiska standardpopulationen 
(WHO, 1990a). Standardiseringen av tal kan goras antingen direkt eller 
indirekt. Den indirekta metoden k den nest  anvanda och sjukdomstalen i 
standardpopulationen tillampas d&id p i  de populationer som jsimfors. 
Med detta tillvagagingssatt f k  man fram det antal fall sorn skulle forvantas 
om de ildersspecifika talen i standardpopulationen vore desamma i den 
population sorn studeras. Valet av standardpopulation k godtyckligt. En 
detaljerad redogorelse for standardiseringstalsmetoder finns hos Lwanga & 
Tye (1986). Standardiserade tal anvands, narhelst de k relevanta, for att 
berakna sjuklighet sival sorn dodlighet. 

Alder~standardiserin~en av talen eliminerar risken for att skiftande 
ildersfordelningar ska inverka p i  de sjuk- och dodstal som jsimfors. Varia- 
tionen ar exempelvis stor mellan landerna vad galler rapporterad dodlighet i 
sjukdomar i cirkulationssystemet (tabell 2.6). Finland har en dodlighet som 
uppskattningsvis ar fem ginger s i  hog sorn Mexikos, men det standardise- 
rade dodstalet k mindre an tvi  ginger s i  stort. Egypten har det storsta 
ilderstandardiserade talet och de storsta ildersspecifika talen i tabell 2.6, 
trots att dodligheten k mindre an halften s i  hog sorn Finlands. Skillnaden 
mellan dessa lander ar foljaktligen inte s i  stor sorn dodstalen ger sken av. 
Utvecklingslander har en mycket storre andel unga manniskor i befolk- 
ningen an industrialiserade liinder och unga manniskors hjart-kklsjuk- 
domsfrekvens k lig jamfort med aldres. Alla dessa tal piverkas naturligtvis 
av de ursprungliga dodsorsaksuppgifternas kvalitet. 

Medan standardiseringen i tabell 2.6 k utford for hela ildersskalan 
tacks enbart ornridet 30-69 ir i tabell 2.7. Dodstalen for kranskklsjukdom 
och slaganfall har standardiserats till en del av en standardpopulation 
(vkldspopulationen Segi) for att garantera att inte jamforelserna piverkas 
av de skiftande ildersfordelningarna i de olika populationerna. Tabell 2.7 
uppvisar stora variationer i talen och stora skillnader mellan man och kvin- 
nor, speciellt betraffande kranskarlsjukdom. 
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Tabell 2.6: Allmanna och 8ldersstandardiserade dodstal (per 100 000) for sjukdo- 
mar i cirkulationssystemet i utvalda landel; 1980 

Allmant Standardiserat Alder~s~ecifikt 
dodstal dodstal, alla lldrar 45-54 l r  55-64 l r  

Finland 49 1 277 204 63 1 
Nya Zealand 369 254 184 559 
Frankrike 368 164 97 266 
Japan 247 154 95 227 
Egypten 192 299 301 790 
Venezuela 15 219 177 497 
Mexiko 96 163 132 327 

Beraknat frin WHO-data, 1987a. 

Tabell 2.7: ~ldersstandardiserade diidstal (per 100 000) i 8ldersgruppen 30-69 81; 
for kranskarlssjukdom och slaganfall 

Kranskarlssjukdom Slaganfall 
Man Kvinnor Man Kvinnor 

Nordirland 
Skottland 
Finland 
Tjeckoslovakien 
England och Wales 
Nya Zealand 
Australien 
USA 
Polen 
Grekland 
Portugal 
Frankrike 
Japan 

Kalla: Uemura & Pisa. 1988. 
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Morbiditet 

Dodstal k speciellt anvandbara for att utreda sjukdomar med hog letalitet. 
Minga sjukdomar har emellertid l ig dodlighet, t.ex. iderbrick, ledgbngs- 
reumatism, vattkoppor och pissjuka. I dessa fall ar information om morbi- 
ditet (sjukdomsfrekvensen) mer anvandbar an dodstal. Data om sjuklighet 
kan ofta hjalpa till att klargora orsakerna till vissa tendenser i dodlighet. 
Forandringar i dodligheten kan orsakas av forandringar i sjukligheten eller 
letaliteten. Den nedging som under senare iir kunnat noteras i minga 
industrialiserade liinder vad betraffar dodligheten i hjiirt-karlsjukdomar 
kan vara orsakad av en minskning av antingen incidensen eller letaliteten. 
Eftersom det med tiden sker en forandring av ildersstrukturen i popula- 
tionen bor en analys inriktad p i  tidstendenser grundas p i  ildersstandar- 
diserad sjuklighet och dodlighet. 

I minga lander h det lag p i  att information om vissa sjukdomar ska 
samlas in; det galler till exempel sjukdomar med anmalningsplikt. Sjukdo- 
mar som kraver isolering, sisom kolera, och andra allvarliga smittsarnma 
sjukdomar, sisom Lassa-feber och aids, finns ofta med bland de anmal- 
ningspliktiga sjukdomarna. Om sjukdomen anmals beror p i  om patien- 
tema soker medicinsk ridgivning, om korrekt diagnos stalls och om 
anmalningarna sands vidare till de allmanna halsoviirdsmyndigheterna; 
minga fall anmds troligen inte alls. Anmalningar betraffande sjukdomar 
av stor betydelse for folkhdsan stalls sarnman av WHO och publiceras i 
Weekly epidemiological record. 

Andra informationskallor betriiffande sjuklighet h data om in- och 
utskrivningar p i  sjukhus, polikliniska besok och konsultationer inom pri- 
m2irviirden, specialistitgarder (sisom behandling vid olycksfall) samt sta- 
tistik betraffande insjuknanden i till exempel cancer och fall av medfodda 
missbildningar. Om informationen ska kunna anvandas i epidemiologiska 
undersokningar miste den vara relevant och lattillganglig. I vissa lander 
kan det faktum att sjukjoumalerna iir konfidentiella gora att sjukhusdata 
inte kan anvandas i epidemiologiska studier. Ett registreringssystem d h  
koncentrationen laggs p i  administrativ eller ekonomisk information snarare 
an p i  diagnostiska karakteristika och individkarakteristika kan minska det 
epidemiologiska vhdet av sjukvdrdsstatisktiken. 

Uppgifter om sjukhusinlaggningar piverkas av andra faktorer an popu- 
lationens sjuklighet, dhibland tillgingen p i  sangar, inlaggningspolicy och 
sociala faktorer. Exempelvis kan den dramatiska okningen av sjukhusin- 
laggningar p i  grund av astma bland smi barn i Nya Zealand mellan k e n  
1960 och 1980 forklaras p i  m k g a  satt, till exempel av forandringar i inci- 
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Tabell 2.8: Sjukhusinlaggningstal for astma per 100 000 efter ijlder (Auckland, 
Nya Zealand) 

Kalla: Jackson & Mitchell, 1983. Aterges med utgivarens tillstsnd. 

denstal och inlaggningspolicy (tabell 2.8). Om man i stallet for att registrera 
antalet sjukhusinlaggningar registrerar antalet personer kan det visa sig 
omojligt att skilja nyintagning frin iterintagning. Den population som till- 
hor ett visst sjukhus (niimnaren) kan visa sig svir att berakna. 

P i  grund av de minga begransningar som rutinmassigt registrerade mor- 
biditetsdata foreter 2r forskarna i minga epidemiologiska undersokningar 
om sjuklighet beroende av att kunna samla in ny information med hjalp av 
speciellt utfonnade frigeformular och speciella screeningmetoder. Detta 
gor att forskarna kan lita mer p i  den information och de resultat de f ir  frarn 
med utgingspunkt frin den. 

Funktionsnedsattning 

Forutom att undersoka forekomsten av sjukdom, genom till exempel berak- 
ningar av incidens- och morbiditetstal, mater forskarna i allt hogre grad 
ocksi konsekvenserna av sjukdom: skada, funktionsnedsattning och handi- 
kapp. Dessa begrepp har av WHO definierats p i  foljande satt (WHO, 
1980b): 

skada: en forlust eller avvikelse i psykologisk, fysiologisk eller anatomisk 
struktur eller funktion, 

funktionsnedsattning: en begransning i eller forlust av formigan (till foljd 
av svaghet) att utfora en aktivitet p i  ett satt som anses normalt for en m&- 
niska, 

handikapp: de negativa foljderna av skadan eller funktionsnedsattningen 
for en viss individ som gor att individens mojligheter att forverkliga den 
roll som kan anses vara normal (beroende p i  ader, kon samt sociala och 
kulturella faktorer) for honom eller henne begransas eller forhindras. 
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N k  man ska mata prevalens av funktionsnedsattning uppstk valdiga pro- 
blem, och resultatet piverkas, annu mer an n k  man mater sjuklighet, av 
yttre sociala faktorer. Det blir emellertid allt viktigare att mata prevalens av 
funktionsnedsattning i samhallen d k  de akuta och dodliga sjukdomarna 
minskar och d k  det finns ett okande antal gamla manniskor. 

Att jihfora sjukdomsforekomst 

Att mata forekomst av sjukdom eller nigot annat halsotillstind iir bara att 
inleda den epidemiologiska processen. Nasta nodvandiga steg k att j h -  
fora forekomsten i tvi  eller flera grupper av miinniskor med varierande grad 
av exponering. I kvalitativ mening kan en person antingen vara exponerad 
eller oexponerad for en undersokningsfaktor. En oexponerad grupp 
anviinds ofta som referensgrupp. I kvantitativ mening kan personer vara 
exponerade i olika hog grad och under olika ling tid (se kapitel 9). Den 
sammanlagda mangden av en faktor som nir en person kallas dosen. 

Den procedur som tillampas for att j h f o r a  forekomster kan anvandas 
for att berakna risken for att en exponering ska resultera i en halsoeffekt. 
Bide absoluta och relativa jamforelser kan goras; mitten beskriver styrkan 
av sambandet mellan exponering och resultat. 

Absolut jamforelse 

Riskdifferens 

Riskdifferensen (risk difference eller attributable risk; exposed), merrisk 
eller absolut risk, k skillnaden i sjukdomsforekomst mellan exponerade 
och icke exponerade grupper. Detta mitt ar anvandbart d i  man vill beriikna 
omfattningen av det av exponeringen orsakade allmanna halsoproblemet. 
Det g k  till exempel att utifrin uppgifterna i tabell 2.3 utlasa att riskdiffe- 
rensen betraffande incidenstalet for slaganfall bland rokande kvinnor jam- 
fort med det for kvinnor som aldrig har rokt iir 31,9 per 100 000 personk 
(49,6-17,7). 

Etiologisk fraktion (exponerade) 

Den etiologiska fraktionen (exponerade) (attributable fraction (exposed)), 
faststalls genom att riskdifferensen divideras med sjukdomsforekomst i den 
exponerade populationen. Vad betraffar uppgifterna i tabell 2.3 k den etio- 
logiska fraktionen gallande rokning och slaganfall bland kvinnliga rokare 
((49,6-17,7)/49,6) X 100 = 64%. 
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N k  en exponering anses vara orsak till en viss sjukdom k den etiologiska 
fraktionen det antal sjukdomsfall i den specifika populationen som inte 
skulle ha uppstitt om ingen exponering hade agt rum. I ovanstiende exempel 
skulle man forvanta sig att risken for slaganfall skulle minska med 64% for 
kvinnliga rokare som slutarroka, under forutsattning att riikning k bide kau- 
sal och mojlig att forebygga. Den etiologiska fraktionen k ett anvandbart 
redskap for att bedoma vilka forebyggande insatser som bor prioriteras. 
Bide rokning och luftfororeningar orsakar till exempel lungcancer, men den 
etiologiska fraktionen for rokning k vanligtvis mycket hogre an den for luft- 
fororening. Endast i samhallen d b  rokning forekommer mycket sallan och 
diir det finns svka fororeningar bide inornhus och utomhus iir det troligt att 
den senare faktorn k den viktigaste orsaken till lungcancer. I de flesta lander 
bor rokavvanjning prioriteras i lungcancerforebyggande Qtgkdsprogram. 

Etiologisk fraktion (population) 

Den etiologiska fraktionen (population) (population attributable risk), k ett 
mitt p i  det sjukdomsoverskott (excess rate of disease) som kerfinns i en 
he1 undersokningpopulation och som kan tillskrivas en exponering. Detta 
mkt  k anvandbart for att faststalla den relativa betydelsen av exponering 
for hela populationen, och k den andel med vilken incidenstalet i hela 
populationen skulle minska om exponeringen eliminerades. Detta kan upp- 
skattas genom formeln 

dar Zp k sjukdomens incidenstal i hela populationen och I, ar sjukdomens 
incidenstal i den oexponerade gruppen. 

Utifrin uppgifterna i tabell 2.3 kan den etiologiska fraktionen (popula- 
tion) beraknas som 

vilket motsvarar 41,4%. 

Relativ jhforelse 

Riskkvoten (risk ratio) eller den relativa risken k forhillandet mellan ris- 
ken for sjukdomsforekomst bland exponerade och oexponerade personer. 
Riskkvoten vad betriiffar slaganhll bland rokande kvinnor j h f o r t  med 
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kvinnor som aldrig har rokt ar 2,8 (49,6/17,7) (tabell 2.3.). I det foljande 
kommer den i Sverige vanligare termen relativ risk att anvandas. 

Den relativa risken ar en battre indikation p i  styrkan av ett samband an 
riskdifferensen, eftersom den uttrycks i relation till en baslinjenivi for fore- 
komst. Den relateras siledes till storleken p i  incidenstalets baslinjenivi, till 
skillnad frin riskdifferensen; populationer med liknande riskdifferens kan 
uppvisa stora skillnader i relativ risk, beroende p i  baslinjetalens storlek. 
Den relativa risken anvands for att uppskatta sannolikheten for att ett sam- 
band betecknar ett kausalt forhillande. Exempelvis iir den relativa risken 
for lungcancer bland storrokare som rokt l h g e  jamfort med icke rokare 
uppskattningsvis 20. Detta ar mycket hogt och antyder att detta forhillande 
sannolikt inte iir tillfalligt. Lagre relativ risk kan naturligtvis ocksi visa p i  
ett kausalt forhillande, men andra mojliga forklaringar miste noggrant ute- 
slutas (se kapitel5). 

Det standardiserade mortalitetstalet (standardized mortality ratio) ar en 
specie11 typ av relativ risk d k  det observerade dodsmonstret i en grupp jam- 
fors med vad som kunde ha forvantats om det ildersspecifika mortalitetsta- 
let hade varit detsarnma som i en viss referenspopulation. Metoden, kallad 
indirekt standardisering, korrigerar skillnader i ildersfordelning mellan 
undersoknings- och referenspopulationerna. 

2.1 Vilka iir de tre epidemiologiska mitten p i  sjukdomsfrekvens och i vil- 
ket fijrhillande stir de till varandra? 

2.2 ~r prevalenstalet ett anvanbart mitt p i  forekomsten av icke insulin- 
beroende diabetes i olika populationer? Vilka L de mojliga forkla- 
ringarna till de skillnader i prevalenstal for diabetes som kan utlasas i 
tabell 2.2? 

2.3 Varfor har dodstalen for kranskiirlsjukdom ildersstandardiserats i 
tabell 2.7? Vilka 21- de mojliga forklaringarna till de skillnader som 
tabellen visar? 

2.4 Vilka metoder anvands for att jamfora sjukdomsforekomst i populatio- 
ner och vilken information ger de? 

2.5 Den relativa risken for lungcancer i samband med passiv rokning iir 
Iig, men den etiologiska fraktionen (population) ar avsevard. Vad iir 
forklaringen till detta? 
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3 Undersokningstyper 

Observationer och experiment 
Epidemiologiska studier kan klassificeras som antingen experimentella 
eller icke experimentella. De vanligaste undersokningstyperna finns listade 
i tabell 3.1 d3r ocksi studieomriden och alternativa namn finns angivna. 
Termerna i den vanstra kolumnen anvands genomgiende i denna bok. 

I icke experimentella studier liter man naturen ha sin ging, dvs. forska- 
ren mater, men ingriper inte. Har ingir studier som kan kallas deskriptiva 
eller analytiska. I en desknptiv studie beskrivs enbart forekomsten av en 
sjukdom i en population och den utgor ofta det forsta stadiet i en epidemio- 
logisk undersokning. En analytisk studie gir langre genom att analysera 
forhillanden mellan halsotillstind och andra variabler. Med undantag for 
de enklaste deskriptiva studierna h epidemiologiska studier analytiska till 
sin karaktiir. 

Tabell 3.1: Typ av epidemiologisk studie 

Studietyp Alternativt namn 

Icke experimentella studier Observationsstudier 

Deskriptiva studier 
Analytiska studier 

Ekologiska studier Aggregerade data 
Tvarsnittsstudier Prevalensstudier 
Fall-kontroll-studier Fall-referens-studier 
Kohortstudier Uppfoljningsstudier 

Experimentella studier Interventionsstudier 

Randomiserade kontrol- Kliniska forsok 
lerade experiment 
Faltstudier 
Samhallsinterventioner 

Studieomride 

Populationer 
Individer 
Individer 
Individer 

Patienter 

Friska personer 

Kiilla: Jackson & Mitchell, 1983. Aterges med utgivarens tillstind. 
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Undersokningstyper 

Begransad deskriptiv information, en fallserie (case series) till exempel, 
diir de karakteristiska egenskaperna hos ett antal patienter rned en viss sjuk- 
dom beskrivs men inte jamfors rned refererenspopulationens karakteristika, 
kan ofta ge forskarna stimulans till att piborja en mer detaljerad epidemio- 
logisk studie. Gottlieb et al. (1981) till exempel, beskrev fyra unga man rned 
en tidigare sallsynt form av lunginflammation vilket breddade vagen for en 
ling rad epidemiologiska studier av det tillstind som blev kant som aids. 

I experimentella studier, eller interventionsstudier, gors ett aktivt forsok 
att foriindra en sjukdomsdeterminant (en exponering eller ett beteende till 
exempel) eller en sjukdoms fortskridande (genom behandling) och de utfor- 
mas p i  liknande satt som experiment inom andra vetenskaper. Dessa stu- 
dier understalls emellertid hiird granskning, eftersom forsokspersonernas 
halsa kan s t i  p i  spel. Den viktigaste experimentella undersokningsformen 
iir det randomiserade kontrollerade experimentet, rned patienter som for- 
soksobjekt. Faltstudier (field trials) och samhallsinterventioner (community 
trials) iir andra experimentella studiemodeller diir deltagarna iir friska per- 
soner respektive grupper. 

I varje epidemiologisk undersokning iir det nodvandigt att klart definiera 
den sjukdom som ska undersokas, dvs. att definiera de symtom, tecken eller 
andra karakteristika sorn kan visa att en person har sjukdomen ifriga. Det 
iir ocksi nodvandigt att klart definiera vad sorn menas rned en exponerad 
person, dvs. vilka kannetecken som identifierar en maniska sorn expone- 
rad for den faktor sorn studeras. Om klara definitioner av sjukdom och 
exponering saknas uppstk sannnolikt stora sviirigheter niir data frAn en epi- 
demiologisk studie ska tolkas. 

Icke experimentell studieupplaggning 

Deskriptiva studier 

Den forsta fasen i en epidemiologisk undersokning iir ofta en enkel beskriv- 
ning av halsotillstindet i en befolkning, en beskrivning som bygger p i  all- 
mant tillgiingliga data eller p i  data sorn kommit fram vid speciella under- 
sokningar (se kapitel 2). I mAnga lander genomfors sidana studier av 
statliga centra for halsostatistik. I deskriptiva studier forsoker man inte ana- 
lysera sambandet mellan exponering och effekt. Dessa studier bygger van- 
ligtvis p i  dodsorsaksstatistik och forskarna kan hiir undersoka hur dodlig- 
heten ser ut rned hansyn till Alder, kon eller etnisk tillhorighet under givna 
tidsperioder eller i skilda Iander. 
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Figur 3.1 Modradodligheten i Sverige, 1750-1975 

Kalla: Hogberg & Wall, 1986. 

Ett exempel p i  deskriptiv information visas i fig. 3.1, som i ett diagram 
v i sa  utvecklingen av modradodligheten i Sverige sedan mitten av sjutton- 
hundratalet. Diagrammet visar den allmanna modradodligheten per 
100 000 levande fodslar. Denna information kan vara mycket viirdefull for 
att de faktorer som lett till den nedbtgiende trenden ska kunna identifieras. 
Det ar intressant att spekulera i vilka mojliga forandringar i unga kvinnors 
levnadsforhbllanden som orsakade den tillfalliga okningen av modradodlig- 
heten under 1860- och 1870-talen. 
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Figur 3.2 Aldersstandardiserade dodstal for slaganfall bland man i Bldern 40-69, 
tre landel; 1970-1985 

Kalla: Bonita et al., 1990. 

~ v e n  uppgifterna i fig. 3.2 bygger p i  allman ddasorsaksstatistik och de 
utgor exempel p i  hur dodligheten i tre lander forandrats over tiden. Det 
visar sig att i tvi  av landerna har dodligheten i slaganfall minskat under 
flera decennier, medan den i Bulgarien diiremot har okat. For att nasta steg i 
undersokningen ska kunna genomforas kravs information om jamforbarhe- 
ten mellan dodsorsaksregistren, forandringar i sjukdomens incidens och 
letalitet samt om forandringar gallande riskfaktorer i populationerna. 

I tabell 3.2 visas resultaten frin genomforda deskriptiva studier av rok- 
vanor p i  vissa oar i Stilla havet. Det k en allmant utbredd uppfattning att 
manniskor i urbaniserade ornriden i utvecklingslander roker mer an folk p i  
landsbygden, men dessa kartlaggningar visar att motsatsen galler p i  Fiji 
och Vastra Samoa. 

I tabell 3.3 presenteras resultaten frin en deskriptiv studie av serolo- 
giska markorer for hepatit hos barn i centrala Tunisien och de visar att pre- 
valensen okar med ildern. Vid 7-9 &S ilder hade over 20% exponerats for 
hepatit B-virus. 
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Tabell 3.2: Prevalens av rokning bland man pd vissa utvalda Stillahavsoar 

Procent rokare 
Land Stiider Landsbygd 

Fiji 
Melaneser 66 88 
Asiatiska indier 42 62 

Kiribati 88 84 
Nya Kaledonien 76 4 1 
Vastra Samoa 57 75 

Kalla: Tuomilehto et al., 1986. 

Tabell 3.3: Prevalens av serologiska markorer for hepatit B bland barn i centrala 
Tunisien efter dlder 

Aldersgrupp (Ir) Prevalens av hepatit B-markorer (%) 

Kalla: Said et al., 1985. 

Ekologiska studier 

Ekologiska studier, eller aggregerade data, inleder ocksl ofta den epide- 
miologiska processen. I en ekologisk studie analyseras populationer eller 
grupper snarare an individer. I ett land kunde det exempelvis pivisas ett 
samband mellan genomsnittlig forsaljning av en astmamedicin och fore- 
komsten av ett ovanligt hogt antal dodsfall i astma (Crane et al., 1989). 
Genom att jamfora populationer i olika lhder  vid samma tidpunkt eller 
samma population i ett land vid olika tidpunkter kan den typen av samband 
undersokas. Det senare tillvagagingssattet kan innebka att en del av de 
socioekonomiska confoundingfaktorerna (se sidorna 74-76), som utgor 
potentiella problem i ekologiska studier, kan undvikas. 
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Trots att ekologiska studier L enkla att genomfora och dLfor kan verka 
lockande L de ofta svka att tolka eftersom det sallan L mojligt att direkt 
analysera de olika tiinkbara forklaringarna till fynden. Ekologiska studier 
bygger ofta p i  data som samlats in for andra andamil och det kan hiinda att 
det inte g k  att f i  fram data om exponering och socioekonomiska faktorer. 
Eftersom man bara studerar en he1 population eller grupp kan inte heller 
den individuella kopplingen mellan exponering och effekt goras. Ett tillta- 
lande drag hos ekologiska studier L att data om populationer med vitt 
skilda karakteristika kan anvandas. Fig 3.3 visar till exempel frekvensen av 
oesophaguscancer i samhallen med olika saltkonsumtionsmonster; hog 
dodlighet i oesophaguscancer i vissa omriden i Henanprovinsen i Kina ver- 
kar ha samband med hog saltkonsumtion. Det i-ir emellertid sv& att avfLda 
andra faktorer, sisom okad alkoholkonsumtion i omriden med hogt saltin- 
tag och hog frekvens av oesophaguscancer, eftersom alkohol L en kiind 
riskfaktor for denna sjukdom. 

Om felaktiga slutsatser dras p i  basis av ekologisk information uppstk 
en ekologisk villfarelse eller bias. De samband som kan observeras mellan 

3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 

ForsAlt salt (kg/person/Ar) WHO 92322 

Figur 3.3 Sambandet mellan forsilda saltkvantiteter och dodlighet i oesophagus- 
cancer i Henanprovinsens kommuner i Kina 

Kalla: Lu & Qin, 1987. Aterges med utgivarens tillstind. 
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variabler p i  gruppnivi k inte nodvandigtvis desamrna som de som finns p i  
individuell nivi. Ofta har emellertid ekologiska studier p i  ett fruktbart satt 
inlett mer utforliga epidemiologiska arbeten. 

Tvarsnittsstudier 

Tvksnittsstudier (cross-sectional studies) mater sjukdomsprevalensen och 
kallas dMor ofta prevalensstudier. I en tvarsnittsstudie utfors matningarna 
av exponering och effekt p i  samma ging. Det ar inte latt att bedoma orsa- 
kerna till samband som pivisas i en tvksnittstudie. Den nyckelfriga som 
miste stallas k huruvida exponeringen foregir eller foljer efter effekten. 
Om man vet att uppgifterna om exponeringen representerar exponering 
innan nigon effekt uppstitt kan informationsanalysen utforas p i  liknande 
satt som vid kohortstudier. 

Tvarsnittstudier ar relativt billiga och enkla att utfora, och kan anvandas 
for att undersoka exponeringar som utgor konstanta karakteristika hos indi- 
viderna, sisom etnisk tillhorighet, socioekonomisk status och blodgrupp. 
Vid plotsliga sjukdomsutbrott ar det ofta lampligt att som forsta steg i 
utredningen om orsaken utfora en tvksnittsstudie som innefattar matning 
av flera exponeringar. 

I itskilliga lander utfors regelbundet tvksnittsenkater pH representativa 
urval av olika populationer, med tonvikt p i  personliga och demografiska 
kannetecken, sjukdomar och hidsorelaterade vanor. Sjukdomsfrekvens och 
andra utmkkande drag studeras sedan i relation till ilder, kon och etnisk 
tillhorighet. Data frin tvksnittsstudier k ofta till hjalp n k  det galler att 
bedoma vhdbehov i befolkningen. 

Tvarsnittssundersokningar av sjuklighet och sjukvhdsutnyttjande i 
olika lander ger ofta mycket varierande resultat, och de speglar vanligen 
lika mycket skillnader i undersokningsmetoder som verkliga olikheter mel- 
lan populationerna. Frinvaron av standardisering vad galler undersoknings- 
metoder kan utgora hinder vid jamforelser mellan sjuklighet och nyttjande- 
frekvens. Rekommendationer har utfkdats for att forbattra metodiken vid 
hiilsoundersokningar i utvecklingslander (Ross & Vaughan, 1986). Man 
miste vara uppmkksam p i  syftet med undersokningen; frigeformuliiren 
miste vara val utformade och urvalen noggrant gjorda. 

Fall - kontroll-studier 

Fall - kontroll-studier k relativt enkla och billiga att utfora och anvands 
mer och mer for att undersoka orsaker till sjukdom, speciellt ovanliga sjuk- 
domar. I denna typ av studier innefattas manniskor som har en sjukdom 
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(eller nigon annan utfallsvariabel) av intresse och en lamplig kontrollgrupp 
(jamforelse- eller referensgrupp), bestiende av manniskor som inte drab- 
bats av sjukdomen eller piverkats av utfallsvariabeln. Fallen och kontrol- 
lerna jamfors vad galler forekomst av den mojliga orsaken. Data avseende 
en viss tidsperiod samlas in. Fall - kontroll-undersokningar ar silunda 
longitudinella, till skillnad frin tvarsnittsstudier. Fall - kontroll-studier har 
kallats retrospektiva, eftersom forskaren ser bakh frin sjukdomen till en 
mojlig orsak. Detta kan verka forvirrande eftersom termerna retrospektiv 
och prospektiv mer och mer anvands for att beskriva tidpunkten for datain- 
samlingen i relation till ridande tidpunkt. I denna mening kan en fall - 
kontroll-undersokning vara antingen retrospektiv, nar all information ror 
ditid, eller prospektiv, niir datainsamlingen fortsatter med tiden. 

En fall-kontroll-studie inleds med att fallen valjs ut. Dessa bor repre- 
sentera samtliga fall i en viss population (fig. 3.4). Den sviraste uppgiften 
iir att valja ut kontroller s i  att de avspeglar exponeringsprevalensen i den 
population dar sjukdomsfallen utvecklades. Vidare f& inte urvalet av kon- 
troller och fall piverkas av exponeringsforhbllandet, vilket bor faststallas 
p i  samma satt for bida. Det ar inte nodvandigt att fallgruppen och kontroll- 
gruppen iir allomfattande; de kan i sjalva verket begransas till att innefatta 
vilken specificerad undergrupp som helst, till exempel gamla personer, man 
eller kvinnor. 

Tid 
- - - - - - - - m - -  + 

undersokningens riktning 
f . - . - - - - - 

Borja med: 

4 - 7 
I 
1- - - - - 
I 

f - '  

I (pers2!r som 1 
har sjukdomen) 

Population 

4 - 7 kontroller / 

WHO 92323 

Figur 3.4 Upplaggning av en fall-kontroll-studie 
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Kontrollgruppen bor besti av personer sorn skulle ha utvalts till fall- 
gruppen om de hade fitt sjukdomen. Det basta iir om man i fall - kontroll- 
studier anvander sig av nyinsjuknade fall (incidensdata), for att undvika 
svirigheten att skilja p i  faktorer relaterade till orsakssammanhang och 
overlevnad, men trots detta har det ofta utforts undersokningar d k  preva- 
lensdata anvants (till exempel fall - kontroll-studier av medfodda missbild- 
ningar). 
N k  det galler fall-kontroll-studier miste ett viktigt avgorande fattas 

sorn ror exponeringens startpunkt och dess varaktighet for fallgruppen res- 
pektive kontrollgruppen. I fall - kontroll-modellen avgors vanligtvis fallens 
exponeringsstatus efter att de utvecklat sjukdomen (retrospektiv informa- 
tion) och oftast genom att man frigar den drabbade personen, en van eller 
slakting direkt. Informantens svar kan piverkas av kannedom om den 
hypotes forskarna arbetar rned eller av sjukdomserfarenheten i sig. Expone- 
ringen faststalls ibland rned hjalp av biokemiska matningar av faktorer sorn 
kan piverkas av sjukdomen (t.ex. bly i blodet eller kadmium i urinen). 
Detta problem kan undvikas om det finns tillging till korrekta exponerings- 
data frin ett inarbetat register (t.ex. anstallningsregister inom industrin) 
eller om fall - kontroll-studien utfors prospektivt s i  att exponeringsdata 
samlas in innan sjukdomen utvecklats. En design av denna typ ar en fall - 
kontroll-studie rned sluten studiepopulation (nested case-control study) 
(se sidan 64). 

Ett klassiskt exempel p i  en fall-kontroll-studie utgor upptackten av 
sambandet mellan thalidomid (neorosedyn) och ovanliga missbildningar p i  
m a r  och ben hos barn fodda i Forbundsrepubliken Tyskland under k e n  
1959 och 1960. I studien som utfordes i r  1961 jamfordes drabbade barn 
rned normala barn (Mellin & Katzenstein, 1962). AV 46 modrar vars barn 
hade typiska missbildningar hade 41 tagit thalidomid mellan de fjkde och 
nionde graviditetsveckorna, medan ingen av de 300 modrarna i kontroll- 
gruppen, vars barn var normala, hade tagit medicinen under denna period. 

Ett annat exempel p i  hur en fall - kontroll-studiedesign kan anvandas 
visas i tabell 3.4. Kottkonsumtionens betydelse undersoktes i Papua Nya 
Guinea bland personer rned enteritis nekrotikans, varvid en jamforelse 
gjordes rned manniskor sorn inte hade sjukdomen. Det var mer sannolikt 
att de personer sorn hade sjukdomen var kottatare (50 av 61 fall) an att de 
sorn inte hade sjukdomen var det (16 av 57). 

I en fall - kontroll-studie mats sambandet mellan en exponering och en 
sjukdom genom att oddskvoten (OR) ber&nas. Denna ar kvoten mellan 
oddsen for exponering i fallgruppen och oddsen for exponering i kontroll- 
gruppen. Oddskvoten for uppgifterna i tabell 3.4 beraknas p i  foljande satt: 
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Tabell 3.4: Samband mellan intag av kott nyligen och enteritis nekrotikans i Papua 
Nya Guinea 

Exponering (intag av kott nyligen) 

I Ja Nej Totalt 

Kalla: Millar et al., 1985. Aterges rned utgivarens tillsthd. 

Sjukdom Ja 
(enteritis nekrotikans) Nej 

Totalt 

Detta visar att det var 11,6 ginger troligare att personerna i fallgruppen 
nyligen hade intagit kott an att de i kontrollgruppen hade gjort det. 

Oddskvoten liknar i mingt och mycket den relativa risken (sidorna 50- 
51), speciellt om en sjukdom L ovanlig. 

50 11 61 
16 41 57 

66 52 118 

Kohortstudier 

Kohortstudier, aven kallade uppfoljnings- eller incidensstudier, inleds med 
att en grupp personer som inte har sjukdomen (en kohort) klassificeras i 
undergrupper beroende p i  exponering for en potentiell sjukdomorsak (fig. 
3.5). Intressanta variabler specificeras och mats och hela kohorten foljs 
sedan upp for att man ska kunna se hur utvecklingen av nya sjukdomsfall 
(eller nigot annat utfall) skiljer sig mellan exponerade och oexponerade 
grupper. Eftersom de data som insamlats hanfor sig till olika tidpunkter iir 
kohortundersokningar longitudinella, liksom fall - kontroll-studier. 

Kohortstudier har kallats prospektiva studier, men denna terminologi L 
forvirrande och bor undvikas. Termen "prospektiv" syftar, vilket namnts p i  
sidan 59, p i  tidpunkten for datainsamlingen och inte p i  forhillandet mellan 
exponering och verkan. Det kan silunda finnas bide prospektiva och retro- 
spektiva kohortstudier. 

Kohortstudier ger den basta informationen om sjukdomsorsaker och det 
mest direkta mittet p i  risken for att drabbas av sjukdom. kven om de ar 
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Tid 
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undersokningens riktning 
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Figur 3.5 Upplaggning av en kohortstudie 

begreppsmassigt enkla innebiir kohortstudier stora itaganden och kan krava 
linga uppfoljningsperioder eftersom sjukdom kan uppsti ling tid efter 
exponeringen. Ett exempel iir leukemi orsakad av radioaktivitet, diir induk- 
tionsperioden (dvs. den tid som kravs for att den specifika orsaken ska ge 
nlgon effekt) iir mmdnga h, vilket medfor att det blir nodvandigt att folja upp 
deltagarna i undersokningen under motsvarande tid. Minga av de expone- 
ringar sorn studeras ar lingvariga till sin karaktar och korrekt information 
om dem haver datainsamling under linga perioder. Vad galler exempelvis 
cigarettrokning har emellertid minga manniskor fasta vanor och informa- 
tion om tidigare exponering kan samlas in d i  kohorten definieras. 

I situationer d l  plotslig exponering forekommer kan forhillandet mellan 
orsak och verkan vara upppenbart, men kohortstudier anvands ocksi for att 
undersoka sena eller kroniska effekter. Ett exempel ar den forgiftningskata- 
strof sorn intraffade k 1984 vid en pesticidfabrik i Bhopal i Indien och sorn 
drabbade manniskor sorn bodde i narheten av fabriken. En kemikalie i pro- 
duktionsprocessen, metylisocyanat, lackte frin en tank och ingorna drev 
ivag till omgivande bostadsomriden och dodade mer an 2 000 manniskor 
och forgiftade ytterligare 200 000. De omedelbara effekterna kunde latt stu- 
deras med en studie av tviirsnittsdesign. Mer lingsamt verkande kroniska 
foljder och effekter sorn utvecklas forst efter en ling latensperiod studeras 
fortfarande med hjalp av olika former av kohortstudier. 

Eftersom kohortstudier inleds med undersokningar av exponerade och 
oexponerade personer blir svkigheterna att mata exponering eller att hitta 
befintliga data om individuella exponeringer viktiga for att avgora hur latt 
denna typ av undersokning kan utforas. Om sjukdomen iir ovanlig i den 
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exponerade gruppen sival som i den oexponerade kan det ocksi bli pro- 
blem att samla ihop en tillrackligt stor undersokningsgrupp. 

Kostnaderna for en kohortstudie kan hillas nere genom att man delvis 
anvander allmant tillgangliga informationkallor om morbiditet och mortali- 
tet i uppfoljningsforfarandet, till exempel sjukdomsregister eller nationella 
dodsorsaksregister. Fig. 3.6 presenterar data frin en populationsbaserad 
kohortstudie av 5 914 barn i sodra Brasilien och visar spadbarnsdodlighe- 
ten vid olika fodelsevikter. Dodsfall under det forsta levnadsh-et h vanli- 
gast bland de lattaste barnen och ovanligast bland de tyngsta barnen. Det 
basta iir om man i en kohortstudie kan folja utvecklingen hos alla personer i 
undersokningen direkt, men detta liter sig inte alltid s i  latt goras. I den bra- 
silianska undersokningen var andelen barn som kunde spkas vid uppfolj- 
ningen mindre i de hogsta och lagsta inkomstgrupperna beroende p i  dessa 
manniskors geografiska rorlighet. 

c2000 2000- 2500- 3000- 3500+ 
2499 2999 3499 

Fodelsevikt (g) 
WHO 92325 

Figur 3.6 Spadbarnsdodlighet (ZMR = Infant mortality rates) efter fodelsevikt i 
sodra Brasilien 
Kiilla: Victoria et al., 1987. Aterges med utgivarens tillstind. 
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Kostnaderna kan i vissa fall minskas genom att man anvander sig av en his- 
torisk kohort (identifierad p i  basis av register over tidigare exponering). De 
register som fors over den radioaktiva exponering som militker vid kknva- 
penprovanlaggningar utsatts for anvands nu till exempel for att undersoka 
den eventuella roll som det radioaktiva nedfallet kan ha haft for utvecklan- 
det av cancer under de senaste 30 hen. Denna typ av undersokning kallas 
retrospektiv eller historisk kohortstudie, eftersom all information om expo- 
nering och effekt samlats in innan den aktuella undersokningen piborjats. 
Denna typ av undersokning k relativt vanlig i yrkesrelaterade cancerstu- 
dier. 

Det g& ocksi att hdlla kostnaderna for en epidemiologisk undersokning 
nere om man anvander sig av en fall - kontroll-studie med sluten studiepo- 
pulation. Bide fallen och kontrollerna valjs frin en definierad kohort d k  
viss information om exponering och riskfaktorer redan finns tillganglig. 
Ytterligare detaljerad information om de nya fallen och kontrollerna som 
valts ut for undersokningen samlas in och analyseras. Denna design k spe- 
ciellt anvandbar n k  det k dyrbart att mata olika exponeringsdetaljer. 

D i  kohortstudier utgh frin friska manniskor k det mojligt att utforska 
en mangd olika utfall (i motsats till fall- kontroll-studier d k  detta inte k 
mojligt). I Frarninghamstudien till exempel, en kohortstudie som piborja- 
des h 1948, har inte bara riskfaktorerna for hjm-kklsjukdom undersokts 
utan aven riskfaktorerna for en he1 rad andra sjukdomar, dkibland and- 
ningssjukdomar och sjukdomar i rorelseorganen. 

~ v e n  om kostnaderna fortfarande utgor den storsta begransningen i 
stora kohortstudier har metoder utvecklats som gi5r att de kan utforas till 
relativt liga kostnader. I den undersokning som tabell 2.3 grundar sig p i  
sarnlas information regelbundet in frin ett stort antal sjukskoterskor med 
hjalp av postenkater. Metoderna testas p i  ett litet urval, och allmant till- 
gangliga informationskallor anvands for att f i  fram data om sjukdomsef- 
fekter. Tillsammans med en mangd andra frigor har forhillandet mellan 
rokning och risken for slaganfall bland kvinnor undersokts. ~ v e n  om slag- 
anfall k en relativt vanlig dodsorsak forekommer den siillan hos yngre 
kvinnor. En stor kohort k d 8 o r  nodvandig for att studera orsakerna. 

I tabellerna 3.5 och 3.6 visas en sammanstallning av de viktigaste 
typerna av icke experimentella studier; deras olika tillampningsomriden, 
samt fordelar och nackdelar. 
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Tabell 3.5: Olika icke experimentella studieupplaggningar och deras tillampning- 
somr4dena 

Ekologiska Tvarsnitts- Fall- kontroll- Kohort 
studier studier st udier studier 

Undersokning av sall- 
synta sjukdomar + + + +  - +t.+++ - 

Undersijkning av sall- 
synta orsaker + + - - + + + + +  

Test av multipla 
orsakseffekter + + + - + + + + +  

Undersokning a v  mul- 
tipla exponeringar 
och determinanter + + + + + + + +  + + + 

Matningar av tids- 
samband + + - +b + + + + +  

Direkt matning av 
incidens - +C + + + + +  

Studier av l h g a  
latenstider - - + + + - 

a Nyckel: + . . . + + + + + anger lamplighetsgraden 
- inte lamplig 

Om prospektiv 
C Om populationsbaserad 

Tabell 3.6: Fordelar och nackdelar med olika icke experimentella studieupplagg- 
ningar 

Ekologiska Tvarsnitts- Fall-kontroll- 
studier studier studier 

Sannolikhet for: 
urvalsfel NA medel hi-ig 
minnesfel NA hog hi-ig 
bortfall frin uppfoljning NA NA lig 
confounding hog medel medel 

Tidskging l i g  medel medel 
Kostnad lig medel medel 

Kohort 
studier 

lig 
lig 
hog 
lig 
hog 
hog 

NA: ej tillamplig (not applicable) 
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Experimentell epidemiologi 

Att intervenera (ingripa i) eller experimentera inneb& att man forsoker for- 
andra en variabel hos en eller flera grupper av manniskor. Detta kan till 
exempel inneb&a att en kostfaktor som antas orsaka allergi utesluts eller att 
en ny behandlingsform testas pb en utvald patientgrupp. Effekterna av 
interventionen mats genom att resultatet i experimentgruppen jamfors med 
resultatet i en kontrollgrupp. D i  det noga fastslis i forskningprotokollet 
vilka interventioner som ska genomforas & det av allra storsta vikt att 
etiska hansynstaganden gors redan i utformningsfasen av dessa undersok- 
ningar. Ingen patient ska exempelvis nekas lamplig behandling for att han 
eller hon ar med i en undersokning, och den behandling som testas miste 
vara acceptabel utifrin aktuell kunskap. 

Denna typ av studie kan anta en av foljande tre former: 

randomiserat kontrollerat experiment 
faltstudie 
samhallsintervention 

Randomiserade kontrollerade experiment 

Ett randomiserat kontrollerat experiment (eller randomiserat kliniskt for- 
sok) & ett epidemiologiskt experiment som utfors for att studera en ny pre- 
ventiv eller terapeutisk itgard. Forsoksobjekten i en population anvisas 
slumpmassigt till grupper, vanligen kallade behandlings- eller kontrollgrup- 
per, och resultaten viirderas genom att utfallet i bida (eller flera av) grup- 
perna jamfors. Det utfall man studerar varierar, men handlar vanligen om 
utveckling av sjukdom eller tillfrisknande frin sjukdom. 

Hur ett randomiserat kontrollerat experiment utformas visas i fig 3.7. 
For att garantera att grupperna som jamfors ar likv&diga blir patienterna 
slumpmassigt anvisade till dem. Inom slumpens granser garanterar rando- 
miseringen att kontroll- och behandlingsgrupperna & jamforbara vid under- 
sokningens borjan, dvs. att alla skillnader mellan grupperna ar slumpmas- 
siga handelser som inte piverkas av forskarnas medvetna eller omedvetna 
fordomar. 

Interventionen under forsoket kan vara en ny medicin eller en ny 
behandlingsmetod, till exempel tidig mobilisering efter hj&tinfarkt. Alla 
forsokspersoner miste uppfylla de uppstallda kriterierna for det tillstind 
som undersoks, och andra kriterier anges vanligen for att garantera att for- 
soksgruppen iir nigorlunda homogen, exempelvis krav p i  att endast patien- 
ter med mlngArig eller lindrig sjukdom f h  delta. En detaljerad redogorelse 
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Figur 3.7 Utformning av ett randomiserat kontrollerat experiment 

for ett randomiserat kontrollerat experiment gallande tidig hemgdng frdn 
sjukhus efter hjartinfarkt visas i fig 3.8. Undersokningsresultaten tyder pd 
att hemging efter tre dagar inte skadar noggrant utvalda patienter med 
okomplicerade hjiirtinfarkter. Det var fiirre av dessa som aterintogs eller 
fick problem senare an det var i gruppen med sen hemghg. Endast en liten 
del av alla patienter med hjiirtinfarkt ingick emellertid i undersokningen 
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Figur 3.8 Randomiserat kontrollerat experiment rned tidig hemgdng frdn sjukhus 
efter hjartinfarkt 

Kiilla: Top01 et al., 1988. Aterges rned utgivarens tillstind. 

och p i  grund av det ringa urvalet minskade silunda undersokningsresultat- 
ens vkde (se sidan 71). 

For att bedoma vkdet av nya terapier for att bekampa akuta sjukdomar i 
utvecklingslander har randomiserade kontrollerade experiment visat sig v k -  
defulla. Under en koleraepidemi i Bangladesh k 1983 genomfordes till 
exempel ett forsok innefattande 342 patienter rned akut vattnig diarr6 som 
slumpmassigt utvaldes for behandling rned antingen ris- eller glukosbaserad 
vatskeersattning per OS (Molla et al., 1985). Undersokningen visade att glu- 
koskomponenten i vatskeersattningen kunde ersattas av rispulver rned for- 
battrade resultat, ndgot som kunde pdvisas genom minskad avforingspro- 
duktion och minskat genomsnittligt vatskeintag. Undersokningar som denna 
utgor viktiga forutsattningar for att sjukv~dsresurserna ska komma till 
effektiv anvandning i utvecklingslanderna. Glukos ar en dyrbar produkt och 
inte alltid tillganglig i lander dar problemen rned diarr6sjukdomar ;ir stora. 
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Faltstudier 

Till skillnad frdn kliniska experiment innefattar faltstudier manniskor som 
inte 21- sjuka men som anses vara i riskzonen och datainsamlingen ager rum 
"p% faltet", vanligtvis bland personer ur allmanheten som befinner sig utan- 
for sjukvArdsinstitutionerna. Dd forsokspersonerna inte ar sjuka och syftet 
iir att forhindra uppkomsten av sjukdomar som kan uppstd med relativt ldg 
frekvens blir ofta fdtstudier enorma foretag som medfor stora logistiska 
och ekonomiska iitaganden. En av de storsta faltstudier som ndgonsin fore- 
tagits giillde till exempel Salk-vaccinet mot polio, i vilket over en miljon 
barn deltog. Ett annat exempel iir undersokningen betraffande forebyggan- 
det av kranskiirlsjukdom i hogriskgruppen medeldlders man. Denna inne- 
fattade screening av 360 000 man for att hitta de 12 866 som senare valdes 
ut for forsoket. I bdda dessa fall anvandes randomisering for att fordela del- 
tagare till de olika behandlingsgrupperna. 

En faltstudie gallande ett nytt vaccin mot New World leishmaniasis 
cutanea utfordes i Brasilien (fig. 3.9). Brasilianska soldater med relativt hog 
infektionsfrekvens anvandes for att testa vaccinets effektivitet mot ett pla- 
cebovaccin. Vaccineringen ledde till att huden snabbt omvandlades, vilket 
indikerade att antilu-oppar hade bildats. En lika stor andel av varje grupp 

Varnpliktiga 
(1 436) 1 wUtrdu$a 

Randomiserande 
(1 31 2) 

c - - -  l 
Behandling 

- - - +  
Kontroll 

(vaccinering) (placebo) 

Sjukdomsutfall Ja Nej J a Nej 
(NWCL) 32 635 37 608 

WHO 92328 

Figur 3.9 Faltstudie av vaccinering rnot New World leishmaniasis cutanea 
(NWCL) 
Kdlla: Antunes et al., 1986. Aterges med utgivarens tillstind. 
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utvecklade emellertid sjukdomen vilket tyder p i  att vaccinet inte var effek- 
tivt, aven om sjukdomsincidensen mojligen var for l ig for att en tillfreds- 
stallande utvardering skulle kunna goras. 

Faltstudier kan anvandas for att utviirdera itgiirder som syftar till att 
minska exponeringen utan att halsoeffekterna nodvandigtvis behover 
matas. Exempelvis har olika skyddsmetoder mot pesticidexponering testats 
p i  detta satt, och genom att mata blyhalten i blodet hos barn har forskarna 
kunnat pivisa vilket skydd som erhills d i  blyhaltiga farger tas bort frin 
hemmiljon. Sidana interventionsstudier kan ofta utforas i liten skala till 
liga kostnader. 

Samhallsinterventioner 

I denna forsoksform iir behandlingsgrupperna samhallen snarare an indivi- 
der. Denna form ar speciellt lamplig niir det galler sjukdomar som har sitt 
ursprung i sociala forhillanden, vilka i sin tur mycket latt kan piverkas 
bide av interventioner riktade mot gruppbeteende och mot individer. HjW- 
kiirlsjukdom ar ett bra exempel p i  ett tillstAnd som iir lampligt for samhalls- 
interventioner (Farquhar et al., 1977) och flera sidana har piborjats inom 
detta omride (Salonen et al., 1986). En begransning vad galler undersok- 
ningar av denna typ iir att endast ett litet antal grupper kan delta, liksom att 
det inte iir praktiskt genomforbart att slumpmassigt valja ut grupper; det 
behovs andra metoder for att garantera att varje skillnad som hittas vid 
undersokningens slut kan hanforas till interventionen snarare an till inne- 
boende olikheter mellan grupperna. Dessutom ar det svkt  att isolera de 
grupper diir interventionen ager rum frin de allmanna sociala forandringar 
som kan intraffa. Som en foljd harav kan foljderna av interventionen 
komma att underskattas i denna typ av undersokning. 

Potentiella fel vid epidemiologiska undersokningar 

Ett viktigt syfte vid de flesta epidemiologiska undersokningar iir att utfora 
korrekta matningar av sjukdomsforekomst (eller nigot annat utfall). Att 
genomfora epidemiologiska matningar iir emellertid inte s i  enkelt och det 
finns minga mojligheter att gora fel vid matningen. Mycket arbete agnas i t  
att begransa felen till ett minimum och, eftersom felen aldrig kan helt elimi- 
neras, bedoma deras betydelse. Felen kan vara antingen slumpmassiga eller 
systematiska. 
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Slumpmassiga fel 

Ett slumpmassigt fel ar avvikelsen (som uppstitt enbart beroende p i  slum- 
pen) mellan en iakttagelse som gjorts p i  urvalet och det sanna populations- 
viirdet, och som leder till bristande precision vid matningen av ett samband. 
Det finns tre viktiga kallor till slumpmassiga fel: individuella biologiska 
variationer, urvalsfel och matfel. 

De slumpmassiga felen kan aldrig helt och hiller elimineras eftersom 
endast ett urval av populationen kan studeras, individuella variationer alltid 
forekommer och eftersom ingen matmetod ar fullkomligt tillforlitlig. Prob- 
lemet med slumpmassiga fel kan reduceras genom noggranna matningar av 
exponering och resultat, vilket leder till att de individuella matningarna blir 
s i  exakta som mojligt. Urvalsfel forekommer i den process diir undersok- 
ningsdeltagarna valjs ut frin en storre population och det basta sattet att 
minska urvalsfelsfrekvensen k att gora undersokningen storre. 

Berakningar av urvalsstorlek (sample size) 

Genom att anvanda standardformler iir det mojligt att faststdla en studies 
onskvarda storlek. Information om foljande variabler kravs innan formeln 
kan anvandas: 

den statistiska signifikansnivi som kravs av det forvantade resultatet, 
acceptabel risk att g i  miste om en verklig effekt, 
storleken p i  den effekt som studeras, 
sjukdomens utbredning i populationen, 
de jamforda gruppernas relativa storlek. 

I verkligheten faststiills ofta urvalets storlek utifrin logistiska och ekono- 
miska hansynstaganden och en kompromiss miste alltid goras mellan 
urvalsstorlek och kostnader. En praktisk handledning i hur urvalsstorleken i 
halsoundersokningar faststalls har publicerats av WHO (Lwanga & Leme- 
show, 1991). 

En studies precision kan ocksi forbattras genom att man ser till att grup- 
perna iir av lamplig relativ storlek. Detta staller ofta till bekyrnmer i fall - 
kolitroll-studier, d i  det miste avgoras hur minga kontroller som ska valjas 
for Varje fall. Det iir inte mojligt att bestamt avgora det ideala forhillandet 
mellan kantroller och fall, eftersom detta k beroende av de relativa kost- 
nadcrfla for att oka antalet fall och kontroller. Om det finns f i  fall och 
mlnga kontrollpersoner iir det lampligt att oka andelen kontroller i forhil- 
lande till fall. I fall- kontroll-studien p i  effekterna av thalidomid till exem- 
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pel (sidan 60), jamfordes 46 drabbade barn med 300 normala barn. I all- 
manhet k det ingen storre mening att ha fler an fyra kontroller p i  varje fall. 
Det k viktigt att garantera att det finns tillracklig overensstibmnelse mellan 
fall och kontroller n k  data ska analyseras betraffande till exempel ilders- 
eller socialgrupp; om de flesta fallen och endast ett litet antal kontroller 
finns i de hogre ildersgrupperna skulle studien bli ineffektiv och mycket tid 
och anstriingning vara bortkastade. 

Systematiska fel 

Ett systematiskt fel (eller bias) forekommer inom epidemiologin n k  det 
finns en tendens till att de resultat som framkommer p i  ett systematiskt satt 
skiljer sig frin de sanna vkdena. En studie med ett litet systematiskt fel 
sags ha stor precision. Precisionen piverkas inte av urvalsstorleken. 

Systematiska fel utgor en specie11 fara eftersom epidemiologer vanligt- 
vis inte har nigon kontroll over studiedeltagarna, en situation som inte lik- 
nar den vid laboratorieexperiment. Dessutom k det ofta svht att f i  tag p i  
representativa urval f r h  kallpopulationen. Vissa intressanta variabler inom 
epidemiologin iir speciellt svka att mata, bland annat personlighetstyp, 
alkoholvanor och tidigare exponering for snabbt forandrade miljoforhillan- 
den, och denna svkighet kan leda till att systematiska fel uppstL 

Det finns en he1 mangd olika kallor till systematiska fel inom epidemio- 
login; over 30 olika typer av bias har identifierats. De huvudsakliga typerna 
av bias k: 

urvalsfel 
matfel (eller klassificeringsfel) 

S.k. "confounding", en foreteelse som leder till att felaktiga skattningar av 
effekter gors, ar inte i egentlig mening en typ av bias eftersom confounding 
inte uppstk till foljd av systematiska fel i studiedesignen. Den uppstk 
eftersom icke slumpmhsig fordelning av riskfaktorer i kdlpopulationen 
ocksi ager rum i studiepopulationen. 

Urvalsfel 

Urvalsfel uppstk n k  det finns en systematisk skillnad mellan egenskaperna 
hos de personer som valts ut for studien och egenskaperna hos dem som 
inte valts ut. En uppenbar risk for bias uppstk n k  deltagare valjer ut sig 
sjalva till en studie, antingen d a o r  att de kanner sig sjuka eller d a o r  att 
de iir saskilt oroliga for att de utsatts for exponering. Det k till exempel ett 
valkiint faktum att personer som svarar p i  en inbjudan om att delta i en stu- 
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die sorn ror effekterna av rokning skiljer sig i t  betraffande rokvanor frin de 
sorn inte svarar; de senare roker vanligen mer. Urvalsfel kan ocksi fore- 
komma n k  man studerar barns halsa och foraldramedverkan kravs. I en 
kohortstudie av nyfodda barn (Victoria et al., 1987) berodde det p i  forald- 
rarnas inkomstnivd om barnen framgingsrikt kunde foljas upp under 12 
mhader. Om personer sorn g& med eller stannar kvar i en studie uppvisar 
olika samband jamfort med dem sorn inte gor det har ett skattningsfel av 
sambandet mellan exponering och utfall uppstitt. 

Ett viktigt urvalsfel uppstir n k  den undersokta sjukdomen eller faktorn 
i sig gor att manniskor inte kan undersokas. I en fabrik d k  arbetarna utsatts 
for till exempel formaldehyd k det troligt att de som lider mest av ogonirri- 
tation l h n a r  sina arbeten p i  egen begkan eller p i  lakares inridan. De 
kvarvarande arbetarna k mindre piverkade och en prevalensstudie sorn 
utfors p i  arbetsplatsen betraffande sambandet mellan exponering for for- 
maldehyd och ogonirritation kan bli mycket vilseledande. 

I arbetsrelaterade epidemiologiska studier finns det per definition ett 
mycket viktigt urvalsfel, den effekt som kallas "healthy worker effect" 
(kapitel 9): arbetare miste vara tillrackligt friska for att kunna utfora sina 
sysslor, vilket innebk att de s v a  sjuka och handikappade vanligtvis inte 
fir nigon anstallning alls. P i  samma satt kan bias uppsti om en studie base- 
ras p i  undersokningar som utforts p i  ett halsocenter och det inte sker nigon 
uppfoljning av deltagare sorn inte itervander: sjuka patienter kan befinna 
sig i sangen antingen hemma eller p i  sjukhus. N k  en epidemiologisk studie 
utfomas miste man ta hansyn till denna typ av urvalsfel. 

Matfel 

Matfel uppkommer nar de individuella matningarna eller klassificeringarna 
av sjukdom eller exponering 21- felaktiga (dvs. de mater inte korrekt vad de 
forv2intas mata). Det finns minga kallor till matfel och deras betydelse 
varierar. Biokemiska eller fysiologiska matningar k till exempel aldrig helt 
och hillet korrekta och olika laboratorier lamnar ofta olika provsvar. Om 
proven frin exponerings- respektive kontrollgrupperna analyseras slump- 
massigt av olika laboratorier, sorn kan garantera tillrackligt tillfredsstal- 
lande och likartade kvalitetprocesser, kommer felen att uppsti slumpmb- 
sigt och de fir  d w o r  mindre betydelse for den epidemiologiska analysen an 
de skulle ha fitt i en situation d k  alla prov frin exponeringsgruppen analy- 
seras av ett laboratorium och alla prov frin kontrollgruppen av ett annat. 
Om laboratorierna p i  ett systematiskt satt redovisar olika resultat vid analy- 
sen av samma prov istadkoms ett systematiskt fel i den epidemiologiska 
utvaderingen. 
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En form av matfel sorn k speciellt betydelsefull i retrospektiva fall- 
kontroll-studier kallas minnesfel (recall bias). Dessa fel uppstiir n k  perso- 
nerna i fallgruppen och kontrollgruppen minns olika saker; fallen kan till 
exempel ha lattare att minnas tidigare exponering, speciellt om det k all- 
mant kant att exponeringen har samband rned den sjukdom sorn studeras 
(brist p i  motion och hjiirtsjukdom till exempel). Minnesfel kan antingen 
leda till overdrifter betraffande storleken p i  den effekt sorn satts i samband 
rned exponeringen (som n k  hjMpatienter k mer benagna att erkanna att de 
tidigare motionerat for lite) eller till underdrifter (om fallen k mer benagna 
an personerna i kontrollgruppen att forneka tidigare exponering). 

Om matfelen forekommer likvkdigt i de grupper sorn jiimfors (icke dif- 
ferentiellt fel) blir resultatet nastan alltid en underskattning av forhillandets 
sanna styrka. Denna form av systematiska fel kan forklara vissa uppenbara 
diskrepanser mellan resultaten frin olika epidemiologiska studier. 

Confounding 

I en studie dar sambandet mellan exponering for en orsak (eller riskfaktor) 
och sjukdomsforekomst undersoks kan confounding uppsti n k  en annan 
typ av exponering forekommer i studiepopulationen sorn har samband bide 
rned sjukdomen och den exponering sorn studeras. Ett problem uppstir om 
denna yttre faktor - i sig sjalv en avgorande faktor eller riskfaktor for halso- 
tillstindet - k ojamnt fordelad mellan undergrupperna i exponeringsgrup- 
pen. Confounding uppstir n k  effekterna av tvi  exponeringar (riskfaktorer) 
inte har skskiljts och den oriktiga slutsatsen diirfor dras att effekten beror 
p i  den ena snarare h den andra variabeln. I en studie av till exempel sam- 
bandet mellan rokning och lungcancer kan ildern vara en confounder om 
den genomsnittliga ildern k mycket olika bland rokare och icke rokare, 
eftersom lungcancerincidensen okar rned ildern. 

Effekterna av confounding kan vara mycket pkagliga, och mojligen 
aven synbarligt andra ett sambands riktning. En variabel sorn verkar vara 
skyddande kan, efter att forekomsten av confounding kontrollerats, befin- 
nas vara skadlig. Det vanligaste problemet rned confounding k att det kan 
skapa ett samband mellan orsak och verkan sorn i sjalva verket inte existe- 
rar. For att en variabel ska bli en confounder miste den, i sig sjalv, vara en 
avgorande faktor for att en sjukdom ska uppsti (dvs. en riskfaktor), och 
aven samvariera rned den exponering sorn utreds. I en studie av radonexpo- 
nering och lungcancer k foljaktligen rokning inte en confounder om rok- 
vanorna k identiska i gruppen sorn exponerats for radon och i kontroll- 
gruppen. 
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Figur 3.10 Confounding: kaffedrickrzing, cigarettrokning och kranskarlssjukdom 

Alder och socialgrupp iir ofta confounders i epidemiologiska studier. Ett 
samband mellan hogt blodtryck och kranskarlsjukdom kan i sjalva verket 
representera forandringar i de tvi  variablerna som hor ihop med stigande 
Alder. Detta innebar att ilderns potentiella confoundingeffekt miste tas med 
i berakningen och nar detta gjorts kan man se att hogt blodtryck forvisso 
okar risken for kranskiirlsjukdom. 

Ett annat exempel p i  confounding visas i fig. 3.10. Confounding kan 
vara forklaringen till det samband som uppvisas mellan kaffekonsumtion 
och risken for kranskiirlsjukdom, eftersom det ar kant att kaffekonsumtion 
har samband med cigarettrokning. Det ar alltsi mer sannolikt att manniskor 
som dricker kaffe ocksi roker an att manniskor som inte dricker kaffe gor 
det. Det iir ocksi ett valkant faktum att cigarettrokning ar en orsak till 
kranskarlsjukdom. Det ar foljaktligen mojligt att sarnbandet mellan kaffe- 
konsumtion och kranskarlsjukdom helt enkelt iterspeglar det kanda orsaks- 
sambandet mellan rokning och sjukdomen. I denna situation iir rokning en 
confounder for det uppenbara sambandet mellan kaffekonsumtion och 
kranskiirlsjukdom. 

Att kontrollera confounding 

Det finns flera metoder att kontrollera confounding och det kan antingen 
ske via studiedesignen eller under resultatanalysen. 

De metoder som allmant anvands for att kontrollera confounding niir en 
epidemiologisk studie utformas ar: 

randomisering 
begransning 
matchning 

I analysstadiet kan confounding kontrolleras genom: 
stratifiering 
statistisk modellering 
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Randomisering k tillampligt endast vid experimentella studier och k den 
idealiska metoden for att garantera att potentiella confoundingvariabler for- 
delas jamnt mellan de grupper sorn jamfors. Urvalsstorleken miste vara 
tillrackligt stor for att slumpmassig felfordelning av sidana variabler ska 
kunna undvikas. Randomisering medfor att sambandet mellan potentiella 
confoundingvariabler och den foreliggande exponeringen tas i beaktande. 

Begransning kan anvandas for att begransa studien till manniskor med 
speciella karakteristika. I en studie av till exempel kaffedrickningens effek- 
ter p i  kranskklsjukdom kan deltagande i studien begransas till icke rokare, 
for att p i  s i  satt ta bort cigarettrokning sorn potentiell confoundingeffekt. 

Om matchning anvands for att kontrollera confounding valjs deltagarna 
i undersokningen ut p i  ett satt sorn garanterar att potentiella confounding- 
variabler blir j h n t  fordelade i de tvi  grupper sorn jamfors. I en fall -kon- 
troll-studie av till exempel motion och kranskklsjukdom kan varje patient 
med hjartsjukdom matchas mot en kontrollperson i samrna ilders- och 
konsgrupp for att garantera att confounding p i  grund av ilder och kon inte 
forekommer. Matchning anviinds i stor utstrackning i fall - kontroll-studier, 
men om matchningskriterierna ar for stranga eller for minga kan det leda 
till problem vid urvalet av kontrollpersoner; detta kallas overmatchning. 

Matchning kan vara dyrt och tidsodande, men metoden k speciellt 
anvandbar om det befaras att overlappning mellan fallen och kontrollerna 
inte kommer att uppsti, exempelvis n k  personerna i fallgruppen sannolikt 
ar aldre an de i kontrollgruppen. 

I stora undersokningar k det vanligen att foredra att confounding fore- 
byggs i den analytiska fasen snarare an i studieupplaggningen. Confoun- 
ding kan d i  forebyggas genom stratiJiering, vilket innebk att man gor en 
matning av styrkan hos sambanden i val definierade och homogena katego- 
rier (strata) av confoundingvariabeln. Om Alder ar en confounder kan sarn- 
bandet matas i till exempel ildersgrupper om tio h, och om kon eller etnisk 
tillhorighet k en confounder mats sambandet separat for man och kvinnor 
eller i olika etniska grupper. Det finns metoder sorn sammanfattar det totala 
sambandet genom att ett vagt medeltal betraffande de kalkylerade skatt- 
ningarna i varje separat kategori tas fram. 

Trots att stratifiering k begreppsmassigt enkel och relativt latt att genom- 
fora begransas ofta metodens anvandning genom studiestorleken, och meto- 
den kan inte utnyttjas for att forebygga minga faktorer p i  samma ging, 
nigot sorn ofta k nodvandigt. I denna situation kravs statistisk modellering 
(multivariat) for att styrkan i sambanden ska kunna skattas n k  kontroller av 
ett antal confoundingvariabler utfors samtidigt. Det finns en rad statistiska 
tekniker for att genomfora dessa analyser (Dixon & Massey, 1969). 
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Validitet 

Validitet iir ett uttryck for i vilken grad ett test formk mata vad det ar avsett 
att mata. En studie har hog validitet om resultaten motsvarar sanningen; 
systematiska fel (sidan 72) f k  inte forekomma och de slumpmassiga felen 
bor vara s i  smi  som mojligt. Fig 3.11 visar p i  sambandet mellan sant viirde 
och uppmatta viirden for Iig och hog validitet respektive reliabilitet. Med 
l ig reliabilitet men hog validitet iir de uppmatta viirdena utspridda, men de 
uppmatta viirdenas medelviirde ligger niira det sanna viirdet. A andra sidan 
garanterar inte hog reliabilitet (eller upprepbarhet) p i  de uppmatta vardena 
validitet eftersom de alla kan ligga lingt frin det sanna viirdet. Det finns tvi  
typer av validitet: intern och extern. 

Intern validitet 

Intern validitet iir i vilken grad en iakttagelse iir korrekt for den speciella 
grupp manniskor som studeras. Vid matningar av hemoglobinhalten i blo- 
det till exempel miste deltagare med anemi, sisom tillstindet definieras i 
studien, kunna skskiljas p i  ett korrekt satt. Om blodanalysen gors p i  ett 
annat laboratorium kan andra resultat framkomma beroende p i  systema- 
tiska fel, men utviirderingen av sambanden betraffande anemi, uppmatta av 
ett laboratorium, kan fortfarande vara internt valida. 

Validitet 
Hog LAg 

I 
I Uppmatta varden Uppmatta varden 

Hog 1 
4 4 

Reliabilitet 

Figur 3.11 Validitet och reliabilitet 
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For att en studie ska vara anvandbar miste den vara internt valid, men en 
studie som iir fullkomligt internt valid kan vara helt utan varde om inte 
resultaten kan jamforas med andra studier. Den interna validiteten kan 
hotas av alla sorters systematiska fel men kan forbattras genom en bra stu- 
diedesign och noggrannhet i detaljerna. 

Extern validitet 

Extern validitet, eller generaliserbarhet, ar i vilken utstrackning ett studiere- 
sultat kan tilliimpas p i  manniskor som inte ar med i studien (eller p i  exem- 
pelvis laboratorier som inte ar med i den). Intern validitet iir nodvandig for, 
men garanterar inte, extern validitet och ar lattare att uppni. For att extern 
validitet ska uppnis kravs det att matningarna och bedomningarna genom- 
g& extern kvalitetskontroll betraffande i vilken min slutsatser kan dras frin 
en studies resultat. Detta behover inte betyda att undersokningsurvalet ska 
representera referenspopulationen. For att hillpunkter ska kunna laggas 
fram for att till exempel effekten av att sanka kolesterolhalten i blodet hos 
man ocksd iir relevant for kvinnor kravs att en bedomning gors av den 
externa validiteten av studier p i  man. Det blir lattare att uppni extern vali- 
ditet om studierna utformas p i  ett sidant satt att klart uttryckta hypoteser i 
val definierade populationer granskas. 

Etiska frigor 

Riktlinjer betraffande det allmanna utformandet av biomedicinsk forskning 
finns i Helsingforsdeklarationen och Ethics and epidemiology: internatio- 
nal guidelines som givits ut av Council for International Organizations of 
Medical Sciences (Bankowski et al., 1991). Vid utovandet av epidemiolo- 
gisk forskning kravs det att forskarna anammar de grundlaggande princi- 
perna for biomedicinsk etik, vilket medfor speciella itaganden genternot 
individer och folkgrupper. Detta galler inte bara studiedeltagare utan ocksi 
andra vars halsa kan bevaras eller forbattras genom att resultaten tillampas. 
Manniskor som utsatts for en halsorisk bor f is  att inse att deras deltagande i 
en epidemiologisk studie kanske inte forbattrar deras egen situation, men 
kan hjalpa till att skydda tusentals andra manniskor. 

Ett medgivande av fri vilja (free and voluntary informed consent) miste 
erhillas frdn undersokningsdeltagare och de miste ha ratt att dra sig ur 
undersokningen nar som helst. Det kan emellertid visa sig opraktiskt att 
krava medgivande for att fii tillgiing till allmanna medicinska register. Epi- 

78 O Studentlitteratur 



Undersokningstyper 

demiologer miste alltid respektera manniskors privatliv och fortroenden. 
De L skyldiga att informera gmpperna om vad de gor och varfor och att 
meddela undersokningsresultat och undersokningarnas betydelse till de 
gmpper som berors. Alla forslag till epidemiologiska studier bor presente- 
ras for sLskilda forskningsetiska kommittker innan arbetet piborjas. 

3.1 Vilka L de starka respektive svaga sidorna hos de huvudsakliga epide- 
miologiska studieupplaggningarna? 

3.2 Skissera utformningen av en fall - kontroll-studie och en kohortstudie 
som ska granska sambandet mellan fettrik kost och tarmcancer. 

3.3 Vad ar slumpmassiga fel och hur kan de reduceras? 

3.4 Vilka L de huvudsakliga typerna av systematiska fel i epidemiologiska 
studier och hur kan deras effekter minskas? 



4 Grundlaggande statistik 

Statistik k en vetenskap sorn k agnad i t  att samla in, bearbeta och analy- 
sera slumpmassigt framtagna data (Last, 1988). Termen anvands ocksi for 
att beteckna de siffermassiga uppgifterna i sig och de sammanfattningar 
sorn gors utifrin dessa data. Sakert k att statistik k ett mycket viktigt red- 
skap inom epidemiologin. I detta kapitel ges en kort redogorelse for vissa 
grundlaggande statistiska begrepp och tekniker. Ytterligare studier behovs 
om lasaren onskar planera och genomfora en epidemiologisk studie (se till 
exempel Colton, 1974; Dixon & Massey, 1969; Lwanga & Tye, 1986). 

Fordelningar och sarnmanfattande mitt (summary measures) 

Fordelningar 

Vilka metoder sorn anvands for att presentera data ar delvis beroende av 
vilken typ av data sorn samlas in. Det finns i stort sett fyra kategorier av 
matskalor: (1) nominalskalor, dar observationerna klassificeras i kategorier 
(t.ex. sjukdoms- och konsklassificering), (2) ordinalsskalor, sorn rangordnar 
kategorierna (t.ex. lindrig, mittlig och svir), (3) intervallskalor, d k  avstin- 
det mellan tv i  mitt definieras (t.ex. temperatur, poang i intelligenstest) och 
(4) kvotskalor, d k  bide avstindet och forhillandet mellan tvi  mitt definie- 
ras (t.ex. langd, sjukdomsincidens, antal barn). Bide kvot- och intervall- 
skalor ger mojligheter att ange i vilken utstrackning ett mitt ar storre an ett 
annat (t.ex. 70' C ar 35 grader varmare an 35' C, en meter k 50 cm langre 
an 50 cm). Kvotskalor ger emellertid ytterligare en mojlighet, namligen att 
det med hjalp av dem gir att ange forhillandet mellan tvi  mitt (t.ex. att en 
meter k dubbelt s i  lingt sorn 50 cm). 

Matskalor kallas kontinuerliga om de kontinuerligt kan forbattras s i  att 
de mater mer exakt. Hur exakt man an mater till exempel liingd ar det alltid 
mojligt att gora en exaktare matning genom att ytterligare dela in matinstru- 
mentet i mindre enheter. Matningar k diskreta om sidana forbattringar inte 

80 0 Studentlitteratur 



Grundlaggande statistik 

Tabell 4.1: Fordelning av kvicksilverkoncentrationer i 300 gymnasieelevers h8r 

Kvicksilverkoncentration (pglg) Antal barn 

Anpassad efter Kjellstrom et al., 1982. 

alltid k mojliga. Det k till exempel inte mojligt att kontinuerligt forbattra 
matningen av antalet barn, eftersom det inte finns nigra mojliga varden 
mellan 0 och 1, l och 2 och s i  vidare. 

Data kan presenteras p i  olika satt, till exempel i form av frekvenstabel- 
ler, histogram, stapeldiagram, korstabellering och tktdiagram. 

Frekvensfordelningen kan ofta presenteras som en tabell som visar hur 
minga ginger data med speciella karakteristika forekommer i ett datamate- 
rial (Lwanga & Tye, 1986). Fordelningen v i sa  hur minga eller hur stor 
andel av gruppen som varje vkde, eller serie av varden, har av alla mojliga 
vkden (tabell 4.1). En frekvensfordelningstabell kan anvandas tillsammans 
med vilken sorts matskala som helst. Om nodvandigt kan data grupperas 
som i tabell 4.1. 

Frekvensfordelningen kan presenteras grafiskt som ett stapeldiagram for 
diskreta data eller som ett histogram for kontinuerliga data. I ett stapeldia- 
gram finns frekvenserna listade langs en axel, vanligen den vertikala, och 
kategorierna k listade langs den andra axeln, vanligen den horisontella. 
Frekvensen inom varje grupp representeras av liingden p i  den motsvarande 
stapeln (se fig 4.1 som k ett exempel p i  ett stapeldiagram). Ett histogram 
ser likadant ut forutom att intervaller anvands istallet for kategorier. Fig 4.2 
iir ett histogram p i  frekvensfordelningen i tabell 4.1. 

I ett histogram kan storleken p i  de valda intervallerna variera. Ju mindre 
intervaller, desto mer detaljerat k histogrammet. Allteftersom intervallerna 
blir mindre och okar i antal liknar histogrammet till sin form alltmer en 
mjuk kurva. Fig 4.3 visar ett kurvdiagram, som kommer n k a  den fordel- 
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USA lndonesien WHO 92783 

Figur 4.1 Stapeldiagram som visar prevalensen av reumatoid artrit bland man 
och kvinnor over 55 iir i USA och Indonesien 

Kalla: Darmawan, 1988. 

IQ Hg/g WHO 9233 1 

Figur 4.2 Histogram over kvicksilverkoncentrationerna i 300 gymnasieelevers hdr 

Kiilla: Kjellstrom et al., 1982. Aterges med utgivarens tillsthd. 
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0,OO- 0,50- 1,OO- 1 ,SO- 2,OO- 2,50- 3,OO- 3,50- 
0,49 0,99 1,49 1,99 2,49 0,99 3,49 3,99 

pg Hg/g hiir 
WHO 9278 1 

Figur 4.3 Kurvdiagram anpassat efter informationen i$g. 4.2 

ning som presenterades i fig 4.2. Frekvensfordelning for kontinuerliga mitt 
presenteras ofta i form av ett kurvdiagram. 

Det finns tvi grundlaggande funktioner som kan anvandas for att fram- 
stalla datafordelningen i intervall- och proportionsskalor, namligen mat- 
ningar av centraltendens (aven kallat lokalisering/"mitten7', ett mitt som 
indikerar fordelningens mittpunkt) och matningar av spridningen (visar p i  
spridningen av viirden) . 

Matningar av centraltendens 

Medelvarde, median och typvarde iir mitt p i  en fordelnings centraltendens. 
Medelviirdet (eller det genomsnittliga viirdet) anges som X och kan 

beriiknas utfrin frekvensfordelningen genom att viirdena frin alla observa- 
tioner (xi) summeras och sedan divideras med antalet observationer (n). 

Medianviirdet (mittviirdet) iir det viirde p i  skalan som delar materialet i 
tvi  lika stora delar. Halften av observationerna har ett viirde som ar mindre 
an eller lika med medianen och halften har ett vkde som k storre an eller 
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lika med medianen. For att berakna medianen i ett observationsmaterial 
sorterar man forst observationerna i ordning efter deras vkde p i  matskalan. 
Om n blir ett oj8;mnt nummer k medianen medelvkdet av de tv i  mittvk- 
dena. For att till exempel hitta medianen av siffrorna 3, 8, 2, 4, 7, 8 ordnar 
man dem forst i nummerordning p i  detta satt: 2, 3, 4, 7, 8, 8. Medianen k 
sedan medelvardet av de tvi  mellersta observationerna, 4 och 7, dvs. 5 5 .  

Typviirdet k det varde som oftast upptrader i ett observationsmaterial. I 
ovanstiende exempel k typvardet 8. 

Att mata centraltendens k ett mycket bra satt att framstalla frekvensfordel- 
ningen, men resultaten visar inte hur spridningen av vkdena ser ut. Olika 
formade kurvor kan dessutom ha samma centraltendens. For att ge en battre 
bild av formen p i  fordelningen k det dikfor nodvandigt att, forutom att ge 
information om matningarna av centraltendens, ocksi upplysa om sprid- 
ningen. 

Variationsvidd (range), kvartilavvikelse (semiquartile range) och stan- 
dardavvikelse k vanliga mitt p i  spridningen. Variationsvidden k avstindet 
mellan de hogsta och lagsta vardena. Kvartilavvikelsen k baserad p i  kvanti- 
ler, som k uppdelningar av ett material i likadana, ordnade undergrupper; 
deciler k tiondelar, kvartiler fjkdedelar, kvintiler femtedelar, terciler tredje- 
delar och centiler hundradelar. Kvartilavvikelsen k omfinget av de tvi mel- 
lersta kvartilerna. Kvartilavvikelsen k silunda avstindet mellan de hogsta 
och lagsta observationsvkdena i den mellersta halvan av materialet. 

Standardavvikelsen k kvadratroten av variansen. For att ber&na vari- 
ansen adderas kvadraterna av de enskilda observationernas avvikelser frin 
medelv%rdet, och den kvadratsumma som blir resultatet divideras med anta- 
let observationer minus ett. Fijrkortningarna s2 och s eller SD anvands ofta 
for att referera till varians respektive standardavvikelse. 

Normal- och lognormalfordelning 

Standardavvikelsen k speciellt anvandbar d i  huvudfordelningen k appro- 
ximativt normal (Gauss-fordelning), dvs. symmetriskt klockformig (se fig 
4.4). Detta antas ofta vara fallet med minga biologiska egenskaper, sisom 
langd, vikt och blodtryck. 
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-1,96SD - lSD medelvarde ISD 1,96SD 

Figur 4.4 Normalfiirdelningskuwan 

Normalfordelningen har mycket anvandbara kannetecken. Ett stort antal 
statistiska test och berakningar kan anvandas om observationerna foljer en 
normalfordelning. Ungefiir tvi  tredjedelar av viirdena under en normalfor- 
delningskurva faller dessutom inom en standardavvikelse av medelvkdet 
och ungefiir 95% faller inom tvi  standardavvikelser av medelviirdet. 

Lognormalfordelning anvands ocksi ofta inom epidemiologin. Den k 
mycket sned men logaritmerna av viirdena iir normalfordelade. Kemikalie- 
nivierna i blodet hos personer som varit exponerade for fororening har ofta 
lognormalfordelning (se kapitel 9). Genom att anvanda logaritmerna for 
uppmatta blodviirden kan data analyseras med hjalp av alla sardragen i en 
normalfordelning. Medelviirdet for logaritmerna kan iteromvandlas genom 
anti-log for att ge det geometriska medelvkdet av data. I sneda fordel- 
ningar som ligger niira lognormal kommer detta medelviirde att ligga niira 
medianen. Genom att iteromvandla standardavvikelsen for logaritmerna 
kan man beriikna den geometriska standardavvikelsen for de uppmatta v k -  
dena. 

S kattning 

Populationer och urval 

Det iir oftast inte mojligt att studera hela den population som man iir intres- 
serad av. Det L dkfor nodviindigt att studera ett urval (sampel) och jamfora 
dess egenskaper med hela populationens. Det basta k om varje individ i 
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den population frin vilken urvalet gors har mojlighet att ingi i urvalet. Ett 
enkelt slumpmassigt urval uppstir d i  varje person i populationen har lika 
stor chans att bli utvald. Ett vanligt satt att gora ett enkelt slumpmassigt 
urval ar att anvanda de slumptalstabeller som finns i minga grundlaggande 
lkobocker i statistik (t.ex. Dixon & Massey, 1969). Det forsta steget ar att 
tilldela varje person i populationen ett unikt nummer. Det andra steget k att 
valja en startpunkt i slumptalstabellen (du kan borja var som helst i tabel- 
len). Las numret d k  du startade. Om det numret motsvarar ett nummer i ditt 
urval ska motsvarande person valjas ut. Upprepa processen med nasta num- 
mer frin slumptalstabellen och fortsatt tills erforderligt antal observationer 
till ditt urval har gjorts. 

Slumptalen i de flesta larobocker ar vanligtvis sex- eller ittasiffriga. Om 
din populationsstorlek bara ar tvi- eller tresiffrig, vilket vanligtvis k fallet, 
blir det effektivare att endast anvanda de forsta siffrorna i slumptalen. 

Vissa dataprogram och fickkalkylatorer kan istadkomma hur linga 
slumptal som helst. Dessa kan anvandas istallet for slumptalstabeller. 

Om upprepade urval gors frin samma population varierar de statistiska 
matinstrumenten for centraltendens och spridning, sisom medelvkde, 
median och standardavvikelse, mellan urvalen. Graden av spridning beror 
bide p i  spridningsforhillandet i populationen och storleken p i  urvalet. En 
av de viktigaste reglerna inom statistiken k att, aven om kallpopulationen 
inte k normalfordelad, kommer medelvkdet i sjalva urvalet att vara unge- 
fkligt normalfordelat om urvalet k tillrackligt stort. Urvalsmedelvkdets 
standardavvikelse kallas medelvardets medelfel (standard error of the 
mean) och det beraknas genom att urvalets standardavvikelse divideras 
med kvadratroten p i  antalet observationer: 

Medelvkdets medelfel anvands ibland p i  ett felaktigt satt for att samman- 
fatta data. Till skillnad frin standardavvikelsen representerar detta inte en 
sammanfattning av spridningen i observationerna och det ger inte heller en 
inblick betraffande deras variationsvidd. Medelvkdets medelfel k aalltid 
mindre an urvalets standardavvikelse. 

Konfidensintervall 

N k  urvalet k gjort kan det anvandas for att skatta egenskaper hos kallpo- 
pulationen. Eftersom skattningarna varierar mellan urvalen k det viktigt att 
kanna till hur n k a  det underliggande populationsvardet som skattningen 
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frAn ett visst urval ligger. Ett satt att ta reda p i  det k att konstruera ett kon- 
fidensintervall runt skattningen, dvs. att konstruera ett antal vkden runt 
skattningen som innesluter de sanna populationsvkdena med en i forvag 
bestamd sannolikhet. Denna specificerade sannolikhet kallas konfidensin- 
tervallet och konfidensintervallets granspunkter ar konfidensgranserna. 

For att ber5kna konfidensgranserna runt en skattad population k det 
nodvandigt att ha mitt p i  (1) variation, sisom populationens standardavvi- 
kelse o, (2) skattat medelvkde (X), (3) urvalsstorlek (n), och (4) den i for- 
vag bestamda sannolikheten for att sant populationsviirde inneslutits. Om vi 
antar att populationen k normalfordelad med en kand standardavvikelse o, 
blir formeln for att ber5kna granserna for ett konfidensintervall p i  95% runt 
medelvkdet foljande: 

1,96 o nedre grans = X - - 
h 

1,96 o ovre grans = X + - 
h 

(For ett konfidensintervall p i  90% ersatt 1,96 med 1,67.) 
For att illustrera detta kan vi anta att medelvardet av blykoncentrationen 

(X) i blodet hos ett slumpmassigt urval av 100 fabriksarbetare var 90 ,ug/l. 
Anta vidare att blykoncentrationen i blod ar normalfordelad med en stan- 
dardavvikelse p i  10 (dvs. o =10). D i  kan granserna for ett konfidensinter- 
vall p i  95% ber5knas p i  foljande satt: 

nedre grans = 90 - 1996 X 10 = 88,04 
m 0  

ovre grans = 90 + l0  = 91, 96 
m 0  

Konfidensintervallet stracker sig silunda frin 88,04 till 91,96. 
En skattning av urvalet presenteras vanligen tillsarnmans med dess kon- 

fidensintervall. Det ar viktigt att inse att storleken p i  konfidensintervallet 
stir i forhillande till urvalets storlek: ju storre urval, desto mindre konfi- 
densihtervall vid en given konfidensgrad. Storleken p i  konfidensintervallet 
s t h  ocksi i forhillande till den i forvag bestiimda konfidensgraden. Ju 
hogre konfidensgrad ett givet datamaterial har, desto storre ar konfidensin- 
tervallet. Detta kan tydligt ses i fig 4.5 som visar sambanden mellan konfi- 
densintervall och konfidensgrader for samma data. 
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Figur 4.5 Konjidensintervallens samband med olika konjidensgrader 

Statistisk inferens 

Att prova hypoteser 

Hypotesprovning k en metod sorn anviinds av statistiker och epidemiolo- 
ger for att avgora sannolikheten for att skillnader sorn kan observeras i data 
helt och hiller beror p i  urvalsfel snarare an p i  skillnader i populationen. 
Nollhypotesen k anvandbar i denna process. Den fastslC att alla skillnader 
som observeras helt och hillet beror p i  urvalsfel (dvs. p i  slumpen). 

En statistisk forme1 (som bygger p i  antaganden om fordelningen av data 
i populationen) anvands for att berakna sannolikheten for att skillnader sorn 
k minst s i  stora sorn de sorn iterfunnits i observationerna skulle ha intriif- 
fat av en slump. Denna sannolikhet k kand som P-vkdet. Om P-vLdet L 
ligt visar detta att skillnader, minst s i  stora sorn de som observerats, intraf- 
far av en slump i endast en liten del av alla mojliga urval (av sarnrna stor- 
lek). Detta tas sorn bevis for att det k osannolikt (fast fortfarande mojligt) 
att de observerade resultaten uppstod endast av en slump. Om P-vkdet k 
hogt tyder det p i  att skillnader s i  stora sorn de observerade skulle upptrada 
av en slump i en hog andel av mojliga urval, aven om det inte fanns nigra 
"skillnader" i populationen. 

Vid hypotesprovning antingen accepteras eller forkastas nollhypotesen, 
beroende p i  om P-vkdet ligger ovanfor eller nedanfor en forutbesthd 
skiimingspunkt, kand sorn testets signifikansnivi. Om P-vLdet k lagre an 
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skiirningspunkten forkastas nollhypotesen. Om P-vkdet ar hogre an eller 
likvkdigt rned skhingspunkten accepteras nollhypotesen. Det k vanligt 
att valja antingen 0,05 (5%) eller 0,01 (1%) sorn signifikansnivier for att 
prova nollhypotesen. 

Antag till exempel att det k k b t  att pojkars fodelsevikt i ett visst land k 
normalfordelad rned ett medelvarde p i  3,3 kg och en standardavvikelse p i  
0,5. Antag vidare att ett slumpmassigt urval av 100 spadbarn av manligt 
kon fodda inom en viss etnisk befolkningsgrupp befanns ha en fodelsevikt 
rned ett medelvkde p i3 ,2  kg. Vi vill avgora om den genomsnittliga fodel- 
sevikten i den etniska befolkningsgruppen skiljer sig frin fodelsevikten i 
landet sorn helhet. Nollhypotesen skulle faststalla att medelvkdet av fodel- 
sevikten i den etniska gruppen k 3,3 kg. 

I det h k  exemplet k det lampliga statistiska testet z: 

d k  
X = urvalsmedelvarde 
p = k i t  medelvkde i landet 
o = kand standardavvikelse 
n = urvalsstorleken 

Ovanstiende exempel blir: 

Det statistiska z har konstruerats s i  att om nollhypotesen vore sann (dvs. 
om fodelsevikten i urvalspopulationen var normalfordelad rned ett medel- 
vkde p och en standaravvikelse o), skulle fordelningen av z over alla tank- 
bara urval av storleken n ligga n k a  normalfordelningens rned medelvkdet 
0 och standardavvikelsen 1. En viktig egenskap hos denna fordelning k att 
ytan under normalkurvan till hoger om linjen z = a (se fig. 4.6) kan tolkas 
sorn sannolikheten for att z-vkden k storre an a. P i  samma satt ger ytan 
under kurvan till vanster om linjen z = -a sannolikheten for att z -vkden k 
mindre an -a. Foljaktligen motsvarar P -vkdet, sorn stir i samband rned ett 
visst vkde z = a, ytan under normalkurvan till hoger om z = a, plus ytan 
under kurvan till vanster om z = -a. 

En konsultation av de tillampliga normalfordelningstabeller sorn finns i 
minga liirobocker i statistik (som ger P- vkden for de ytor under normal- 
kurvan sorn stir i samband rned varje z-vkde) utvisar betraffande ovan- 
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Figur 4.6 Ytor under normalkurvan 

stiende exempel att ytan under kurvan till vanster om z = - 2 iir 0,023. Lika- 
ledes iir ytan under kurvan till hoger om z = 2, 0,023. Foljaktligen k P- 
vkdet som stir i samband med detta z-vkde 0,046. Detta kan tolkas som en 
antydan om att om nollhypotesen vore sann (dvs. att fodelsevikterna i den 
etniska gruppen k normalfordelade med ett medelviirde p i  3,3 och en stan- 
dardavvikelse p i  OS), skulle endast 4,6% av hela det mojliga urvalet av 
100 spadbarn i medeltal ha fodelsevikter som avviker frin 3,3 kg med 100 
gram eller mer. 

Om vi hade bestiimt oss for en signifikansnivi p i  5% for det statistiska 
testet skulle vi forkasta nollhypotesen och acceptera alternativet att popula- 
tionens medelvkde inte ar lika med 3,3. Om vi emellertid hade bestamt oss 
for en signifikansnivi p i  1% skulle vi ha accepterat nollhypotesen. 
Uttrycket "statistiskt signifikant" anvands for att markera att ett resultat har 
lett till att nollhypotesen forkastats. Det ar viktigt att komma ihdg att vi 
aldrig bevisar om nollhypotesen k sann eller falsk utan endast accepterar 
eller forkastar den vid en bestamd signifikansnivi. P-vkdet piverkas bide 
av sambandets styrka och av urvalsstorleken. Ett litet P-vkde kan stiimma 
med ett svagt samband, och det kanske inte gir att bevisa att en skillnad 
mellan tvi  grupper k statistiskt signifikant om urvalsstorleken inte ar till- 
rackligt stor (se sidorna 72-73). 
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Grundlaggande statistik 

I minga statistiska test ingk en jamforelse mellan tv i  kvantiteter (i 
exemplet ovan jmfordes urvalets medelvarde rned det kanda medelvardet i 
landet). Vanligtvis ger ett statistiskt test utrymme for att skillnader i bida 
riktningarna kan uppsti (en kvantitet kan vara storre an en annan, medelvar- 
det i landet kan ha varit storre eller mindre an medelvkdet i urvalet). Detta 
k kant som ett tvisidigt test. P-vardet i exemplet ovan beraknas p i  basis av 
sannolikheter frin bida svansarna i urvalsmaterialet. (I ovanstiende exem- 
pel var P silunda summan av sannolikheten att z > + 2 och z < - 2.) 

Det finns emellertid situationer dar man kan vara intresserad av en skill- 
nad i endast en riktning. Man kan till exempel vilja undersoka huruvida en 
viss behandling k battre an en placebobehandling (en situation d k  behand- 
lingen k samre an placebobehandlingen k inte intressant). I detta exempel 
kan det vara lampligt att anvanda ett ensidigt test. Berakningen av testfunk- 
tionen i ett ensidigt test ar identisk rned ett tvisidigt. Skillnaden mellan de 
tvi testtyperna ligger i berakningen av P-vkdet. Ett ensidigt test bygger p i  
sannolikheter frin endast en sida eller en av svansarna i urvalsfordelningen, 
medan ett tvisidigt test summerar sannolikheterna frin bida svansarna i 
fordelningen. Foljaktligen ar det P-varde som k forbundet rned det ensi- 
diga testet likvkdigt rned halva det P-vkde som ar forbundet rned det tvi- 
sidiga testet. 

Det finns andra tillfallen d i  det sakert kan antas att en kvantitet k storre 
an en annan. I en studie dar till exempel effekterna av en miljorisk under- 
soks kan data frin djurforsok eller fallserier redan ha visat den sannolika 
konsekvensen av en exponering. Prenatal exponering for metylkvicksilver 
har visat sig orsaka skador p i  centrala nervsystemet och utvecklingsstor- 
ningar hos djur. En studie av cerebral pares i Minamata i Japan visade att 
detta syndrom ofta forekom hos barn till kvinnor som under graviditeten i t  
fisk rned hoga halter av metylkvicksilver (WHO, 19910). Framtida epide- 
miologiska studier av effekterna p i  centrala nervsystemet av prenatal 
exponering for metylkvicksilver kan darfor komma att baseras p i  antagan- 
det att sidan exponering inte kommer att verka valgorande p i  barnet, vil- 
ket leder till att ensidiga statistiska test kommer att foredras. 

Fordelen rned ett ensidigt test ar att urvalsstorleken kan vara mindre an 
den som kravs for att uppni samma precision i ett tvisidigt test. Ensidiga 
test bor emellertid endast anvandas om skillnader i t  ett enda hill k intres- 
Santa eller om man sedan tidigare vet att slullnader endast intraffar i ena 
riktningen. Oberoende av vilken metod for signifikanstestning man anvan- 
der bor man i studieplanen och rapporten noggrant redogora for de metoder 
och matningar man anvant. 
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En annan grupp anvandbara statistiska test kallas t-tester, vilka k spe- 
ciellt viktiga vid smi  urval. Man kan till exempel prova hypotesen att me- 
delviirdet i en population k likvkdigt med ett forutbestamt vkde, p, n k  
standardavvikelsen hos populationen k okand, men urvalets standardav- 
vikelse k kand. Den riktiga formeln k: 

dar 

s k urvalets standardavvikelse 
och t har n  - 1 frihetsgrader. 

Detta liknar z- testet ovan. 2- testet anvands emellertid n k  populationens 
standardavvikelse iir kand, medan t- testet anvands n k  populationens stan- 
dardavvikelse k okand och har uppskattats med hj2ilp av urvalets standard- 
avvikelse. 

T- fordelningen kan ocksi anvandas for att testa huruvida medelviirdena 
for tvd oberoende urval ar signifikant olika. Detta test forutsatter att bida 
urvalen har tagits frdn en enda population eller frin tv i  populationer med 
samma varians. Testfunktionen blir di:  

XI -X 
t =  2 

S A ( l / n l )  + ( l / n 2 )  
P 

d k  

X I  = forsta urvalets medelvkde 
X 2  = andra urvalets medelvkde 
n  l = forsta urvalets urvalsstorlek 
n2 = andra urvalets urvalsstorlek 
S l = forsta urvalets standardavvikelse 
s2  = andra urvalets standardavvikelse 

T-fordelningen kan anvandas inom andra omriden, till exempel for att 
prova om linjk regression och korrelationskoefficienter k signifikanta. 
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Grundlaggande statistik 

Typ-I och typ-11-fel 

Enligt vad som visats ovan handlar den statistiska analysen aldrig om att 
bevisa huruvida en hypotes k sann eller falsk, utan endast om den kan 
accepteras eller forkastas p i  basis av statistiska test. Tvi  typer av fel k 
kopplade till detta beslut: att forkasta nollhypotesen n k  den k sann (detta 
kallas typ-I-fel eller alfa-fel) och att aceptera nollhypotesen nar den ar falsk 
(detta kallas typ-11-fel eller beta-fel). Sannolikheten for att gora ett typ-I-fel 
k sannolikhetsnivin p i  det statistiska testet, vilken alltid bor anges nar 
resultaten presenteras. 

Randomiserade kliniska lakemedelsexperiment kan till exempel leda till 
bide typ-I och typ-11-fel. P i  basis av resultaten kan man dra slutsatsen att 
en ny behandling k effektiv, n k  den i sjalva verket inte k battre an stan- 
dardbehandlingen. Denna typ av fel, som leder till den falskt positiva slut- 
satsen att behandlingen iir effektiv, k ett typ-I-fel. W andra sidan kan slut- 
satsen dras att en ny behandling k ineffektiv, n k  den i sjalva verket k 
effektiv. En sidan falskt negativ slutsats k ett typ-11-fel. 

Sannolikheten for att en nollhypotes ska forkastas n k  den k falsk k 
kand som ett statistiskt tests styrka. Denna k lika med ett minus sannolik- 
heten for ett typ-11-fel. Ett tests styrka beror p i  urvalsstorleken - ju storre 
urvalsstorlek, desto hogre styrka, om allt annat k lika. Ett tests styrka beror 
ocksi p i  den valda signifikansnivin. For varje bestamd urvalsstorlek galler 
att ju hogre signifikansnivi (dvs. ju lagre sannolikheten k for ett typ-I-fel), 
desto lagre styrka (desto storre sannolikhet for att ett typ-11-fel ska goras). 
Det iir vanligt att man i en studie stravar efter en styrkenivi p i  0,8 vid en 
signifikansnivi p i  0,05. Detta innebk att sannolikheten for att ett typ-11-fel 
ska intraffa (0,2) k fyra ginger storre an sannolikheten for ett typ-I-fel 
(0,05), vilket Lerspeglar det faktum att ett typ-I-fel i de flesta studier anses 
allvarligare iin ett typ-11-fel. En studies styrka ska anges nar ett negativt 
resultat rapporteras. 

Det k viktigt att ta hansyn till ett tests styrka n2r man planerar en epide- 
miologisk studie, eftersom den visar sannolikheten for att ett test f ir  ett sta- 
tistiskt signfikant resultat under olika forhillanden. 

Skillnader mellan statistisk och klinisk signifikans samt signifikans inom 
folkhalsoomr9det 

Med hjalp av statistiska metoder gir det att uppskatta sannolikheten for att 
observerade skillnader mellan grupper k slumpmassiga. Den kliniska sig- 
nifikansen liksom signifikansen inom folkhalsoomridet handlar i andra 
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sidan om fyndens relevans i forhillande till klinisk praxis eller praxis inom 
folkhalsoornridet. Eftersom den statistiska signifikansen delvis k beroende 
av urvalsstorleken ar det mojligt att smi  och kliniskt oviktiga skillnader kan 
uppni statistisk signifikans. Ett resultat som i andra sidan L viktigt ur folk- 
halsoperspektiv kan bli forbiginget, eftersom undersokningsurvalet inte ar 
tillrackligt stort for att statistisk signifikans ska uppnis, vilket innebar att 
studien iir ffii liten for att sakra slutsatser ska kunna dras. Niir data ska 
bedomas och tolkas miste epidemiologer alltid ha i itanke deras signifikans 
bide ur klinisk synvinkel och ur folkhalsosynpunkt. 

Forhslandet mellan tvi variabler 

I epidemiologiska studier bedomer man ofta forhillandet mellan tvi  variab- 
ler. Efter att ha sett p i  fordelningen av varje variabel separat ar det bra att 
gora en korstabellering av informationen, dar bida variablernas frekvenser 
presenteras i tabellform. Tabell 3.4 (sidan 61) ar ett exempel p i  korstabelle- 
ring av tvi  nominella variabler (forekomst av enteritis nekrotikans och 
intag av kott). Det gir ocksi att korstabellera intervallvariabler genom att 
anvanda intervallundergrupper. 

Det finns minga satt att bedoma sambandet mellan tvi  variabler. Tre av 
de vanligast forekommande metoderna beskrivs nedan. 

X2-test 

Niir tvi  variabler iir indelade i klasser anvands vanligen  testet et for att 
undersoka nollhypotesen om att fordelningen av variabler ar oberoende av 
varandra (dvs. att det lika ofta intraffar att nigon kategori av variabel A 
infaller som nigon kategori av variabel B). Tabell 4.2 visar fordelningen av 
tvi variabler, A och B, och den ekvation som behovs for att berzikna det 
aktuella ~ ~ - v i i r d e t  for att testa ett samband mellan dem. 

2 Tabell 4.2: Berakning av X -test 

Variabel A 
finns finns inte Totalt 

Variabel B finns a b a+b 

finns inte C d c + d 
Totalt a + c b+d n 
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2 
2 (lad - bcl - n /2 )  n 

X = ( a + b )  ( a + c )  ( c + d )  ( b + d )  

N L  det giiller uppgifterna i tabell 3.4 skulle nollhypotesen bli att de tvi  
variablerna, intag av kott nyligen och enteritis nekrotikans, L oberoende av 
varandra. Vid en signifikansnivi p i  0,05 L skirningspunkten for X2-v5rdet 
for en fyrfaltstabell3,84 (x2-tabeller finns i lirobocker i gmndlaggande sta- 
tistik). Om det b e r w a d e  x2-vairdet L irtijrre an 3,84 skulle nollhypotesen 
forkastas vid en signifikansnivi p i  5%. 

Om vi siitter in vairdena frin tabell 3.4 finner vi att X2 = 32,57. Vi forkas- 
tar foljaktligen nollhypotesen och accepterar alternativet att det finns ett 
samband mellan intag av kott nyligen och enteritis nekrotikans. 

Korrelation 

Korrelation anses vara ett statistiskt mitt p i  tvi  variablers samvariation. 
Den mats med hjalp av korrelationskoefficienten. Ett flertal korrelations- 
koefficienter anvands i epidemiologiska studier. De har alla ett vkdeom- 
rdde mellan + 1 och - 1, dair nollvairdet markerar frinvaro av korrelation, 
och virdena + 1 respektive - 1 markerar perfekt positiv respektive negativ 
korrelation. Pearsons korrelationskoefficient (r) mater graden av linjirt 
sarnband mellan tv i  variabler. Om det finns en perfekt linjL korrelation 
mellan tvi  variabler, innebL det att de uppmatta vLdena ligger p i  en rak 
linje, och r = 1,O eller - 1 ,O. 

Formeln for Pearsons korrelationskoefficient r for variablerna X och y L: 

Det ir viktigt att betona att Pearsons korrelationskoefficient endast mater 
graden av linjiirt samband och att tvi  variabler kan ha ett starkt samband p i  
ett icke linjiirt satt och ha en mycket l ig korrelationskoefficient. 

Tvi  andra korrelationskoefficienter som ofta anviinds inom epidemiolo- 
gin L Spearmans rangkorrelationskoefficient (r,) och Kendalls rangkorrela- 
tionskoefficient (z). Bida dessa koefficienter k anvandbara for rangord- 
nade data. For en fordjupad behandling av dessa koefficienter kan lasaren 
konsultera Siege1 & Casterllan, 1988. 
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Regression 
Regressionsanalys kan betraktas som ett satt att finna den basta matema- 
tiska modellen for att kunna gora en forutsagelse (prediktion) betraffande 
tvii variablers inbordes rangordning. En variabel anses vara en beroende 
variabel om vPdet varierar i enlighet med en eller flera oberoende variab- 
ler. Den vanligaste formen av regression P linjP regression, d P  den mate- 
matiska modellen P en rat linje; regressionsekvationen (regression equa- 
tion) P den beskrivning av den rata linjen som bast passar de data som 
foreligger. 

Regressionslinjen i fig 4.7 P baserad p i  data om prevalensen av under- 
viktiga barn i forhiillande till energiintaget per capita i elva asiatiska lander. 
Data utvisar att det finns ett negativt linjiirt samband mellan dessa tvi vari- 
abler men att sambandet liingt ifrin P perfekt, vilket kan utlasas av sprid- 
ningsdiagrammet. 

Regressionslinjen i detta exempel P :  y = 162,5 - 0,05x 

d P  y = prevalens av underviktiga barn (%) 
X = energiintag per dag (kcal). 

~ v e n  om det endast finns en oberoende variabel i det givna exemplet inne- 
hiiller regressioner ofta flera siidana variabler, vilket kallas multipel regres- 
sion. 

1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 
Energiintag per capita (kcal) WHO 92335 

Figur 4.7 Regression av prevalensen av undewiktiga barn i forhdllande till ener- 
giintag per capita i I1  asiatiska landcr 
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Andra ofta anvanda regressionsmodeller tar det icke linjka sambandet mel- 
lan variabler i beaktande: polynom regression, logistisk regression och pro- 
portionella riskrnodeller finns i denna kategori. 

4.1 B e r h a  medelvkde och median utifrin de data som finns i tabell 4.1. 
Varfor blir medelvkde och median olika? 

4.2 I en studie d k  de terapeutiska effekterna av hoga och liga doser anti- 
depressiv medicin undersoktes fordelades patienterna slumpmassigt till 
en ligdos- eller hogdosbehandling. De bedomdes initialt, sarnt efter 14 
och 28 dagar med hjalp av standardiserade bedomningsskalor. Bor man 
anvanda ensidiga eller tvisidiga test for att jamfora de tvA doserings- 
grupperna? Ange skal. 

4.3 Ge ett exempel p i  en situation d k  det vore battre att undersoka en for- 
delnings median snarare an dess medelvarde. 
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5 Orsakssmanhang inom 

Ett viktigt mil for epidemiologin ar att medverka till att sjukdomar fore- 
byggs och kontrolleras liksom att framja halsa genom att finna orsakerna 
till sjukdom och de satt varpi de kan Atgkdas. Disciplinen har haft avse- 
varda framgingar i detta avseende, vilket skildrades i kapitel 1. Detta kapi- 
tel kommer att beskriva det epidemiologiska synsattet p i  orsakssamman- 
hang. 

Orsaksbegreppet 

Att forsti orsakerna till sjukdom ar viktigt inom halso- och sjukvkdsomrC 
det, inte bara for att kunna forebygga sjukdom utan ocksi for att kunna 
stalla diagnos och ordinera ratt behandling. Orsaksbegreppet har fororsakat 
minga kontroverser inom epidemiologin, liksom inom andra vetenskaps- 
grenar. Vetenskapsfilosofin bidrar alltjiimt till forstielsen av hur kausala 
slutsatser (causal inference) kan dras, dvs. av hur sambandet mellan orsak 
och effekt kan bedomas. Orsaksbegreppet har olika innebord i olika sam- 
manhang, och det finns ingen gemensam definition som kan tilliimpas inom 
alla vetenskapsgrenar. 

En sjukdomsorsak k en handelse, ett forhillande, en egenskap eller en 
kombination av dessa faktorer, som spelar en viktig roll for sjukdomens 
uppkomst. Logiskt sett miste en orsak foregi en sjukdom. En orsak kallas 
tillracklig om den oundvikligen leder till eller framkallar sjukdom, och 
nodvandig om en sjukdom inte kan utvecklas utan den. 

En tillracklig orsak k vanligen inte en enskild faktor, utan innefattar 
ofta flera komponenter. Alla komponenter som ingh i den tillrackliga orsa- 
ken behover i allmanhet inte identifieras innan effektiva forebyggande 
hgkder satts in, eftersom det faktum att en komponent avlagsnas kan 
komma att piverka de ovrigas verksamhet och silunda forebygga sjukdo- 
men. Cigarettrokning k till exempel en komponent som ingk i den tillrack- 
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Orsakssammanhang inom epidemiologin 

Genetiska faktorer Exponering for Vavnadsinvasion 
bakterier 

Undernaring 

( Mottaglig vard lnfektion Tuberkulos ) 

WHO 92336 

Figur 5.1 Orsaker till tuberkulos 

Fattigdom 
4 * 

liga orsaken till lungcancer. Rokning i sig k inte tillrackligt for att sjukdo- 
men ska framkallas: vissa manniskor roker i 50 &- utan att utveckla 
lungcancer, vilket innebk att andra faktorer, de flesta okanda, i3r nodvan- 
diga. Om manniskor slutar roka minskar emellertid antalet fall av lungcan- 
cer i populationen, aven om de andra orsakskomponenterna inte forandras. 

Varje tillracklig orsak har en nodvandig orsak som komponent. Om man 
till exempel studerar en livsmedelsburen infektionsepidemi kan man finna 
att bide kycklingsallad och graddbakelser ar tillrackliga orsaker till salmo- 
nelladiarrk. Forekomsten av salmonellabakterier ar en nodvandig orsak till 
denna sjukdom. P i  samma satt finns det olika komponenter i orsakerna till 
tuberkulos, men tuberkelbacillen ar en nijdvandig orsak (fig 5.1). En kausal 
faktor i sig sjalv ar ofta varken nodvandig eller tillracklig, till exempel rok- 
ning som orsaksfaktor vid slaganfall. 

Det vanliga tillvagagdngssattet inom epidemiologin k att borja med en 
sjukdom och soka efter dess orsaker, aven om det ocksd ar mojligt att borja 
med en potentiell orsak (t.ex. luftfororening) och soka efter dess effekter. 
Epidemiologin omfattar en rad olika typer av samband. Socialgruppstillho- 
righet till exempel satts i samband med en rad halsoproblem. Det verkar 
som om ldg socialgruppstillhorighet, definierad efter inkomst, utbildning, 
boendeforhdllande och yrke, leder till en allman mottaglighet for ohalsa 
snarare an till en viss effekt. En he1 rad specifika sjukdomsorsaker kan for- 
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Genetiska faktorer Exponering for Koleratoxinets 
nedsmittat vatten effekter pA cellerna 

i tarmvaggen 

0 kad 
mottaglighet kolera-vibrionen 

klara varfor fattiga manniskor har dilig halsa, bland annat omittligt hog 
exponering for smittamnen beroende p i  tringboddhet, dilig mat och farliga 
arbetsforhillanden. 

Epidemiologer har kritiserats, skskilt av laboratorieforskare, for att inte 
anvanda orsaksbegreppet som enda krav for uppkomsten av sjukdom. En 
sidan restriktiv syn p i  orsaker tar emellertid inte de vanliga mingfakto- 
riella sjukdomsorsakerna med i berakningen och inte heller nodvandigheten 
av att koncentrera preventionsstrategierna till de faktorer som kan piver- 
kas. Laboratorieforskare kan till exempel pist i  att den grundlaggande orsa- 
ken till sjukdomar i hjartats kranskil har att gora med mekanismer p i  cell- 
nivi, vilka medfor att vavnaden i karlvaggen fortjockas. Forskning som 
inriktar sig p i  att faststalla patogenetiska relationer 21- sjalvfallet viktig, 
men orsaksbegreppet bor tilliimpas p i  ett vidare satt an si.  

Det ar ofta mojligt att gora stora framsteg inom preventionsomridet 
enbart genom att ta itu med mera avlagsna miljorelaterade orsaker. Det var 
effektivt att genomfora forandringar i miljon for att forebygga kolera innan 
den skyldiga organismen, for att inte tala om dess verksamhetsforlopp, 
hade identifierats (fig 5.2). Det ar emellertid intressant att notera att Snow 
redan Ar 1854 trodde att en levande organism var orsak till sjukdomen (se 
sidan 17). 

Fattigdom 
4 * 

Riskfaktorer for kolera 
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Kolerans forlopp 

WHO 92337 

Figur 5.2 Orsaker till kolera 



Orsakssarnmanhang inom epidemiologin 

Enstaka och multipla orsaker 

Pasteurs arbete med mikroorganismer ledde till att forst Henle och sedan 
Koch formulerade foljande regler for att faststalla huruvida en specifik 
levande organism fororsakar en viss sjukdom: 

organismen miste pitraffas vid varje sjukdomsfall; 
organismen miste kunna isoleras och odlas i en ren kultur; 
organismen miste orsaka den specifika sjukdomen, efter att den inym- 
pats p i  ett mottagligt djur; 
organismen miste sedan iterforas frin djuret och identifieras. 

Anthrax var den sjukdom som forst kunde pivisas uppfylla dessa regler, 
vilka senare har visat sig vara anvandbara for att identifiera andra infek- 
tionssjukdomar. 

Niir det galler flertalet sjukdomar, bide smittsamma och inte smitt- 
samma, racker emellertid inte Kochs regler for att avgora orsakssamman- 
hang. For det mesta inverkar ett flertal orsaker, och en enskild faktor, t.ex. 
cigarettrokning, kan vara orsak till minga sjukdomar. Dessutom kan den 
orsaksgivande organismen forsvinna niir en sjukdom har utvecklats, vilket 
gor att det inte g&- att pivisa organismen hos den sjuka personen. Regler 
som Kochs iir viirdefulla endast nar den specifika orsaken antingen k ett 
kraftigt smittwne eller en ovanlig situation; mottaglighet p i  grund av 
andra faktorer och en tillracklig mangd av m n e t  ("infektionsdosen") 
behovs vanligen for att en klinisk sjukdom ska utvecklas. 

Orsakssammanhangets olika faktorer 

Fyra olika typer av faktorer bidrar till att orsaka sjukdom. Alla kan vara 
nodvandiga, men de k sallan tillrackliga for att ge upphov till en siirskild 
sjukdom eller ett skskilt tillstind. 

Predisponerande faktorer, sisom Alder, kon och tidigare sjukdom, kan 
skapa ett tillsthd av mottaglighet for ett smittmne. 
Mojliggorande faktorel; sisom 1ig inkomst, dilig niiringstillforsel, dilig 
bostad och bristfallig medicinsk v&-d kan gynna sjukdomsutvecklingen. 
Omvant kan omstandigheter som hjalper till vid tillfrisknandet frin en 
sjukdom eller for att bibehilla god hdsa ocksi kallas mojliggorande fak- 
torer. 
P&skyndande faktorer, sisom exponering for ett visst smitt- eller skade- 
w n e ,  kan ha samband med att en sjukdom bryter ut. 
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Forstarkande faktorel; sisom upprepad exponering och orimligt hirt 
arbete, kan forviirra en befintlig sjukdom eller ett befintligt tillstind. 

Termen "riskfaktor" anvands vanligen for att beskriva faktorer som stir i ett 
positivt samband till risken for att utveckla en sjukdom, men sorn inte ar 
tillrackliga for att orsaka sjukdomen. Begreppet har befunnits vara anvand- 
bart i ett antal tillampade preventionsprogram (se t.ex. Chigan, 1988). Vissa 
riskfaktorer (t.ex. tobaksrokning) har sarnband med flera sjukdomar, och 
vissa sjukdomar (t.ex. kranskarlsjukdom) har samband med flera riskfakto- 
rer. Med hjalp av epidemiologiska studier kan man mata varje faktors rela- 
tiva bidrag till sjukdomsforekomsten, och genom att utesluta en riskfaktor i 
taget kan man berakna den motsvarande potentiella minskningen av sjuk- 
domsforekomst. 

Interaktion 

Effekten av tvi  eller flera samverkande orsaker iir ofta storre an vad sorn 
kan forvantas utifrin en summering av de enskilda effekterna. Detta feno- 
men, kallat interaktion, kan illustreras av den siirskilt hoga lungcancerrisk 
sorn de manniskor loper sorn bide roker och exponeras for asbestdamm 
(tabell 1.3, sidan 26); lungcancerrisken i denna grupp iir mycket storre an 
vad sorn skulle utvisas av en enkel summering av riskerna vid rokning och 
exponering for asbestdamm. 

Att faststdla sjukdomsorsaken 

Kausal inferens ar den term sorn anvands for att beskriva processen att 
bedoma sannolikheten for att observerade samband ar kausala; att anvanda 
riktlinjer och gora avvagningar i n g k  Innan man bedomer mojligheten for 
att ett samband ar kausalt miste andra forklaringar, sisom slump, bias och 
confounding uteslutas. Hur dessa faktorer bedoms har beskrivits i kapitel 3 
och 4. I fig 5.3 visas hur man stegvis kan bedoma forhillandet mellan moj- 
lig orsak och ett utfall. 

Ett systematiskt tillvagagingssatt for att bedoma ett sambands karaktar 
har anvants av det amerikanska hiilso-och sjukvirdsministeriet for att fast- 
stalla att cigarettrokning orsakar lungcancer (United States Public Health 
Service, 1964). Detta forhillningssatt har nibmare utvecklats av Hill 
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Observerat samband 

Kan det bero pA 
urvals- eller matfel? 

Kan det bero p5 n 
confounding? v 

Antagligen inte 

Tillampa riktlinjer och 
gor en bedomning 

WHO 92338 

Figur 5.3 Att bedoma forhillandet mellan en mojlig orsak och ett utfall 

(1965). Med utgdngspunkt frdn dessa begrepp har en rad "riktlinjer for 
orsakssamband" utformats. I tabell 5.1 finns begreppen listade i den foljd 
som epidemiologen bor folja for att nd fram till en slutsats betraffande orsa- 
ken till sjukdom. 

Sambandets tidsfoljd 

Sambandets tidsfoljd k avgorande - orsak mdste foregd verkan. Detta k 
vanligtvis sjalvklart, aven om svArigheter kan uppstd i fall - kontroll-studier 
och i tvksnittsstudier n k  matningar av mojlig orsak och verkan gors p i  

O Studentlitteratur 103 



Tabell 5.1: Riktlinjer for orsakssamband 

Tidsmassigt samband Foregk orsaken effekten? (vasentligt) 

Rimlighet ~r sambandet forenligt med ovrig kunskap? 
(verkningsmekanismer, resultat frin djurexperiment) 

Konsistens Har liknande resultat framkommit i andra studier? 

Styrka Hur starkt Sir sambandet mellan orsaken och 
effekten? (relativ risk) 

Dos-respons-samband Har okad exponering for den mojliga orsaken 
samband med okad effekt? 

Reversibilitet Minskar sjukdomsrisken om en mojlig 
orsak avlagsnas? 

Studiedesign Baseras hillpunkterna pi  en stabil studiedesign? 

Att bedoma hillpunkterna Hur mhga av hillpunkterna leder fram till 
slutsatsen? 

samrna g h g  och effekten faktiskt kan forandra exponeringen (se sidorna 59 
och 60). I de fall diir orsaken iir en exponering som kan vara olika hog iir 
det nodvandigt att exponeringen uppnh en tillrackligt hog nivi innan sjuk- 
domen upptrader for att ett korrekt tidsmassigt samband ska existera. Upp- 
repade matningar av exponeringen vid mer an en tidpunkt och p i  olika plat- 
ser kan forstiirka hillpunkterna. 

Fig 5.4 visar ett exempel p i  en tidsserie som mater exponering och 
effekt. Den iskidliggor en plotslig okning i bilbaltesanvandningen hos bil- 
forare i Storbritannien, efter att det i januari 1983 blivit lag p i  att anvanda 
bilbalte. Samtidigt minskade skadeforekomsten. DA siffrorna giiller totala 
antalet skador, bAde forare och passagerare inberiiknade, kan de visa p i  en 
underskattning av minskningen av skadeincidensen bland forarna. Tids- 
trenderna vittnar starkt om bilbiiltets skyddande effekt. En kohortstudie 
som piborjats fore h 1983 kunde ha matt effekten av bilbaltesanvandning 
mer exakt. 

Rimlighet (plausibility) 

Ett samband iir rimligt (plausibelt), och det iir silunda mer sannolikt att det 
iir kausalt, om det 21- forenligt med ovrig kunskap. Laboratorieexperiment 
kan till exempel ha visat hur exponering for en siirskild faktor kan leda till 
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Lag p& bilbalte infors WHO 92339 

Figur 5.4 Bilbaltesanvandning och skadeforekomst i Storbritannien 

Kalla: United Kingdom Statistical Service, 1984. Atergiven i The Quarterly / Journal, 6(3): 
10, 1984. 
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forandringar som har samband med en uppmatt effekt. Biologisk rimlighet 
k emellertid ett relativt begrepp och skenbart orimliga samband kan till slut 
visa sig vara kausala. I den p i  1830-talet ridande synen p i  kolera till exem- 
pel fanns "miasma" snarare an smittwne som orsak. Det fanns inga bevis 
for smittamnesteorin forran Snows arbete hade publicerats, och det var 
lingt senare som Pasteur och hans kolleger identifierade det orsaksframkal- 
lande smittamnet. Avsaknad av rimlighet kan helt enkelt avspegla brist p i  
medicinsk kunskap. Den misstro som alltjamt finns betraffande de terapeu- 
tiska effekterna av akupunktur och homeopati kan kminstone delvis forkla- 
ras med att det saknas information om en rimlig biologisk mekanism. 

Studiet av htilsokonsekvenserna av blyexponering p i  1ig nivi iir ett 
exempel p i  motsatt situation. Djurfiirsok visar att bly piverkar centrala 
nervsystemet. Det k d d o r  rimligt att liknande effekter skulle uppnis i en 
epidemiologisk studie p i  barn, men beroende p i  mojliga confounders och 
matsvirigheter har epidemiologiska studier visat motstridiga resultat. En 
bedomning av alla tillgangliga epidemiologiska data leder emellertid fram 
till slutsatsen att effekter verkligen uppstk vid blyexponering p i  l ig nivi 
(Mushak et al., 1989). 
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Konsistens (consictency) 

Konsistens kan pivisas om flera studier ger samma resultat. Detta k sk-  
slult betydelsefullt n k  ett antal olika designtyper anviinds i olika miljoer, 
eftersom sannolikheten for att alla studier ska gora samma misstag d-ed 
har reducerats till ett minimum. Brist p i  konsistens utesluter emellertid inte 
ett kausalt samband, eftersom olika exponeringsnivier och andra forhiillan- 
den kan minska betydelsen av den kausala faktorn i vissa studier. N k  resul- 
taten frin flera studier tolkas bor dessutom de bast utformade vaga tyngst. 

Det finns tekniker for att s l i  samman resultaten frin ett antal studier som 
undersokt samma amne, skskilt galler detta randomiserade kontrollerade 
forsok. Genom denna metod, kallad metaanalys, kombineras resultaten frin 
ett antal val utformade forsok, vilka var och en kan ha ett relativt litet urval, 
for att erhilla en battre total vkdering av effekterna (Sacks et al., 1987). 

Fig. 5.5 visa  resultaten f r h  elva studier av anvandning av beta-blocke- 
rare for att forebygga dodsfall efter hjiirtinfarkt. Ett viktigt skal till att resul- 
taten s i  uppenbart brister i overensstammelse k att flera av de tidigare stu- 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 
Relativ dodsrisk 

WHO 92340 

Figur 5.5 Metaanalys av utvalda randomiserade kontrollerade experiment med 
anvandning av betablockerare for att forebygga dodsfall efter hjartinfarkt 

Kiilla: Yusuf et al., 1985. Aterges med utgivarens tillstind. 
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Orsakssammanhang inom epidemiologin 

dierna utforts p i  smi urval. Den uppskattade relativa risken i varje studie h 
markerad med ett kryss och de horisontella linjerna markerar ett 95-procen- 
tigt konfidensintervall. For den sammanlagda informationen frin alla forso- 
ken, som tacker ett mycket stort antal handelser, ar det 95-procentiga konfi- 
densintervallet mycket smalt. Totalt sett kan man se att behandling med 
beta-blockerare efter hjktinfarkt minskar dodligheten med i medeltal ca 
35%; det 95-procentiga konfidensintervallet visar att minskningen i dodlig- 
het h minst 20% och hogst 50%. 

Styrka (strength) 

Det k mer sannolikt att ett starkt samband mellan mojlig orsak och verkan, 
matt genom den relativa riskens storlek (se sidorna 50-51), ar kausalt an att 
ett svagt samband k det, vilket kan piverkas av confounding eller bias. 
Relativa risker storre an 2 kan anses vara starka. Exempelvis loper cigarett- 
rokare uppskattningsvis tvi  ginger s i  stor risk att drabbas av akut hjartin- 
farkt som icke rokare. Risken for att rokare ska drabbas av lungcancer, jam- 
fort med icke rokare, har i olika studier visat sig vara mellan fyra och tjugo 
ginger s i  stor. Sidana starka samband ar emellertid sallsynta inom epide- 
miologin. 

Det faktum att ett samband k svagt utesluter inte att det L kausalt; styr- 
kan i ett samband beror p i  den relativa prevalensen av andra mojliga orsa- 
ker. I icke experimentella studier har man till exempel hittat svaga samband 
mellan diet och risken for sjukdomar i hjartats kranskarl och trots att det har 
utforts experimentella studier av utvalda populationer har inga helt till- 
fredsstdlande forsok slutforts. Trots detta anses dieten allmant sett vara en 
viktig bidragande orsak till den hoga forekomsten av kranskLlsjukdom i 
minga industrialiserade lander. 

Den troliga orsaken till att det h svirt att peka ut dieten som en riskfak- 
tor for kranskarlsjukdom iir att kosten ar ganska homogen i olika populatio- 
ner och att den tidsmassiga variationen for en individ ar storre an den mel- 
lan manniskor. Om alla ater i stort sett samma kost h det inte mojligt att 
peka ut dieten som en riskfaktor. Foljaktligen okar den ekologiska bevisfo- 
ringen i betydelse. Detta har karakteriserats som en situation for sjuka indi- 
vider och sjuka populationer (Rose, 1985), i betydelsen att i minga indu- 
strialiserade lander riskerar hela populationer att utsattas for en ogynnsam 
faktor. 
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Dos - respons-samband 

Ett dos -respons-samband uppkommer d i  det finns en forbindelse mellan 
forandringar i exponeringsnivin och forandringar i effektens prevalens 
eller incidens (se sidorna 34-38). Tabell 5.2 illustrerar dos -respons-sam- 
bandet mellan buller och horselnedsattning: prevalensen for horselnedsatt- 
ning okar med bullernivi och exponeringstid. 

Tabell 5.2: Procentuell andel personer med horselnedsattning 

Genomsnittlig bullernivl under en Exponeringstid (lr) 
lttatimmars arbetsdag (decibel) 5 10 40 

Kalla: WHO, 1980a. 

Uppvisandet av ett klart dos-respons-samband i studier utan bias ger 
starka bevis for ett kausalt forhillande mellan exponering eller dos (se 
sidan 153) och sjukdom. 

Reversibilitet 

Sannolikheten for att sambandet iir kausalt forstkks om avlagsnandet av en 
mojlig orsak leder till minskad sjukdomsrisk. Att sluta roka har till exempel 
samband med minskad risk for lungcancer i jamforelse med att fortsatta att 
roka. Denna upptackt forstaker sannolikheten for att cigarettrokning orsa- 
kar lungcancer. Om orsaken leder till snabba irreversibla forandringar som 
senare framkallar sjukdom vare sig exponeringen fortsatter eller inte (som 
vid HIV-infektion), d i  kan inte reversibilitet vara ett villkor for kausalitet. 

Studiedesign 

Det k mycket viktigt att overvaga hur en viss studiedesign form& stodja 
orsakssamband (tabell 5.3). De basta hillpunkterna kommer frin val utfor- 

108 0 Studentlitteratur 



Orsakssammanhang inom epidemiologin 

Tabell 5.3: Relativ formiiga hos olika typer av studier att "bevisa" orsakssamband 

Studietyp Formiga att "bevisa" orsakssamband 

Randomiserade kontrollerade experiment 
Kohortstudier 
Fall- kontroll-studier 
Tviirsnittsstudier 
Ekologiska studier 

Stark 
Mittlig 
Mktlig 
Svag 
Svag 

made, kompetent utforda randomiserade kontrollerade experiment (sidan 
66). Det ar emellertid sallan som belagg frin sidana typer av studier finns 
tillgagliga och bevisningen galler vanligen endast behandlingseffekter 
och preventionskampanjer. Andra experimentella studier, sisom faltstudier 
och samhdlsinterventioner, anvands sallan for att studera orsaksamband. 
Belagg kommer oftast frin icke experimentella studier (sidan 53); nastan 
alla bekralftelser p i  halsokonsekvenserna av rokning kommer frin icke 
experimentella studier. 

Kohortstudier k den nast basta studiemodellen eftersom de, om de ar 
val utforda, reducerar risken for bias till ett minimum. Men de k inte heller 
s i  vanliga. Trots att fall - kontroll-studier k utsatta for flera former av bias 
ger resultaten frin stora va1 utformade undersokningar av denna typ gott 
stod for ett sambands kausala karaktk; bedomningar miste ofta goras i 
brist p i  information friin andra typer av undersokningar. Tvarsnittstudier 
lyckas sarnre med att pivisa orsakssamband, eftersom de inte ger nigra 
direkta hillpunkter for i vilken tidsfoljd handelserna intraffat. 

Ekologiska studier ger de minst tillfredsstallande bekraftelserna p i  
orsakssamband, beroende p i  att det finns en risk for att man drar felaktiga 
slutsatser om individer utifrin data om regioner eller lander (se sidan 56). 
Ekologiska studier k emellertid mycket viktiga n k  det galler viss expone- 
ring som normalt sett inte kan matas individuellt (sisom luftfororeningar, 
rester av bekampningsmedel i fodan, fluor i dricksvatten). k n d i  har detta 
mycket sallan ansetts vara tillrackligt for att faststalla orsakssamband. Ar 
1968 stoppades forsaljningen av receptfria bronkdilaterande medel i Eng- 
land och Wales d i  okningen av antalet dodsfall i astma under perioden 
1959-66 hade visat sig sarnmanfalla med en okning av forsaljningen av 
bronkdilaterande medel. Trots att det endast fanns ett mycket begransat 
stod for att anvandandet av bronkdilaterande medel hade samband med ast- 
madod ansigs de ekologiska hillpunkterna tillrackliga; tvi  decennier 
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senare debatteras fortfarande detta forhillande, och nu i samband med att 
dodsfallen i astma bland unga manniskor i Nya Zealand p i  senare tid har 
borjat oka (Crane et al., 1989). 

Att bedoma underlaget 

T y v k  finns det inga fullstandigt tillforlitliga kriterier for att avgora huru- 
vida ett samband k kausalt eller inte. Kausal inferens ar vanligen prelimink 
och bedomningar miste goras p i  basis av det underlag som finns tillgang- 
ligt, och osikerheten kvartstir alltid. Hiillpunkterna ar ofta motstridande och 
vederborlig hansyn miste tas till de olika typerna n k  beslut ska fattas. I 
bedomningen av de olika aspekter p i  orsakssamband som refererats ovan ar 
det korrekta tidsmassiga sambandet viktigt; nar det en ging har faststallts 
kan tyngdpunkten laggas p i  rimlighet, konsistens och dos -respons-sam- 
bandet. Sannolikheten for att ett kausalt samband foreligger okar nar minga 
olika typer av uppgifter leder till samma slutsats. Underlag frin val utfor- 
made studier k skskilt viktiga, speciellt om de utfors p i  olika platser. 

5.1 Vad ar kausal inferens? 

5.2 Kommentera foljande pistiende: "Epidemiologi ar den enda veten- 
skapliga disciplin d k  kausal inferens ar nodvandig". 

5.3 Lista de kriterier som allmant anvands for att bedoma observerade 
sambands kausala karaktk. 

5.4 I en fall - kontroll-studie har man pivisat ett statistiskt signifikant sam- 
band mellan bruket av astmamedicin och risken for unga manniskor att 
do i astma. Skulle du p i  grund av detta resultat rekommendera att med- 
icinen iterkallades? 

5.5 Under en svir neurologisk sjukdomsepidemi av okand orsak pistir 
patienternas familjer att orsaken ir smittad matolja av ett speciellt 
marke. Med beaktande av de kausalitetskriterier som stallts upp i tabell 
5.1, vad skulle du forst vilja pivisa? Vilken typ av studie vore lamplig? 
I vilket stadium skulle du ingripa om det samlade underlaget visar att 
oljan kan vara orsaken? 



6 Epidemiologi och prevention 

Preventionsornriden 
Under 1800-talet minskade dodligheten i Storbritannien, vilket till storsta 
delen berodde p i  att dodligheten i infektionssjukdomar minskade. En lik- 
nande minskning kan nu ses i minga utvecklingslander, vilket huvudsakli- 
gen beror p i  allmanna forbattringar av levnadsstandarden, speciellt betraf- 
fande nkingstillforsel och hygieniska forhillanden. Vissa sjukdomar har i 
stor utstrackning kunnat forebyggas genom skskilda preventiva kgkder 
(till exempel genom vaccination mot polio), men i allmanhet har specifika 
medicinska behandlingsmetoder haft begransad betydelse. 

Fig 6.1 visar dodligheten i tuberkulos i England och Wales for perioden 
1840- 1968, och tidpunkterna d i  skskilda preventiva och terapeutiska 

Tuberkelbacillen 

- 

- 

- 

Ar WHO 9234 I 

Figur 6.1 ~ldersstandardiserade diidstal fiir tuberkulos i England och Wales, 
1840-1 968 

Kalla: McKeown, 1976. Aterges med utgivarens tillstind. 
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Figur 6.2 Forandringar i de kroniska och infektiosa sjukdomarnas bidrag till den 
totala mortaliteten i Forenta Staterna, 1900-1973 

KZilla: McKinlay et al., 1989. Aterges med utgivarens tillstbnd. 

metoder introducerades har markerats. Den storsta minskningen av dodlig- 
heten intraffade innan dessa itgarder hade genomforts, vilket har forklarats 
med forbattringar i niiringstillforsel och hygien. Det iir fortfarande en 
omstridd friga vilken relativ betydelse som prevention och medicinska och 
kirurgiska i tgader har haft for den minskning av dodligheten i hjiirt-karl- 
sjukdom som p i  senare tid har kunnat noteras i ett flertal industrialiserade 
lander; icke desto mindre finns det starkt stod for att preventiva kgiirder har 
haft storst betydelse. 

I fig 6.2. visas i vilken grad kroniska sjukdomar och infektionssjukdo- 
mar har bidragit till den totala mortaliteten i USA under perioden 1900- 
1973. Ar 1900 orsakades 40% av dodsfallen av elva infektionssjukdomar, 
19% av tre kroniska tillstind (kranskklsjukdom, slaganfall och cancer), 4% 
av olycksfall och iterstoden (37%) av andra orsaker. I borjan av 1970-talet 
var det bara 6% av dodsfallen som berodde p i  samma elva infektionssjuk- 
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domar, 59% berodde p i  samma tre kroniska sjukdomar, 8% berodde pA 
olyckor, och 27% hade andra orsaker. 

Tidsrelaterade forandringar pdverkas emellertid av att populationens 
Aldersstruktur forandras och av att de epidemiska sjukdomarna viixlar i 
forekomst och styrka. De forandringar i dodstalen som med h e n  skett i de 
industrialiserade landerna har varit skskilt dramatiska i de lagsta ilders- 
grupperna, d k  infektionssjukdomarna forr stod for den hogsta dodligheten; 
trafikolyckor k nu den framsta dodsorsaken for barn i industrialiserade lan- 
der. Den proportionella okningen av dodligheten i hjartsjukdom, cancer och 
slaganfall som fig. 6.2 utvisar forklaras delvis av att andelen gamla mannis- 
kor har okat i befolkningen. En analys av Aldersspecifika och Aldersstandar- 
diserade data k nodvandig for att utvecklingen ska kunna bedomas p i  ratt 
satt. 

Det faktum att monstren for dodlighet och sjuklighet genom Aren stan- 
digt vaxlat tyder p5 att de viktigaste sjukdomsorsakerna k mojliga att fore- 
bygga. Andra bekraftelser pA detta ar de geografiska skillnader i sjukdoms- 
forekomst som finns inom och mellan lander, liksom det faktum att 
invandrare lingsamt utvecklar vkdpopulationens sjukdomsmonster. Frek- 
vensen av magcancer bland personer fodda pA Hawai av japanska foraldrar 
k till exempel lagre an den k i Japan (Haenszel et al., 1972). Det faktum 
att det tar en generation innan frekvensen minskar tyder p i  att en expone- 
ring tidigt i livet, kosten till exempel, kan vara betydelsefull. 

Genom att identifiera piverkbara sjukdomsorsaker kan epidemiologin 
spela en central roll nar det galler prevention. De mAnga epidemiologiska 
studier av kranskarlsjukdom som utforts under de senaste 40 Aren har iden- 
tifierat problemets storlek och de viktigaste orsakerna, liksom Iiimpliga 
strategier for att forebygga och kontrollera sjukdomen, och p i  detta satt har 
forskningen medverkat till att dodligheten har minskat i ett flertal lander. PA 
liknande satt har epidemiologin hjalpt till att minska incidensen av arbets- 
relaterade och livsmedelsburna sjukdomar och skador uppkomna i trafik- 
olyckor. Forutom epidemiologer k andra specialister engagerade i preven- 
tionsarbetet, bland annat hygientekniker, rniljoexperter, miljokemister, 
sjukskoterskor, socialmedicinare, psykologer och halsoekonomer. Medan 
det blir uppenbart att den moderna medicinen har sina begransningar n k  
det galler att bota sjukdom och nar kostnaderna for sjukvdrden eskalerar 
blir det i alla lander alltmer accepterat att det finns behov av preventiva 
Atgarder. 
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Preventionsnivier 

Fyra preventionsnivier som motsvarar de olika faserna i sjukdomsutveck- 
lingen kan urskiljas (tabell 6.1): 

tidig (primordial) prevention l 
primar 
sekundiir 
tertiar 

Tabell 6.1: Preventionsniviier 

Preventionsnivl Sjukdomsfas Mllgrupp 

Tidig Bakomliggande faktorer Hela populationer och 
som leder till uppkomst av utvalda grupper 
orsakssammanhang 

Prima Vissa kausala faktorer Hela populationer, utvalda 
grupper och friska individer 

Sekundii Tidigt stadium av sjukdomen Patienter 

TertiL Sent stadium av sjukdomen Patienter 
(behandling, rehabilitering) 

Tidig prevention 

Denna preventionsnivb, den senast faststiillda, har kunnat identifieras pb 
grund av den okade kunskapen om hjM-k~lsjukdomarnas epidemiologi. 
Det iir kant att kranskiirlssjukdom upptrader i stor skala endast om den vik- 
tigaste bakomliggande orsaken finns med i bilden, n b l i g e n  en diet med 
hog halt av mattat animaliskt fett. 

Det L en flytande griins mellan "primordial prevention", som inte L ett saskilt 
vanligt forekommande begrepp, och prima prevention. Nigon etablerad svensk 
term finns inte, utan vi har oversatt "primordial prevention" med "tidig preven- 
tion". For vissa av de betydelser som namns i texten L dock begrepp som "all- 
manna kgLderV eller "generella insatser" mer vanliga i svenskan (Fackgranskar- 
ens anm.). 
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Niir denna orsak till stor del saknas, sorn i Kina och Japan, ar kranskils- 
sjukdom en sallsynt anledning till dodlighet och sjuklighet trots att andra 
viktiga riskfaktorer, sisom rijkning och hogt blodtryck, iir vanligt forekom- 
mande (Blackburn, 1979). Lungcancer fororsakad av rokning okar emeller- 
tid, och slaganfall p i  grund av hogt blodtyck iir vanligt i Kina och Japan. 

Syftet med tidig prevention ar att forhindra att sidana sociala, ekono- 
miska och kulturella levnadsmonster sorn vi vet bidrar till okad sjukdoms- 
risk uppstk och etableras. Dodligheten i infektionssjukdomar minskar i 
minga utvecklingslander och medellivslangden okar. Foljaktligen fir  icke 
smittsamma tillstind, sbskilt oavsiktliga skador, cancer och kranskarls- 
sjukdom, en storre relativ betydelse sorn folkhalsoproblem aven innan man 
till fullo har lyckats kontrollera infektions- och parasitsjukdomarna. 

I vissa utvecklingslander blir kranskarlssjukdomarna allt viktigare i de 
urbana medel- och hoginkomstgrupper sorn redan har tillagnat sig ett hog- 
riskbeteende. Allteftersom den socioekonomiska utvecklingen fortgir kan 
riskfaktorerna forvantas bli mer allmant spridda, vilket kommer att leda till 
en kraftig okning av hjart-kklssjukdomarna. 

Tidiga preventionsitgiirder behovs ocksi med tanke p i  luftfororeningar- 
nas globala effekter (vaxthuseffekten, det sura nedfallet, minskningen av 
ozonlagret) och halsoeffekterna av stadernas s.k. smog (lungsjukdomar, 
hjiirtsjukdomar). Ett exempel ar svaveldioxidhalten i luften sorn i flera stora 
stader overskrider Varldshalsoorganisationens rekommenderade ovre grans 
(fig. 6.3). For att skydda halsan behovs det i flertalet lander tidiga preven- 
tionsitgiirder sorn syftar till att undanroja huvudorsakerna till att dessa ris- 
ker utvecklas. 

T y v k  har man ofta insett betydelsen av de tidiga preventionsitgiirderna 
alltfor sent. I minga lander finns redan de viktigaste bakomliggande orsa- 
kerna till vissa sjukdomar, aven om de epidemier sorn kan bli foljden av 
dem fortfarande iir under utveckling. Cigarettrokningen okar snabbt i 
minga utvecklingslander, medan den totala cigarettkonsumtionen minskar i 
minga industrialiserade lander (fig. 6.4). Det kan ta 30 i r  innan en lungcan- 
cerepidemi utvecklas i lander sorn nyligen utsatts for cigarettreklam. Det 
har uppskattats att om inte stora insatser gors nu for att minska rokningen 
kommer det ir 2010 att intraffa over tvi  miljoner dodsfall per i r  i Kina p i  
grund av sjukdomar relaterade till rokning (Crofton, 1987). 

For att de generella insatserna inom detta ornride ska bli effektiva kravs 
kraftfulla officiella styrmedel och skatteitgkder for att stoppa cigarett- 
reklarnen och forhindra att fler manniskor borjar roka. Det 51- inte minga 
regeringar sorn har visat den politiska viljan att agera for att forhindra epi- 
demier orsakade av rokning. I alla lander behovs allmanna Atgiirder for att 
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,ur 6.3 Oversikt over de Brliga svaveldioxidniviierna i vissa stader 

Kalla: WHO/UNEP, 1988. 

forhindra att ohalsosamma livsstilar och konsumtionsmonster sprids innan 
de blir fast rotade i samhallet och kulturen. Ju tidigare dessa kgiirder satts 
in desto lonsammare blir de (Manton, 1988). 

Tidiga preventionsitgiirder mot kransk2rlssjukdom bor innehilla fol- 
jande; offentliga politiska insatser och handlingsprogram vad galler na- 
ringsliira, innefattande jordbrukssektorn, livsmedelsindustrin samt import- 
och exporthandeln med livsmedel; riskforsikingar som missgynnar rokare; 
program for att forebygga hogt blodtryck; samt hgarder for att uppmuntra 
till regelbunden fysisk aktivitet. Exemplet med rokning visar att det behovs 
ett starkt offentligt engagemang for att genomfora effektiva allmanna hgi ir-  
der. 
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Figur 6.4 Forandring i den totala konsumtionen av fardigtillverkade cigaretter i 
sex omrGden, 1970-1985 

Kalla: Masironi & Rothwell, 1988. 

Primar prevention 

Syftet med primk prevention ar att minska sjukdomsincidensen genom att 
begransa orsaker och riskfaktorer. Den hoga incidensen av kranskarlssjuk- 
dom i flertalet industrilander beror p i  att riskfaktornivierna i populationen 
som helliet k hoga, inte p i  att en minoritet har problem. Forhillandet mel- 
lan kolesterolhalt i blodet och riskerna vid kransk~lssjukdom visas i fig. 
6.5. Kolesterolstaplarna k nigot sneda i t  hoger. Endast en liten minoritet 
av befolkningen har en kolesterolhalt i blodet som overstiger 8 mmoUl., 
dvs. d i  rnycket stor risk for kranskklssjukdom foreligger. De flesta dodsfall 
som anses bero p i  kranskklssjukdom intraffar vid medelhoga kolesterolni- 
vier, villket majoriteten av befolkningen har. Om det ska lyckas med primk 
prevention i detta fall miste det till omfattande forandringar som minskar 
den genomsnittliga risken for hela befolkningen. Det mest praktiska sattet 
att gora detta k att sanka halterna for alla till en lagre nivi. Detta tillvaga- 
gingssatt f ir  stod av en jamforelse mellan serumkolesterolnivierna i Japan 
och Finland (fig. 6.6). En liten overlappning finns: personer med forhojda 
kolesterolnivier i Japan skulle anses ha liga nivber i Finland; dodligheten i 
kranskiirlssjukdom i Japan k ungefar en tiondel jamfort med den i Finland. 
Praktiska riktmarken for genomsnittlig serumkolesterolhalt har foreslagits i 
prim2h-t preventionssyfte (fig. 6.7). 
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Figur 6.5 ForhBllande mellan serumkolesterol (histogram) och dodlighet i krans- 
karlssjukdom (avbruten linje) bland man i Bldern 55-64 Br 

Kalla: WHO, 1982. 

Ett annat exempel p i  primar prevention med praktiskt taget hela befolk- 
ningen som milgrupp iir minskningen av stadernas luftfororeningar genom 
inforandet av begransningar i svaveldioxidhalter och andra utslapp frin 
bilar, industrianlaggningar och vid uppvarmningen av bostader. En rad rikt- 
linjer vad galler luftkvalitet har utarbetats (WHO, 1987d) som skulle leda 
till primiir prevention om de drevs igenom. Riktlinjevardena overskrids i 
minga stader (se fig. 6.3). 

Det g% att anvanda ett liknande tillvagagbngssatt inom industrin, dar 
primara preventionsbtgarder skulle innebiira att exponeringen minskas till 
nivier som inte orsakar ohalsa. Det basta iir om riskerna helt kan elimine- 
ras; bensen, ett cancerframkallande losningsmedel, har till exempel forbju- 
dits for allmant industriellt bruk i minga lander. Om detta inte iir mojligt 
kan man faststalla maximumnivier for exponering inom arbetslivet, nigot 
som ocksi har gjorts i flertalet lander. 
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Figur 6.6 Fordelning av kolesterolniviier i Japan och Finland 
Kalla: WHO, 1982. 
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Figur 6.7 Riktmarken for genomsnittliga serumkolesterolnivder i populationen 
Kalla: WHO. 1982. 
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Ytterligare exempel p i  primk prevention k anvandandet av kondom for 
att forhindra HIV-infektion, liksom de nilbytessystem for intravenosa miss- 
brukare som utvecklats for att forhindra spridningen av hepatit B och HIV- 
infektion. Utbildningsprogram som syftar till att gora manniskor medvetna 
om hur HIV overfors och vad de kan gora for att forhindra spridning ar en 
vasentlig del av de primka preventionsitgikderna vad betraffar denna sjuk- 
dom. Ett annat viktigt satt att forebygga smittsamma sjukdomar k att 
genomfora systematiska vaccinationer, p i  samma satt som d i  smittkoppor 
utrotades. 

Primiir prevention innefattar tvi olika strategier som ofta kompletterar 
varandra och som kan sagas spegla tvi  satt att se p i  etiologi. Antingen rik- 
tar man in sig p i  hela populationen i syfte att minska den genomsnittliga 
risken (populationsstrategin), eller s i  fokuserar man p i  manniskor som 
befinner sig i riskzonen till foljd av en viss exponering (den individuella 
hogriskstrategin). Epidemiologiska studier har visat att trots att den indivi- 
duella hogriskstrategin, som syftar till att skydda mottagliga individer, k 
den mest effektiva for manniskor som loper storst risk att f i  en viss sjuk- 
dom, bidrar de uppnidda resultaten and& i liten grad till att den totala sjuk- 
domsbordan minskar i populationen. I detta fall bor populationsstrategin 
eller en kombination av bida strategierna anvandas. Fordelarna och nack- 
delarna med de bida strategierna sammanfattas i tabell 6.2. 

Tabell 6.2: Fordelar och nackdelar med olika strategier for primar prevention 

Populationsstrategi Individuell hiigriskstrategi 

Fordelar 
Genomgripande Lamplig for individer 
Stor potential for hela populationen Motiverade forsokspersoner 
Beteendemassigt liimplig Motiverade l&are 

Gynnsam risk-nytto-kvot 

Nackdelar 
Till liten nytta for individer Sv& identifiera hogriskindivider 
Daig motivation hos forsokspersoner Tempor%r effekt 
Daig motivation hos lakare Begransad effekt 
Risk-nytto-kvoten kan vara Iig Beteendemassigt olamplig 

Anpassad efter Rose, 1985. 
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Den storsta fordelen med populationsstrategin L att den inte kraver att 
hogriskgruppen identifieras. Dess huvudsakliga brist L att den ar till liten 
nytta for individerna, eftersom den absoluta sjukdomsrisken L ganska lig. 
Flertalet manniskor anvander till exempel siikerhetsbalte i bilen i hela sitt 
liv utan att nigonsin bli inblandade i en krasch. Det omfattande bruket av 
bilbalten har inneburit fordelar for minga grupper men har varit till liten 
nytta for de flesta individer. Detta fenomen har kallats preventionspara- 
doxen (Rose, 1985). 

Ett exempel p i  en mycket lamplig hogriskstrategi L rokavviinjningspro- 
jekt. De flesta rokare vill ju sluta roka, och enskilda rokare och deras liikare 
L vanligtvis mycket starkt motiverade. Fordelarna med att rikta in sig 
direkt p i  individer i hogriskgruppen uppvager sannolikt de eventuella mot- 
satta effekter som kan uppsti, till exempel de kortsiktiga effekterna av 
nikotinabstinens. Om hogriskstrategin lyckas ar den ocksi till nytta for icke 
rokare genom att den passiva rokningen minskar. Nackdelen med den indi- 
viduella hogriskstrategin ar att det vanligen kravs riktade halsoundersok- 
ningar for att identifiera hogriskgruppen, nigot som ofta L sv&t och dyr- 
bart att genomfora. 

Sekundar prevention 

SekundL prevention syftar till att bota patienter och minska de allvarligaste 
foljderna av sjukdomen genom tidig diagnos och behandling. H L  finns 
metoder som kan tillgripas p i  individ- och populationsnivi for att sjukdo- 
men tidigt ska kunna upptackas och snabba och effektiva ingripanden 
genomforas. Sekundsirpreventiva itgLder satts in under perioden mellan 
sjukdomens insattande och normal tidpunkt for diagnos, och syftar till att 
reducera sjukdomsprevalensen. 

Sekund-reventiva itgkder kan endast tillampas p i  sjukdomar dar det 
i sjukdomsforloppet finns ett tidigt stadium d i  sjukdomen latt kan diagnos- 
ticeras och behandlas, SA att utvecklandet av ett allvarligare stadium kan 
forhindras. De tvi  huvudsakliga kraven p i  ett anvandbart sekund5rt pre- 
ventionsprogram L att sjukdomen sakert och korrekt ska kunna spiras, 
foretradesvis i ett prekliniskt stadium, och att effektiva interventionsmeto- 
der ska finnas tillgangliga. 

Cervixcancer utgor ett exempel p i  hur betydelsefulla sekundwreven- 
tiva insatser kan vara, och sjukdomen kan ocksi illustrera svkigheterna 
med att bedoma vardet av preventionsprogram. Fig. 6.8 visar ett samband 
mellan screeningfrekvens och minskning av dodligheten i cervixcancer. 
Dessa data har emellertid ifrigasatts eftersom dodligheten i cervixcancer 
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Genomsnittlig screeningfrekvens (per 1 000 kvinnor) 
92491 

Figur 6.8 Samband mellan minskningen av dodligheten i cervixcancer mellan 
1960-62 och 1970-72 och screeningfrekvenser i populationerna i $era kanaden- 
siska provinser 
Kiilla: Boyes et al., 1977. Aterges med utgivarens tillstind. 

hade borjat minska redan innan organiserade riktade halsoundersokningar 
piborjats. Andra studier stoder vLdet av sidana screeningprojekt som nu i 
stor utstrackning tillampas i m h g a  liinder. 

Ett annat exempel L riktade halsoundersokningar som utfors i syfte att 
upptacka fenylketonuri hos nyfodda barn. Om barn med denna sjukdom 
identifieras vid fodseln kan de f i  en specie11 diet som gor att de utvecklas 
normalt. Om de inte fib dieten blir de mentalt efterblivna och kraver S&- 
skild vibd hela livet. Trots den liga incidensen for denna Bimnesomsatt- 
ningssjukdom (2-4 per 100 000 fodslar) ar sekundiirpreventiva screening- 
projekt mycket lonsamrna. 

Andra exempel p i  sekundarpreventiva itgirder som allmant anviinds iir: 
blodtrycksmatningar och behandling av hogt blodtryck hos medelilders 
och aldre manniskor; horselundersokningar och ridgivning till industriar- 
betare betraffande bullerskydd; tuberkulinprov i huden och rontgen av 
brostkorgen for diagnosticering och efterfijljande behandling av tuberkulos. 
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Tertiar prevention 

De tertiara preventionsitgiirderna syftar till att minska en manifest sjuk- 
doms fortskridande eller dess komplikationer, och ingir sorn en viktig del i 
behandlings- och rehabiliteringsarbetet. Det handlar om metoder sorn syftar 
till att rninska skador och funktionsnedsattningar, minimera lidande sorn 
orsakas av ohalsa och underlatta for patienterna att anpassa sig till obotliga 
tillstind. Det iir ofta svirt att skilja tertiarpreventiva insatser frin behand- 
ling, eftersom ett av de viktigaste syftena med behandling av kroniska sjuk- 
domar iir att forhindra iterfall. 

Att rehabilitera patienter sorn drabbats av till exempel polio, slaganfall, 
skador eller blindhet iir mycket viktigt for att formi dem att ta del av det 
dagliga sociala livet. Genomforandet av tertiarpreventiva i tgader kan inne- 
biira stora forbattringar for individens valbefinnande och familjens inkom- 
ster, bide i utvecklingslander och industrilander. 

Riktade hdsoundersokningar (screening) 

Vid riktade halsoundersokningar upptacks dolda sjukdomar eller defekter 
genom test sorn snabbt kan genomforas i stor skala. Dessa screeningtest 
skiljer ut sannolikt friska manniskor frin de sorn misstanks ha en sjukdom. 
Riktade halsoundersokningar ar vanligtvis inte diagnostiska och det kravs 
att personerna foljs upp med lamplig undersokning och behandling. Saker- 
heten ar av storsta betydelse, eftersom initiativet till undersokningen vanli- 
gen kommer frin sjukvirden snarare an frin de manniskor sorn undersoks. 

Det finns olika typer av riktade halsoundersokningar, var och en med 
sarskilda syften: 

Masscreening innebiir att en he1 population undersoks, 
Multipel screening eller jierj5asscreening innebar att man anvander ett 
flertal screeningtest vid samma tillfalle, 
Riktade undersokningar av grupper sorn ar siirskilt exponerade for nigot, 
t.ex. arbetare i blygjuterier, anvands ofta inom foretagshalsovirden, 
Opportunistisk screening begransas till patienter sorn konsulterar sjuk- 
virden i nigot annat syfte. 

De kriterier sorn bor uppfyllas innan en riktad halsoundersokning inleds har 
beskrivits av Wilson & Jiingner (1968). De viktigaste finns listade i tabell 
6.3. Kriterierna avser sjukdomens karakteristika, behandling av den och 
sjalva screeningtestet. Sjukdomen bor vara sidan att den kan komma att 
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Tabell 6.3: Kriterier som bor uppfyllas innan ett screeningprogram inleds 

Sjukdomen Allvarlig 
Hog prevalens i prekliniskt stadium 
Naturalhistorien belyst 
Ling period mellan forsta tecken och manifest sjukdom 

Testet Tillracklig sensitivitet och specificitet 
Enkelt och billigt 
Sakert och acceptabelt 
Tillracklig reliabilitet 

Diagnos och Behandlingsmojligheter till hands 
behandling Effektiv, acceptabel och siiker behandling tillgiinglig 

utgora ett allvarligt problem om den inte diagnosticeras tidigt; medfodda 
amnesomsattningssjukdomar, sisom fenylketonuri, uppfyller detta krite- 
rium, liksom vissa cancersjukdomar, t.ex. cervixcancer. 

Kostnaderna for ett screeningprogram miste balanseras mot det antal 
fall som upptacks och mot konsekvenserna av att inte genomfora screen- 
ingen. Prevalensen i det prekliniska stadiet bor i allmanhet vara hog i den 
undersokta populationen, men ibland kan det vara meningsfullt att genom- 
fora undersokningar aven betraffande sjukdomar med l ig prevalens men 
med allvarliga foljder, sisom fenylketonuri. Sjukdomen miste ha en nigor- 
lunda ling s.k. "lead time", dvs. intervallet miste var stort mellan den tid- 
punkt d i  sjukdomen forst kan diagnosticeras genom screening och den tid- 
punkt n k  den vanligtvis diagnosticeras hos patienter med symtom. Hogt 
blodtryck har mycket ling lead time liksom horselskador orsakade av bul- 
ler, medan pancreascancer vanligtvis har kort. En kort lead time innebk att 
sjukdomen snabbt progredierar, och det k inte troligt att behandling som 
piborjas efter screening k effektivare an om behandlingen piborjas efter 
det att vanliga diagnostiska metoder anvants. 

Det miste vara effektivare att satta in tidig behandling for att rninska 
dodlighet och sjuklighet an piborja behandlingen efter att en uppenbar 
sjukdom utvecklats, som till exempel vid behandling av cervixcancer in 
situ. En behandling miste inte bara vara effektiv utan ocksi acceptabel for 
manniskor som ar asymtomatiska, och den miste vara saker. Om behand- 
lingen iir ineffektiv innebk detta att den tidiga diagnosen endast okar den 
tidsperiod under vilken deltagarna iir medvetna om sjukdomen; denna 
effekt ar kand som "length bias" eller "lengthltime bias". 
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N k  riktade halsoundersokningar utfors p i  grupper som k utsatta for en 
viss typ av exponering behover inte kriterierna for screening nodvandigtvis 
vara sii stranga som vid allmanna halsoundersokningar. Den halsoeffekt 
som forhindras kan vara liten (till exempel illamiende eller huvudvark), 
men screening kan and5 ha hog prioritet om halsoeffekten minskar patien- 
tens arbetskapacitet och valbefinnande. Denna typ av undersokningar k 
vanliga p i  arbetsplatser. Minga av de halsoeffekter som uppstir n k  man 
utsatts for miljomassiga risker utvecklas dessutom etappvis, och forebyg- 
gandet av en mindre effekt kan samtidigt forebygga allvarligare effekter. I 
minga lander ar det lag p i  riktade halsoundersokningar, till exempel for 
manniskor som arbetar med bly eller asbest, gruvarbetare, offer for stora 
miljofororeningar och for andra grupper. Efter den inledande screeningpro- 
cessen anvands lampligen mer precisa test. 

Screeningtestet miste i sig sjalvt vara billigt, enkelt att anvanda och 
acceptabelt for allmanheten. Det miste dessutom ha tillracklig reliabilitet 
och validitet. Ett test har tillracklig reliabilitet om det ger konsekventa 
resultat och tillracklig validitet om det p i  ett korrekt satt delar in manniskor 
i grupper med och utan sjukdom, vilket mats genom dess sensitivitet och 
specificitet. 

Sensitiviteten talar om hur stor andel av de verkligt sjuka i den under- 
sokta populationen som identifieras som sjuka i screeningtestet. 
SpeciJiciteten talar om hur stor andel av de verkligt friska i den under- 
sokta populationen som identifieras som friska i screeningtestet. 

I tabell 6.4 visas de metoder som anvands for att berakna dessa mitt, liksom 
de positiva och negativa prediktionsvardena. 

f v e n  om det uppenbarligen vore onskv2rt med ett screeningtest som 
bide var extremt sensitivt och extremt specifikt miste man finna en balans 
mellan de tvi, eftersom skkningspunkten mellan normalt och onormalt 
oftast ar godtycklig. Om man onskar oka sensitiviteten och inbegripa alla 
sant positiva innebk det att andelen falskt positiva okar, dvs. specificiteten 
minskar. Om man staller lagre krav p i  kriterierna for ett positivt test okar 
sensitiviteten men specificiteten minskar. Om man okar kraven p i  kriteri- 
erna okar specificiteten men sensitiviteten minskar. Prediktionsvkdet kan 
ocksi behova tas med i berakningen (se sidan 144). 

Avgorande for vilka kriterier som ska tillwpas i ett screeningtest k 
vilka konsekvenserna blir av att falskt negativa och falskt positiva fall iden- 
tifieras. Om det galler allvarliga sjukdomar hos nyfodda barn kan det vara 
battre med hog sensitivitet och att acceptera de okade kostnaderna for ett 
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Tabell 6.4: Ett screeningtests validitet 

Sjukdom 
Fiireligger Foreligger ej Totalt 

Screeningtest Positivt a b a+b 

Negativt c d c + d 

Totalt a + c b+d a+b+c+d 

a = antal sant positiva c = antal falskt negativa 
b = antal falskt positiva d = antal sant negativa 

Sensitivitet 

Specificitet 

= sannolikhet for ett positivt test hos personer som har 
sjukdomen 

= a (a+c)  

= sannolikhet for ett negativt test hos personer sorn 
inte har sjukdomen 

= d ( b + d )  

Positivt prediktionsvkde = sannolikhet for att personen har sjukdomen n5r 
testet k positivt 

= a (a+b)  

Negativt prediktionsvkde = sannolikhet for att personen inte har sjukdomen n k  
testet k negativt 

= d (c+d)  

stort antal falskt positiva (minskad specificitet). Ytterligare uppfoljning 
skulle sedan behovas for att identifiera de sant positiva och sant negativa. 

Att faststalla lampliga kriterier kraver avseviird kunskap om den aktu- 
ella sjukdomens naturalhistoria, liksom om nyttan med och kostnaderna for 
behandling. For att inte sjukvirden ska overbelastas mdste det finnas till- 
rackliga resurser for att formella diagnoser ska kunna stallas, for att 
behandling ska kunna ges och for att nydiagnosticerade fall ska kunna fol- 
jas upp. Slutligen mdste screeningprojektet accepteras av samtliga inblan- 
dade: administratorer, sjukvirdspersonal och allmanhet. 

Vardet av ett screeningprogram avgors ytterst av dess effekter p i  sjuk- 
lighet, dodlighet och invaliditet. Det idealiska vore om det fanns informa- 
tion om sjukdomsfrekvens, dels betraffande de manniskor vars sjukdom 
identifierats genom screening och dels betraffande de vars sjukdom diag- 
nosticerats pH basis av symtom. Eftersom skillnader sannolikt finns mellan 
manniskor som deltar i screeningprojekt och manniskor som inte gijr det 
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Tabell 6.5: Dodlighet i brostcancer vid olika tidpunkter efter uppfoljningsstarten 
bland kvinnor som genomgdtt screening (mammograji) och kvinnor i kontrollgrup- 
Pen 

Antal kvinnor Antal dodsfall 
med brostcancer (friin uppfoljningsstarten) 

5 iir 10 iir 18 Ir 

Screenad grupp 307 39 95 126 
Kontrollgrupp 3 10 63 133 163 
Skillnad i % 38,l 28,6 22,7 

Kalla: Shapiro, 1989. 

kommer de basta underlagen for screeningens effektivitet frin resultaten 
frin randomiserade kontrollerade experiment. I New York till exempel fann 
man i ett randomiserat experiment som pdgick i 23 k p i  mer an 60 000 
kvinnor i ildrarna 40-64 att mammografiundersokningar var effektiva for 
att minska dodligheten i brostcancer (tabell 6.5). Tio h efter att undersok- 
ningen hade piborjats var dodligheten i brostcancer cirka 29% lagre bland 
kvinnor som hade deltagit i screeningtestet an i kontrollgruppen, och efter 
18 k var andelen 23% lagre. 

6.1 Beskriv de fyra preventionsnivierna. Ge exempel p i  liimpliga inter- 
ventioner p i  varje nivi som skulle kunna ingi i ett vittomfattande pro- 
gram for tuberkulosprevention. 

6.2 Vilka sjukdomskarakteristika skulle utvisa att sjukdomen liimpades for 
screening? 

6.3 Vilka epidemilogiska studiemodeller kan anvandas for att utviirdera ett 
screeningprojekt? 
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7 Smittsamma sjukdomar 

Inledning 

En smittsam sjukdom eller infektionssjukdom ar en sjukdom sorn orsakas 
av att en specifik smittsam organism eller dess giftiga produkter overfors 
frin en smittad person eller ett smittat djur till en mottaglig vkd, antingen 
direkt eller indirekt. Nigra av epidemiologins storsta triumfer kan hanforas 
till forebyggandet och begransandet av smittsamma sjukdomar, sorn till 
exempel Snows arbete med kolera och under senare tid utrotandet av smitt- 
koppor. 

Smittsamma sjukdomar utgor fortfarande det viktigaste omedelbara hal- 
soproblemet i alla liinder. I industrialiserade lander stir akuta ovre luftvags- 
infektioner for en stor del av sjukligheten och arbetsfrinvaron, aven om det 
endast iir hos barn liksom hos aldre och orkeslosa personer sorn de stir for 
en betydande dodlighet. I de flesta utvecklingslander ar fortfarande smitt- 
samma sjukdomar den viktigaste orsaken till bide sjuklighet och dodlighet. 

Det mest pifallande i utvecklingen p i  senare tid har varit uppkomsten 
av nya sjukdomar. Lassa-feber, en virussjukdom sorn overfiirs av gnagare, 
faststalldes i Nigeria forst dr 1969. Legioniirssjukan sorn orsakas av gram- 
negativa baciller beskrevs forsta gingen efter en epidemi av lunginflamma- 
tion sorn brot ut efter ett amerikanskt legionarsmote i Philadelphia ir 1976 
och spdrades till fororenade luftkonditioneringsanlaggningar. Aids iir den 
mest odelaggande av de nya smittsamma sjukdomarna. 

Epidemier och endemisk sjukdom 

En epidemi k forekomsten, inom en folkgrupp eller ett omride, av ett antal 
sjukdomsfall sorn k ovanligt stort eller ovantat for en viss plats och tid 
(B&, 1986). N k  en epidemi beskrivs miste tidsperiod och geografiskt 
omrdde tydligt anges och likasi miste detaljerade upplysningar ges om den 
folkgrupp diir fallen upptrader. 
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Antalet fall som pekar p i  forekomsten av en epidemi varierar beroende 
p i  organismen, populationens storlek och typ, tidigare erfarenhet av sjuk- 
domen eller frinvaro av exponering, liksom tid och plats for forekomsten. 
Om det gAr att identifiera forekomsten av en epidemi beror ocksi p i  hur 
vanlig sjukdomen iir i omridet runt den specificerade populationen under 
samma Arstid. Ett mycket litet antal fall av en sjukdom som inte tidigare 
funnits i ett omride, tids- och lagesmassigt forbundna med varandra, kan 
vara tillrackligt for att utgora en epidemi. Den forsta rapporten om det syn- 
drom som kom att kallas aids handlade till exempel bara om fyra fall av 
lunginflammation av typen Pneumocystis carinii hos homosexuella man 
(Gottlieb et al., 1981). Tidigare hade denna sjukdom endast forekommit hos 
s v a  sjuka patienter med bristfalligt immunsystem. Den snabba utveck- 
lingen i New York av epidemin i Kaposis sarkom, ett annat tecken p i  aids, 
visas i fig. 7.1: tvi  fall intraffade Ar 1977 och 1978, och 88 fall i r  1982. 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Ar 
WHO 92492 

Figur 7.1 Kaposis sarkom i New York 

Kiilla: Biggar et al., 1988. Aterges med utgivarens tillsthd. 
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Augusti September 
WHO 92493 

Figur 7.2 Kolerautbrott, London, augusti-september 1854 
Kalla: Snow, 1855. 

Epidemier kan vanligen antingen karakteriseras som punktepidemier 
(point-source) eller som smittsamma. Vid en punktepidemi utsatts mottag- 
liga personer mer eller mindre samtidigt for en infektionskdla. Detta leder 
till en mycket snabb okning av antalet fall, ofta p i  nigra f i  timmar. Kolera- 
epidemin som beskrivs i kapitel 1 ar ett exempel p i  en punktepidemi (fig. 
7.2). 

Vid en smittepidemi daremot overfors sjukdomen frin person till person 
och den initiala okningen av antalet fall g& lingsammare. Ett exempel k 
den masslingepidemi som utbrot bland skolbarn p i  en liten o i Sydkinesiska 
havet (fig. 7.3). Barnen var inte skyddade genom vaccination eller tidigare 
exponering for massling. Epidemin var liten och okomplicerad och kunde 
latt begransas genom vaccination av barnen, men de ekonomiska konse- 
kvenserna var trots detta stora. 

En endemisk sjukdom iir en sjukdom som vanligen finns inom ett visst 
geografiskt omrdde eller en viss befolkningsgrupp med relativt hoga preva- 
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Alla skolbarn vaccineras 
mot massling 

September Oktober 

Datum nar utslagen borjar upptrada 
WHO 92494 

Figur 7.3 Masslingepidemi bland barn p i  en liten o 

Kalla: Gao & Malison, 1988. Aterges med utgivarens tillstbnd. 

Tabell 7.1: Dodsfall i srnittkoppor i vissa utvalda europeiska landel; 1900-1919 

Antal rapporterade dodsfall 
Befolkning 1918 1900-04 1905-09 1910-14 1915-19 

(miljoner) 

Finland 3 295 155 182 1 605 
Tyskland 65 165 23 1 136 1323 
Italien 34 18 590 2 149 8 773 17 453 
Ryssland 134 21 8 000 22 1 000 200 000 535 000' 

Kalla: Fenner et al., 1988. 

a Inkluderar fall med icke dodlig utgbng 

lens- och incidenstal jamfort med andra ornriden eller populationer. Ende- 
miska sjukdomar, som till exempel malaria, tillhor de allvarligare halsopro- 
blemen i utvecklingslander. Om forhillandena foriindras, antingen hos 
vPden eller i miljon, kan en endemisk sjukdom bli epidemisk. Ett exempel 
P smittkoppsincidensen som i borjan av 1900-talet hade minskat i Europa 
och som iterigen okade under forsta varldskriget (tabell 7.1). 
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Infektionskedj an 

Smittsamma sjukdomar uppkommer till foljd av en interaktion mellan orga- 
nismen, overforingsprocessen och vkden. Att begransa sidana sjukdomar 
kraver att en eller flera av dessa komponenter forandras, komponenter som 
alla piverkas av miljon. Dessa sjukdomar kan leda till en rad olika halsoef- 
fekter, alltifrin latent infektion till allvarlig sjukdom och dod (fig. 7.4). 

Den huvudsakliga uppgiften for den del av epidemiologin som behand- 
lar smittsamma sjukdomar ar att klargora infektionsprocessen for att 
utveckla, genomfora och utvkdera lampliga kontrollitgarder. Det kan vara 
nodvandigt att ha kunskap om varje faktor i infektionskedjan innan effek- 
tiva itgkder kan sattas in. Detta ar emellertid inte alltid nodvandigt; det 
kan vara mojligt att kontrollera en sjukdom med endast begransad kunskap 
om dess specifika infektionskedja. Forbattringar vad betraffar vattentillfor- 
seln i London kunde till exempel forhindra att ytterligare koleraepidemier 
brat ut 30 k innan det ansvariga smittamnet kunde identifieras. Det k 
emellertid inte tillrackligt att enbart ha kunskap for att forhindra epidemier, 
och kolera k fortfarande en viktig orsak till dod och sjukdom i minga delar 
av vklden. 

Agens 

Ett stort antal mikroorganismer orsakar sjukdomar hos manniskan. Infek- 
tion uppstk niir ett smittimne kommer in och utvecklas eller flerfaldigas 
hos vhden. Infektion ar inte liktydigt med sjukdom. Vissa infektioner fram- 
kallar inte klinisk sjukdom. Varje infektios agens specifika kannetecken ar 
viktiga for att infektionens karaktk ska kunna bestammas, till exempel 
vilka toxintyper som agens skapar liksom dess fysikaliska struktur. Vad 
som blir det slutgiltiga resultatet av infektionen bestams av ett stort antal 
faktorer som kan iterfinnas i alla stadier i infektionskedjan. Smittamnets 

Latent Lindrig Allvarlig 
infektion - sjukdom - sjukdom - 

l I 

lnga I I 

tecken eller I r--- Klinisk sjukdom med tecken och symtom + I 
symtom I I 

I I 

WHO 92495 

Figur 7.4 Sjukdomsspektrat for smittsamma sjukdomar 
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patogenes, dess formiga att alstra sjukdom, mats genom forhillandet mel- 
lan det antal manniskor sorn utvecklar klinisk sjukdom och det antal sorn 
exponerats for infektion. Virulensen, ett mHtt p i  sjukdomens svkighets- 
grad, kan variera frHn mycket l ig till mycket hog. N k  ett virus en ging har 
forsvagats i laboratorieprocesser och har l ig virulens kan det anvandas till 
vaccinering, sorn polioviruset till exempel. Infektivitet k formigan hos 
smittamnet att ta sig in i och alstra infektion hos vkden. Ett smittamnes 
infektionsdos k det antal bakterier, den dos, som kravs for att orsaka sjuk- 
dom hos mottagliga objekt. 

Ett smittamnes naturliga hemvist kallas dess resewoar och kan innefatta 
manniskor, djur och miljoursprung. Infektionskallan k den person eller det 
foremiil frin vilken/vilket vkden erhiller smittamnet. Det B nodvandigt att 
kanna till bide reservoaren och kallan om effektiva kontrollmedel ska 
kunna utvecklas. En viktig kalla till infektion kan vara en smittbkare, dvs. 
en infekterad person sorn inte uppvisar nigra tecken p i  klinisk sjukdom. 
Langden pH smittbararstadiet varierar beroende p i  smittamne. Smittbkare 
kan var symtomfria under hela infektionsperioden och det kan ocksH vara 
s i  att bkarstadiet begransas till att omfatta en viss sjukdomsfas. Smittba- 
rarna spelade en viktig roll d i  HIV spreds over vklden: i Nordamerika spi- 
rades flera av de forsta fallen till en flygsteward sorn reste over hela vklden 
(Schilts, 1988). 

~ v e r f o r i n ~ e n  den andra lanken i infektionskedjan och uppstir n k  ett 
smittamne sprids via nigon miljofaktor eller till en annan person. 0verfo- 
ringen kan ske direkt eller indirekt (tabell 7.2.). 

Direkt overforing sker nar smittamnet omedelbart overfors frin en 
infekterad v a d  eller reservoar till en lamplig oppning genom vilken human 
smitta kan aga rum. Detta kan ske genom direktkontakt, till exempel bero- 
ring, kyssar eller sexuellt umgange, eller genom direkt droppspridning i 
form av nysningar eller hosta. Blodtransfusioner och placentarinfektioner 
sorn overfors frin modern till fostret kan vara andra viktiga overfiiringsva- 
gar. 

Indirekt overforing kan vara transportburen, vektorburen eller luftburen. 
Transportburen overforing sker genom nedsmittat material sisom mat, kla- 
der, sangklader och koksredskap. Vektorburen overforing sker n k  smittam- 
net b k s  av en insekt eller ett djur (vektorn) till en mottaglig vLd; smittam- 
net kan antingen foroka sig eller inte i vektorn. Luftburen fjiirroverforing 
intraffar n k  mycket smi  droppar sprids till en lamplig intradespunkt, vanli- 
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Tabell 7.2: Ett smittamnes ove$oringsvagar 

Direkt ove$oring Indirekt ovegoring 

Beroring Transportburen (mat, vatten, handdukar, 
Kyssar jordbruksredskap, etc, som smittats) 
Sexuellt umgange Vektorburen (insekter, djur) 
Annan kontakt (t ex barnafodsel, Luftburen, linga avstind (damm, droppar) 

medicinska kgiirder, amning) Parenteral (injektioner med nedsmittade 
Luftburen, korta avstind (via sprutor) 

droppar, hosta, nysning) 
Transfusion (blod) 
Genom placenta 

gen andningsorganen. Dammpartiklar underlattar ocksi luftburen overfo- 
ring, till exempel av svampsporer. 

Det ar viktigt att skilja mellan overforingstyper niir man valjer kontroll- 
metoder for smittsamma sjukdomar. Den direkta overforingen kan avbrytas 
genom lamplig hantering av kallan, medan det vid indirekt overforing kravs 
att olika tillvagagingssatt anvands, till exempel myggnat, lamplig ventila- 
tion, kylforvaring av mat, itgarder mot tringboddhet samt sterila injek- 
tionssprutor och nilar for engingsbruk. 

Varden 

Viirden ar den tredje lanken i infektionskedjan och definieras som den per- 
son eller det djur som utgor en lamplig plats diir ett smittamne kan vaxa och 
foroka sig under naturliga forhillanden. Intradespunkterna till varden kan 
variera beroende p i  smittamne och innefattar hud, slemhinnor, andningsor- 
gan och gastrointestinalkanal. 

Hur viirden reagerar p i  infektionen varierar starkt och bestams av inter- 
aktionen mellan viird, smittamne och overforingsfaktorer. Infektionen kan 
var dold eller klinisk, latt eller svh. Inkubationstiden - den tid som forflyter 
frin det att en individ utsatts for ett smittamne tills dess att de forsta teck- 
nen eller symtomen p i  sjukdom upptrader - varierar frin nigra f i  dagar 
(t.ex. vid salmonellainfektion som sprids via livsmedel) till minga h (aids). 

En viktig faktor som bestammer utgingen av infektionen ar graden av 
naturlig eller vaccininducerad motstindskraft eller immunitet hos varden. 
Immunitet utvecklas efter en infektion, efter immunisering eller genom 
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overforing av antikroppar fr5n moderns placenta. For att skydda mottagliga 
personer frin smittsamma sjukdomar kan immunisering ske genom overfo- 
ring av ett modifierat levande smittamne (som mot gula febern), en suspen- 
sion av doda organismer (som mot kikhosta) eller ett passivt smittamne 
(som mot stelkramp). 

Miljon 

Miljon spelar en viktig roll for utvecklandet av smittsamma sjukdomar. Det 
allmanna sanitetsvasendet, temperaturforhillanden, forekomsten av luftfor- 
orening och vattenkvaliteten iir nigra av de faktorer sorn piverkar alla sta- 
dier i infektionskedjan. Dessutom har socioekonomiska faktorer, sisom 
befolkningstathet, trdngboddhet och fattigdom mycket stor betydelse. 

Utredning och kontroll av srnittsarnma epidemiska sjukdomar 

Utredning 

Syftet med att utreda en epidemi ar att hitta orsakerna till den och d m e d  
de basta satten att kontrollera den. Detta staller krav p i  att arbetet utfors p i  
ett detaljerat och systematiskt satt. Utredningen innefattar i huvudsak fol- 
jande etapper: att gora en preliminiir utredning, att identifiera fallen, att 
samla in och analysera data, att genomfora kontrollkgiirder, att sprida kun- 
skap om resultaten sarnt att gora en uppfoljning. Under utredningen arbetar 
man ofta med flera av dessa itgiirder samtidigt. 

I det inledande utredningsstadiet ska man verifiera diagnoserna p i  de 
misstankta fallen och bekrafta att en epidemi foreligger. Den preliminiira 
utredningen leder ocksi till att en hypotes om sjukdomskallan och -sprid- 
ningen kan formuleras, vilket i sin tur kan leda till att omedelbara kontroll- 
itgiirder satts in. Rapporter som kommer i ett tidigt skede om en eventuell 
epidemi kan bygga p i  obeservationer sorn gjorts av ett litet antal personer 
inom sjukvkden eller kan iterspegla siffror sorn samlats in via de formella 
anmalningssystem for smittsamma sjukdomar sorn finns i de flesta lander. 
Ibland behovs rapporter frin flera sjukvirdsdistrikt, d i  antalet fall i en 
enskild region kan var for litet for att en epidemi ska misstankas. 

Overvakning ar en nodvandig del av sjukdomskontrollen. Det finns ett 
antal olika satt att overvaka kontrollen av smittsamma sjukdomar, varav det 
viktigaste iir rutinmassig rapportering av fall inom sjukvkdssystemet. 
Detta staller krav p i  att alla aspekter p i  forekomst och sjukdomsspridning 
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fortgiende granskas, och i allmanhet anvands metoder sorn utmkks av att 
de k anvandbara och snabba, snarare an av att de k fullstandigt korrekta. 
Analysen av data frin ett overvakningssystem utvisar om det har skett en 
betydande okning av antalet rapporterade fall. ~vervakningssystemen i 
minga lander k tyviirr bristfalliga, skskilt om de bygger p i  frivillig anmal- 
ning. 

For att komplettera den information sorn kravs for att overvaka bide 
smittsamma och icke smittsamma sjukdomar anvands allt oftare halsoinfor- 
mationssystemet Sentinel. Det fungerar s i  att ett begrksat urval allman- 
praktiserande Iakare rapporterar enligt en noggrant faststalld lista over olika 
ornriden, vilka emellank byts ut. Med hjalp av ett sentinelnatverk kan ett 
vakande oga hillas p i  ett urval av befolkningen genom att primarvh-den p i  
detta satt lamnar regelbundna, standardiserade rapporter om vissa sjukdo- 
mar och metoder. Regelbunden iterforing av information gors och delta- 
garna har vanligtvis stadigvarande kontakt med forskarna. 

N P  en misstankt epidemi utreds kravs det att nya sjukdomsfall identifie- 
ras p i  ett systematiskt satt, vilket betyder att det miste vara klart definierat 
vad sorn utgor ett sjukdomsfall. Detaljerad information om itminstone ett 
urval av sjukdomsfallen miste ofta samlas in. De sjukdomsfall sorn rappor- 
teras tidigt i en epidemi utgor ofta endast en liten del av det totala antalet, 
och det k dMor viktigt att gora en noggrann sarnmanrakning av alla sjuk- 
domsfall for att epidemins omfattning helt och fullt ska kunna beskrivas. SA 
snart sorn det k bekraftat att det ror sig om en epiderni miste den forst och 
friimst kontrolleras. Vid svka epidemier av smittsamma sjukdomar k det 
ofta nodvandigt att folja upp vilka kontakter de rapporterade sjukdomsfal- 
len har haft for att alla sakert ska kunna identifieras och for att begransa 
sjukdomsspridningen. 

Bekampning och kontroll 

Epidemibekiimpning innefattar att behandla fallen, forebygga vidare sprid- 
ning av sjukdomen och overvaka effekterna av kontrollitgkder. Behand- 
lingen k den gangse utom vid omfattande epidemier d i  externa resurser 
kan behovas, skskilt n k  dessa intraffar till foljd av socialt eller miljomas- 
sigt forfall. De insatser sorn kravs av den allmanna halsovh-den i nodsitua- 
tioner sorn orsakas av olika sjukdomsepidemier har beskrivits i detalj (Brks, 
1986). 

Kontrollitgkderna kan riktas mot infektionskallan och mot smittsprid- 
ningen och for att skydda manniskor sorn k exponerade. Det k oftast nod- 
vandigt att satta in alla dessa itgkder. I vissa fall kan det emellertid racka 
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att avlagsna infektionskiillan, till exempel att stoppa forsaljningen av smit- 
tade livsmedel. En viktig del av kontrollen bestir i att informera sjukvirds- 
personal och allmanhet om troliga orsaker, sjukdomsrisker och nodvandiga 
kontrollitgarder. Detta k sarskilt nodvandigt om manniskor som utsatts for 
exponering mbte  skyddas antingen genom immunisering eller kemoterapi, 
till exempel for att forhindra en meningitepidemi orsakad av meningo- 
kocker. 

N k  val kontrolldtgarderna har genomforts mdste man fortsatta overvak- 
ningen for at forsakra sig om att itgkderna accepteras och k effektiva. 
Detta kan vara relativt enkelt vid kortvariga akuta epidemier, men sv& n k  
det handlar om mer lingvariga epidemier; vid till exempel meningit orsa- 
kad av meningokocker kravs omfattande immuniseringsprogram. Det kan 
vara indicerat med uppfoljande epidemiologiska studier och laboratorieun- 
dersokningar. I immuniseringsprogram mot hepatit B d k  ligdosimmunise- 
ring anvands (vilket kan ske till relativt liga kostnader) kan det sdledes bli 
nodvandigt att genomfora lingvariga studier innan vkdet av immuniser- 
ingen kan faststallas. 

Systematiska immuniseringsprogram kan vara mycket effektiva. P i  
grund av framgingen i mdnga utvecklingslander manar nu WHO till global 
utrotning av polio till ir 2000 (WHO, 1989b). Det k fortfarande en utma- 
ning for halso- och sjukvirdspersonal att anvanda epidemiologiska metoder 
for utredning och kontroll av epidemier. Utredningar miste sattas iging 
snabbt och ofta med begransade resurser. En framgdngsrik utredning ger 
ofta vardefulla resultat, men underlitenhet att handla effektivt kan leda till 
stora skador. I detta sammanhang kan aidsepidemins historia i USA illus- 
trera epidemiologins vkde sival som dess begransningar. Mot slutet av Ar 
1982, ett ir efter att den forsta forskningsrapporten om den nya sjukdomen 
hade publicerats, hade epidemiologer vid Centers for Disease Control 
(CDC) i USA en klar bild av epidemins karaktk och vilka kontrolldtgkder 
som var lampliga, trots att det fortfarande iterstod minga detaljer att losa. 
Sedan dess har det gjorts kraftfulla anstrangningar for att kontrollera aids 
bide p i  nationell och global nivi; utbildningsprogram ar nodvandiga efter- 
som aidssjukdomen endast kan kontrolleras om manniskor vidtar forebyg- 
gande itgkder. Epidemiologin har silunda p i  ett betydelsefullt satt bidragit 
till forstielsen av aidspandemin, men enbart kunskap k emellertid ingen 
garanti for att lampliga forebyggande itgarder vidtas. 
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Kapitel 7 

7.1 Infektionssjukdomarnas andel av den totala dodligheten i USA under 
perioden 1900- 1973 visas i fig. 6.2. Vilka k de mojliga forklaringarna 
till den forandring som man konstaterat? 

7.2 Om du var distriktsoverliikare, pb vilka satt skulle du kunna overvaka 
forekomsten av massling och upptacka en epidemi i ditt distrikt? 

7.3 Beskriv infektionskedjan vid livsmedelsburen sjukdom orsakad av sal- 
monella. 
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8 Khnisk epiderniologi 

Inledning 

Klinisk epidemiologi k den praktiska tillampningen av epidemiologiska 
principer och metoder inom halso- och sjukvirden. Inom denna relativt nya 
disciplin stravar man fortfarande efter att forbattra de metoder som 
ursprungligen utvecklades inom epidemiologin for att integrera dem med 
klinisk lakarvetenskap. Klinisk epidemiologi tillhor de grundlaggande 
medicinska vetenskaperna, trots att flertalet medicinska fakulteter annu inte 
erkant detta. I begreppet innefattas ocksi metoder som kliniker anvander 
for att granska sina arbetsmetoder och resultat. 

Det har gjorts gallande att termen "klinisk epidemiologi" iir en motsa- 
gelse: inom epidemiologin behandlas populationer medan den kliniska 
medicinen behandlar individer. Denna uppenbara konflikt loses nar man 
blir medveten om att den kliniska epidemiologin arbetar med definierade 
patientpopulationer snarare an med populationer som valts utifrin grupp- 
tillhorighet. Det rider inget tvivel om att epidemiologin spelar en viktig roll 
for att forbattra virdens kvalitet; detta galler l a z e ,  sjukskoterskor, sjuk- 
gymnaster och minga andra inom sjukvirden. Den kliniska epidemiologins 
berattigande ligger i det faktum att de kliniska besluten bor vara baserade 
p i  goda vetenskapliga premisser, och for att detta ska uppnis kravs bland 
annat relevant forskning p i  stark epidemiologisk grund. 

I centrum for den kliniska epidemiologins intresse ligger foljande omri- 
den: definitioner av normalitet och abnormalitet, korrekta undersoknings- 
metoder, naturalhistoria och sjukdomsprognos, behandlingseffekter samt 
prevention i den kliniska utovningen. 

Definitioner av normalitet och abnormalitet 

Det som har hogsta prioritet vid en klinisk konsultation k att avgora huru- 
vida patientens symtom, tecken och undersokningsresultat k normala eller 
onormala. Detta mdste bedomas innan ytterligare itgarder kan vidtas, vare 
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sig det ar friga om undersokning, behandling eller observation. Det vore 
enkelt om det alltid fanns en tydlig skillnad mellan frekvensfordelningarna 
av observationerna for normala respektive onormala personer. Tyviim k 
detta sallan fallet, utom n k  det galler genetiska sjukdomar sorn bestiims av 
en enda dominant gen. Frekvensfordelningarna overlappar varandra ibland, 
men vanligare 21- att det bara finns en frekvensfordelning och att de SA kal- 
lade onormala personerna finns i normaldistributionens svans. I detta fall 
har tre typer av kriterier anvants for att hjalpa klinikerna till verksamrna 
beslut. 

Normal i betydelsen vanlig 

Det kriterium sorn vanligen anvands i klinisk praxis ar att ofta forekom- 
mande vkden anses normala och vkden sorn forekommer sallan anses 
onormala. En godtyckligt vald skiimingspunkt p i  frekvensfordelningen 
(ofta tv l  standardavvikelser ovanfor eller nedanfor medelvkdet) antas vara 
gransen for normalitet och alla vkden bortom denna punkt anses onormala. 
Detta kallas en operativ definition av abnormalitet. Om det i sjalva verket k 
friga om en Gauss-fordelning (normalfordelning i statistisk mening) skulle 
denna skhingspunkt identifiera 2,5% av populationen sorn onormal. Ett 
alternativ, d k  man inte forutsatter en statistisk normalfordelning, k att 
anvanda percentiler: den 95:e percentilpunkten anses ofta sorn skiljelinjen 
mellan normalt och normalt, vilket innebk att 5% av populationen identi- 
fieras sorn onormal. 

En viktig begransning hos detta normalitetskriterium k att det for de 
flesta variabler inte finns nlgon biologisk grund fijr att anvanda en godtyck- 
ligt vald skiimingspunkt for att pivisa abnormalitet. Vad betraffar serumko- 
lesterol och blodtryck okar silunda risken for hjart-kLlsjukdom med 
okande nivier. Till och med inom normalomridet, sisom det faststallts sta- 
tistiskt, finns en okad sjukdomsrisk jamfort med vid lagre nivier. De flesta 
manniskor sorn dor av kranskLlssjukdom hat- normala nivler av serumko- 
lesterol och endast ett litet antal personer har extremt hoga vkden (se fig. 
6.5, sidan 118). 

Abnormalitet forknippad med sjukdom 

Ett andra kriterium baseras p i  fordelningen av observationer for bide friska 
och sjuka personer, d B  man forsoker definiera en skiimingspunkt sorn klart 
skiljer de bida grupperna it. En jamforelse mellan de tvi  frekvensfordel- 
ningarna visar ofta en betydande overlappning, vilket kan illustreras med 
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Klinisk epidemiologi 

Figur 8.1 Procentuell fordelning av serumkolesterolnivBer (mmol/l) hos man i 
dldrarna 50-62 som darefter drabbatdinte drabbats av kranskarlssjukdom (CHD 
= Coronary heart disease) 

Kalla: Rose, 1985. Aterges med utgivarens tillstind. 
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hjalp av fordelningen av serumkolesterol hos manniskor med och utan 
kranskiirlssjukdom; att valja en skhingspunkt sorn tydligt skiljer sjuka 
frin friska 2r helt omojligt (se fig. 8.1). Det finns alltid nHgra friska mannis- 
kor p i  den onormala sidan om skhingspunkten och nigra sjuka p i  nor- 
malsidan. 

Dessa tvi  typer av klassificeringsfel kan uttryckas kvantitativt i termer 
av ett tests sensitivitet och specificitet, vilket diskuteras p i  sidan 125. Sen- 
sitiviteten 2r andelen sant sjuka personer sorn i testet klassificeras sorn 
onormala. Specificiteten k andelen sant friska personer sorn i testet klassi- 
ficeras sorn normala. En balans miste alltid uppratthiillas mellan sensitivitet 
och specifictet; om den ena okar minskar den andra. 

- Personer sorn inte 
drabbats av CHD 
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- 

- 
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Onormal i betydelsen behandlingsbar 

Svirigheterna att skilja mellan normalt och onormalt med hjalp av ovansti- 
ende kriterier har lett till att man anvander kriterier sorn bestamts utifrin 
uppgifter frin randomiserade kontrollerade experiment, vilka utvisar den 
nivi vid vilken behandling gor mer nytta an skada. Det ar tyvarr endast i 
sallsynta fall som denna typ av information finns tillganglig i den kliniska 
verksamheten. 

Behandling av forhojda blodtrycksnivier utgor ett bra exempel p i  sival 
fordelarna sorn nackdelarna med denna typ av kriterium (Collins et al., 
1990). De forsta kliniska forsok sorn utfordes gav sakra bevis for att det var 
fordelaktigt att kontinuerligt behandla mycket hogt diastoliskt blodtryck 
(2 120 mmHg). Senare forsok har visat att behandlingsfordelarna overvager 
aven vid lagre nivier, kanske vid en s i  lig nivi sorn sorn 95 mmHg, vilket 
numera h den rekommenderade nivdn for behandling i minga lander. Om 
detta tillvagagingssatt anvands sker ingen berakning av ekonomiska kost- 
nader och andra behandlingskostnader och det k silunda fortfarande ett 
ganska forenklat system. N k  sofistikerade kostnads - effekt-analyser borjar 
utvecklas och anvandas kan det tankas att en kostnadsdimension infors i det 
kliniska beslutsfattandet. Det kan snart bli mojligt att bestamma vid vilka 
olika blodtrycksnivler for man och kvinnor i specifika lldersgrupper sorn 
det k ekonomiskt sbval sorn medicinskt rimligt att utfora en behandling. 
Att behandla en ung kvinna med ett diastoliskt tryck p i  90 mmHg, sorn 
loper liten risk att drabbas av hjart-kklsjukdom, k mycket mindre lonsamt 
an att behandla en aldre man med ett diastoliskt tryck p i  105 mmHg sorn 
loper mycket storre risk att drabbas av hjkt-karlsjukdom. 

Vad sorn anses behandlingsbart varierar over tiden; detta kan illustreras 
av hur definitionerna av behandlingsbara blodtrycksnivier forandrats (fig. 
8.2). Vartefter sorn nya belagg samlas frin val genomforda kliniska forsok 
kommer de rekommenderade nivierna for behandling att fortsatta att for- 
andras. Varje ny skiningspunkt som foreslis f ir  emellertid viktiga logisti- 
ska och ekonomiska konsekvenser sorn miste tas med i berakningen. 
Resultaten frin den undersokning sorn senast utforts av Storbritanniens 
medicinska forskningsrid visar att overbehandling kan forekomma och den 
ridande tendensen k nu att flytta nivderna for behandling uppdt (Medical 
Research Council Working Party, 1985). 
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Testrnetoder 

Det forsta milet i en klinisk situation L att diagnosticera de behandlings- 
bara sjukdomar som patienten har. Syftet med att anvanda olika testmetoder 
L att man med hjalp av dessa kan fA de mojliga diagnoserna bekraftade, 
diagnoser som kan vara antydda av exempelvis patientens demografiska 
kannetecknen och symtom. I denna mening L eller bor diagnosticeringen 
vara en vetenskaplig process, trots att det inte alltid ar klart huruvida liika- 
ren forsoker verifiera eller vederlagga en hypotes. D% laboratorieutred- 
ningar (mikrobiologiska, biokemiska, fysiologiska eller anatomiska test) 
vanligen ingk bland testmetodema bor aven de bedomningsprinciper som 
anvands for att avgora vLdet av dessa test tillampas for att faststalla vilken 
betydelse patientens symtom och tecken har for diagnostiken. 

Ett tests varde 

Antingen har en person en sjukdom eller SA har hon den inte och ett testre- 
sultat k antingen positivt eller negativt. Det finns alltsil fyra mojliga kom- 
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Figur 8.3 Forh81lande rnellan ett testresultat och sjukdornsforekornsten 

binationer av sjukdomstillstind och testresultat, vilket visas i fig. 8.3 och i 
samband med beskrivningarna av screeningtest p i  sidan 126. 

I tvi av dessa kombinationer har testet givit korrekta svar (sant positivt 
eller sant negativt) och i de andra tv i  situationerna har det givit felaktiga 
svar (falskt positivt eller falskt negativt). Denna kategorisering kan endast 
goras n k  det finns en absolut tillforlitlig metod som kan avgora om nigon 
iir sjuk eller inte. Denna metod anvands sedan som jamforelse n k  tillforlit- 
ligheten hos andra testmetoder ska avgoras. Sidana metoder iir mycket sall- 
synta, skskilt n k  det handlar om icke smittsamma sjukdomar. AV detta 
skal, och p i  grund av att helt tillforlitliga test tenderar att bli omfattande 
och dyra, anvands enklare och billigare test i den dagliga kliniska verksam- 
heten. Det k emellertid nodvandigt att bedoma validiteten, korrektheten 
och precisionen hos dessa enklare tester. 

Det k ocksi nodvandigt att kanna till ovriga karakteristika hos testerna 
for att kunna bedoma deras praktiska anvandbarhet. AV slskild betydelse 
iir ett tests positiva och negativa prediktionsvlden, diir det forra k sanno- 
likheten for sjukdom hos en patient med ett onormalt testresultat, medan 
det negativa prediktionsviirdet k sannolikheten for att en patient med nega- 
tivt testresultat inte har sjukdomen. 

Prediktionsvardet beror av testets sensitivitet och specificitet och, vilket 
ar viktigast, av sjukdomsprevalensen hos den testade populationen. ~ v e n  
om sensitiviteten och specificiteten l hoga kan det positiva prediktionsviir- 
det hos ett test vara mycket ligt om prevalensen L lig. Under forutsattning 
att det finns en stor variation i prevalens l detta en mer avgorande faktor 
for ett tests vkde an sensitiviteten och specificiteten. 

Sant 
positivt 

Falskt 
negativt 

- 
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Klinisk epidemiologi 

Naturalhistoria och prognos 
Termen naturalhistoria syftar p i  sjukdomens olika stadier, vilka bestir av: 

den patologiska sjukdomsuppkomsten, 
det presymtomatiska stadiet, frin det att de patologiska forandringarna 
uppkommer tills dess att de forsta symtomen eller tecknen upptrader, 
det stadium d i  sjukdomen k kk:liniskt markbar och kan ge upphov till 
remissioner och recidiv, g i  tillbrlka spontant eller leda till doden. 

Upptackt och behandling kan i var-je stadium forandra en sjukdoms natural- 
historia, men behandlingseffekterr~a kan bara bedomas om man kanner till 
hur sjukdomens naturalhistoria skulle se ut om sjukdomen inte behandlades. 

Prognosen k en forutsagelse ilv sjukdomsforloppet och uttrycks sorn 
sannolikheten for att en siirskild hjindelse ska intraffa i framtiden. Forutsa- 
gelserna bygger p i  definierade patientgrupper och for enskilda patienter 
kan utgingen te sig ganska annorlumda. Kunskap om den sannolika progno- 
sen kan emellertid vara till hjalp nlir man ska avgora vilken behandling sorn 
iir till mest nytta. Prognosfaktorer ar karakteristika sorn satts i samband 
med utfallet hos patienter sorn har den aktuella sjukdomen. Hos en patient 
med akut hjartinfarkt till exempel har prognosen ett direkt samband med 
hjCirtmuskelns funktionstillstind. 

Det ar nodvandigt att ha tillgin~g till epidemiologisk information for att 
kunna gora sakra forutsagelser betraffande prognos och utfall. Att enbart ha 
klinisk erfarenhet k inte tillrackligt for detta andamil, d i  denna ofta base- 
ras p i  ett begransat urval patienter och otillracklig uppfoljning. De patien- 
ter sorn g&- till l&aren iir till exempel inte nodvandigtvis representativa for 
alla patienter sorn har en viss sjukdom. Patienter kan valjas ut efter sjukdo- 
mens svkighetsgrad eller p i  gruntdval av andra kannetecken hos sjukdo- 
men, eller genom demografiska, sociala eller personliga karakteristika hos 
patienterna sjalva. Eftersom minga lakare dessutom inte foljer upp sina 
patienter p i  ett systematiskt satt h ; ~  de en begransad och ofta pessimistisk 
syn p i  sjukdornsprognosen. Av dessa skal behovs epidemiologiska studier 
for att sjukdomens naturalhistoria och prognos ska kunna beskrivas p i  ett 
korrekt satt. 

Vid prognosbedomning bor main idealt sett ta med alla kliniskt relevanta 
utfall, inte baril doden, eftersom patienter vanligen ar lika intresserade av 
livskvalitet sonn av livslangd. For studier sorn syftar till att bestamma natu- 
ralhistoria och prognos bor patientgruppen valjas ut slumpvis, eftersom den 
erhalna infornlationen annars allvi~ligt kan komma att piverkas av urvals- 
fel. Prognosen for till exempel patienter med brostsmartor som intagits p i  
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Figur 8.4 Overlevnad efter hjartinfarkt, Auckland, 1974 och 1981 

Kalla: Stewart et al., 1984. Aterges med utgivarens tillstbnd. 

sjukhus ar sannolikt samre an den iir for patienter med brostsmiirtor som 
uppsoker en allman virdcentral. 

Prognos i termer av dodlighet mats som letalitet (case - fatality rate) 
eller sannolikhet for overlevnad. Bide datum for insjuknandet och uppfolj- 
ningens langd miste klart och tydligt anges. ~verlevnadsanalys iir en enkel 
metod att mata prognos. ~verlevnadsmonstret efter akut hjiirtinfarkt visas i 
fig. 8.4. Ungefar 70% av patienterna levde i slutet av det forsta h e t  och de 
flesta dodsfallen intraffade omedelbart efter infarkten. Skillnaden i overlev- 
nad var inte stor mellan de grupper som studerades under k e n  1974 och 
1981, trots genomforda sekundiwpreventiva itgarder mot kranskiirlssjuk- 
dom. 

Analys av mortalitetstabeller ar en mer sofistikerad metod, d k  man for- 
soker forutsaga n k  handelser ska intraffa i tiden utifrin vetskap om tidigare 
kanda monster hos sarntliga riskpatienter. Nar patientkohorter foljs upp i 
prognossyfte kan bias uppsti p i  grund av den metod som anvandes for att 
uppratta kohorten och p i  grund av ofullstandig uppfoljning. Nar det galler 
den brasilianska kohorten av nyfodda barn som beskrivs p i  sidan 63 
berodde det p i  moderns inkomstnivi i vilken grad uppfoljningen kunde 
fullfoljas. 
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Behandlingseffekter 

Vissa behandlingar iir s i  uppenbart fordelaktiga att ingen formell bedom- 
ning kravs; detta galler antibiotika~ vid lunginflammation och kirurgi vid all- 
varliga trauman. Sidana situationer iir emellertid forhillandevis sallsynta 
inom sjukvirden. Behandlingseffekterna ar vanligtvis mycket mindre 
uppenbara an s i  och det kravs forskning for att utviirdera flertalet interven- 
tionsformer. Specifika interventioiler miste inte bara visa sig gora mer nytta 
an skada for de patienter som blir forernil for dem (dvs. de miste vara 
effektiva (effective) eller verksa~vnma (efficacious) i teorin), utan de bor 
ocksi gora mer nytta iin skada for de patienter till vilka de erbjuds (dvs. de 
bor vara effektiva (effective) i pralktiken). 

Niir man studerar resultat, eller grad av miluppfyllelse, (efficacy) ar det 
en fordel om endast patienter sorn sannolikt visar foljsarnhet, s.k. cornpli- 
ance, medtas. Compliance k ett mitt p i  i vilken utstrackning patienterna iir 
villiga att folja medicinska rid. Dle praktiska effekterna bedoms genom att 
man studerar resultaten hos en grupp manniskor som erbjudits behandling, 
varav endast vissa kommer att visa compliance. Frin praktisk synvinkel ar 
det mer anvandbart att mata effek~ter iir~ grad av miluppfyllelse. 

Den mest eftertraktade metoden att mata resultat och effekter iir det ran- 
domiserade kliniska experimentet, vilket beskrivs p i  sidorna 66-68. Det 
finns emellertid minga situatione,r dar sidana experiment inte kan genom- 
foras och endast en liten del av gangse medicinska interventioner har utvL- 
derats p i  denna grund. 

Prevention i kliniskt arbete 

God kunskap i epidemiologi fra~njar preventionsinsatser i samband med 
vanligt kliniskt arbete. En stor del av denna prevention sker p i  sekundar- 
och tertiiirnivierna, men prim-revention kan ocksi genomforas p i  rutin- 
massig grund (se kapitel 6). Pedjatrikerna har lange arbetat p i  detta satt, 
exempelvis med immuniseringspirogram for barn och screeningundersok- 
ningar for att upptacka medfodda defekter i amnesomsattningen, sisom 
fenylketonuri. Dessutom vags barn regelbundet och deras utveckling foljs i 
forhdllande till standardiserade iutvecklingstabeller. Modravkden k ett 
annat bra exempel p i  hur preventi~onen anpassats till den rutinmassiga vir- 
den, vare sig det ar lakare eller nb~gon annan inom sjukvlrden som stlr for 
den. 

O Studentlitteratur 147 



Kontroll- R6d + RAd + broschyr 
gruPP broschyr + koloxid- 

demonstration 
WHO 9250 1 

Figur 8.5 Sjalvrapporterat rokstopp vid den ett&riga uppfoljningen 

Kiilla: Jarnrozik et al., 1984. P\terges med utgivarens tillstind. 

Det har bevisats att sjukvirdspersonal kan formi itminstone en del patien- 
ter att sluta roka. Ett kontrollerat forsok med olika anti-rokbtg&der inom 
primarviirden visade att rid om rokstopp som ges rutinmassigt har bra 
effekt och att effekterna kan bli annu battre om flera olika tekniker anvands 
(se fig. 8.5). Om varje person inom halso- och sjukvirden lyckades formi 
nigra manniskor att sluta roka skulle effekten p i  hela befolkningens halso- 
tillstiind bli betydande. 

Inlasning sfrigor 

8.1 Varfor har termen "klinisk epidemiologi" beskrivits som motsagelse- 
full? 

8.2 En vanlig definition av abnormitet bygger p i  frekvensen av olika mat- 
vkden i en population. Vilka k begransningarna med denna defini- 
tion? 
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8.3 I tabellen nedan jiimfors resultaten frin en ny testmetod med samtliga 
nu anvanda diagnosmetoder. Ange det nya testets sensitivitet och spe- 
cificitet. Skulle du rekommendera det for allmant bruk? 

Samtliga diagnosmetoder 
(verkligt sjukdomstillstind) 
Sjukdom foreligger Sjukdom foreligger ej 

Nytt test Positivt 8 l 000 
Negativt 2 9 000 

8.4 Vad k det som avgor ett screeningtests positiva prediktionsviirde? 
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9 MiljB och arbetsrelaterad 
epidemiologi 

Miljo och hdsa 

Manniskans miljo bestir av mycket grundlaggande element: luften vi 
andas, vattnet vi dricker, maten vi ater, klimatet som omger v k a  kroppar 
och utrymmet som finns tillgangligt for v k a  rorelser. Dessutom lever vi i 
en social och andlig miljo som 2r mycket viktig for vir psykiska och 
fysiska halsa. 

De flesta sjukdomar antingen orsakas eller piverkas av faktorer i miljon. 
Att forsti de satt p i  vilka vissa miljofaktorer kan inverka p i  halsan 2r dar- 
for av yttersta vikt i det forebyggande arbetet. Miljorelaterad epidemiologi 
ger en vetenskaplig grund for att studera och tolka forhillanden mellan 
miljo och halsa i populationer. Inom yrkesepidemiologin handlaggs sarskilt 
faktorer i arbetsmiljon. De miljofaktorer som kan orsaka eller medverka till 
sjukdom finns klassificerade i fig. 9.1. 

I vid mening orsakas varje sjukdom antingen av miljofaktorer eller av 
genetiska faktorer, dar kroppens naturliga ildrande ingk i den sista grup- 
pen. Det 2r svirt att mata hur de olika faktorerna var for sig medverkar till 
den totala sjukligheten och dodligheten i ett samhalle, eftersom de vikti- 
gaste sjukdomarna har ett multifaktoriellt orsakssammanhang. Olika berak- 
ningar for vissa sjukdomstyper och faktorer har publicerats. Det har till 
exempel uppskattats att 80% av alla cancersjukdomar orsakas av miljofak- 
torer (inklusive tobaksrokning och kost). Vid tolkningen av dessa typer av 
uppskattningar ar det nodvandigt att ta hansyn till hur ildersfordelningen 
ser ut for de sjukdomar som avses. Om en 85-king fir  cancer har det inte 
samma betydelse for samhallet och folkhalsan som om en 35-iring drabbas. 

I epidemiologiska studier av miljofaktorer analyseras ofta varje faktor 
for sig. Man bor emellertid komma ihig att det finns minga satt varpi mil- 
jofaktorer kan piverka effekterna av andra miljofaktorer. Detta kan forklara 
de skillnader i resultat som icke experimentella epidemiologiska studier 
utforda p i  olika platser uppvisar. Hur en person reagerar p i  miljofaktorer 
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PSYKOLOGISKA FAKTORER OLYCKSFAKTORER 
stress, skiftarbete forhillanden farliga situationer, hastighet, 
till andra mannisk alkoholpiverkan, mediciner 

FYSISKA FAKTORER 
buller, klimat, arbets- 

BIOLOGISKA FAKTORER borda, belysning, 
bakterier, virus, parasiter strilning, ergonomi 

KEMISKA FAKTORER 
kemikalier, damm, mediciner och droger, tobak, amnen som irriterar huden, 
livsmedelstillsatser 

Figur 9.1 Miljofaktorer som kan pdverka halsan 

beror till mycket stor del p i  individuella karakteristika, sisom Alder, kon 
och fysisk kondition (fig. 9.2). 

De metoder som anvands i studier av arbetsrelaterade och allmiinna mil- 
jorelaterade faktorer iir desamma som inom andra omriden av epidemiolo- 
gin. De flesta epidemiologiska undersokningar inom arbetsmiljoomridet 
kannetecknas av att de behandlar en vuxen population, ung eller medelil- 
ders, som ofta huvudsakligen h manlig. Inom yrkesepidemiologin iir dess- 
utom storre delen av de exponerade grupperna relativt friska, itminstone 
niir dde borjar arbeta. Detta har givit upphov till begreppet "healthy worker 
effect" vilket innebar att den arbetande befolkningen har en lagre total mor- 
biditet och mortalitet an befolkningen i stort (se sidan 73). 
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Genetiska faktorer Kon 

Narinnsintan . Alder 

Fysisk kondition 

Personlighet 

Figur 9.2 Individuella karakteristika som modijierar miljoeffekter 

Epidemiologiska studier av faktorer i den allmanna miljon innefattar d l -  
emot normalt sett barn, liksom aldre och sjuka manniskor. Detta har stor 
betydelse nar resultaten frin yrkesepidemiologiska studier anvands for att 
faststalla sakerhetsforeskrifter for vissa miljorisker. Exponerade personer i 
allmanheten ar troligen kansligare an industriarbetare. Verkningarna av bly 
till exempel visar sig vid lagre nivbr hos barn och vuxna kvinnor an hos 
vuxna man (tabell 9.1). 

Den huvudsakliga tonvikten inom den miljo- och yrkesrelaterade epide- 
miologin har legat p i  studier av sjukdomsorsaker. Allt storre uppmlksam- 
het agnas nu i t  att utvldera slskilda forebyggande itgader for att minska 
exponeringen och utvldera de insatser som gors inom foretagsha1sov~- 
den. D i  exponering for farliga miljofaktorer ofta iir resultatet av nigon 
industri- eller jordbruksaktivitet som ger samhallet ekonomisk vinning kan 
det visa sig dyrbart att eliminera dessa faktorer. Miljofororeningar iir emel- 
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Tabell 9.1: Blyniviier i blodet vid vilka hogst 5 % avpopulationen kommer att upp- 
visa den indikerade effektstyrkan 

Biokemisk effekta Effektstyrka Population Blynivier i 
blodet (ygll) 

ALAD-inhibering i roda >70% inhibering vuxna 300 
blodkroppar barn 250-300 

ALA i urin > l0 mglliter vuxna, barn 500 

FEP i roda blodkroppar miirkbar okning vuxna man 300 
vuxna kvinnor 250 
barn 200 

Kalla: WHO, 1977. 

a ALAD = 5-aminolaevulinat dehydrogenas, ALA = 5-aminolaevulinat, FEP = fritt erytro- 
cytprotoporfyrin 

lertid ofta dyrbara i sig sjalva och kan skada jordbruksmark eller industri- 
anlaggningar, liksom manniskors halsa. Epidemiologiska analyser hjalper 
hdsovirdsmyndigheterna att hitta en acceptabel balans mellan halsorisker 
och de ekonomiska kostnaderna for preventionsitgiirder. 

Den rniljorelaterade epidemiologin kommer att stallas infor nya utma- 
ningar under de kommande decennierna i samband med att den globala 
miljon forandras. Forskarna kommer att behova studera de mojliga halso- 
konsekvenser som foljande foreteelser kan fora med sig: de globala tem- 
peraturforandringarna, forbrukningen av ozonlagret, den ultravioletta str3- 
ningen, det sura nedfallet och de olika aspekterna p i  demografiska 
forandringar (McMichael, 199 1). 

Exponering och dos 

Allmanna begrepp 

Epidemiologiska studier av miljomeffekter handlar ofta om mycket speci- 
fika faktorer som kan matas kvantitativt. Exponerings- och dosbegreppen 
(se sid. 108) iir d w o r  speciellt viktiga inom den miljo- och yrkesrelaterade 
epidemiologin. 

Exponering har tvi  dimensioner: nivi och varaktighet (dos och dura- 
tion). Niir det galler miljofaktorer som ger akuta effekter mer eller mindre 
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Fororenings- 
koncentration 

Dodsfall S02 Rok 
(per +g) ppm mg/m3 
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Dagar WHO 92504 

Figur 9.3 Smogepidemin i London, december 1952 

Kalla: United Kingdom Ministry of Health, 1954. 

omedelbart efter att exponeringen borjar k det den ridande exponeringsni- 
vin som avgor om effekter uppstir (ett exempel k "Smogepidemin i Lon- 
don" d i  manniskor dog i hjLt- och lungsjukdomar, fig. 9.3). 

For minga miljofaktorer det s i  att effekter uppstir forst efter en ling 
exponeringsperiod. Detta galler for kemikalier som ackumuleras i kroppen 
(kadmium till exempel) och for miljorisker med kumulativ effekt (strilning 
eller buller till exempel). Vad galler dessa risker k tidigare exponeringsni- 
vier och exponeringens varaktighet viktigare an den aktuella exponerings- 
nivin. Den totala exponeringen (eller den externa dosen) miste uppskattas. 
Den anges ofta ungefkligt som produkten av exponeringslangd och expo- 
neringsnivi. 
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1000 2000 3000 
Exponering (1 o6 partiklar per kubikfot X Ar) 

Figur 9.4 Forhiillande mellan exponering for asbest (partikeliir) och relativ risk 
for lungcancer 

Ka2la: McDonald et al., 1980. 

I epidemiologiska studier har alla typer av uppskattningar av exponering 
och dos gjorts for att kvantifiera forhillandet mellan en miljofaktor och en 
populations halsotillstind. I fig. 1.1 till exempel, uttrycks exponeringen 
endast i termer av exponeringsnivd (antal rokta cigaretter per dag). I tabell 
5.2 visas den sammanlagda effekten av bullernivd och exponeringstid p i  
horseln. Den externa dosen kan ocksi uttryckas som ett kombinerat mitt, 
som paket-dr for cigarettrokning och fiber-ir (eller partikel-&) for asbestex- 
ponering p i  arbetsplatsen (se fig. 9.4). 

Biologisk matning 

Om den miljofaktor som studeras k en kemikalie kan man ibland uppskatta 
exponeringsnivi och -dos genom att mata koncentrationen i kroppsvatskor 
eller -vavnad. Detta tillvagagingssatt kallas biologisk matning. Det vanli- 
gaste k att blod och urin anvands vid biologisk matning, men n k  det galler 
vissa kemikalier kan andra kroppsvavnader och -vatskor vara av siirskilt 
intresse: hhr iir anvandbart vid studier av exponering for kvicksilver frin 
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fisk, avklippta naglar anvands for att studera arsenikexponering, analys av 
faeces kan ge en uppfattning om f ~ s k  exponering for metaller via maten, 
brostmjolk iir bra for att undersoka exponering for klorerade pesticider och 
andra klorerade klorvaten, sisom polyklorerade bifenyler och dioxiner, och 
biopsier f r h  fett, ben, lunga, lever och njure har anvants i studier av patien- 
ter med misstankt forgiftning. 

Tolkningen av data frin biologiska matningar kraver detaljerad kunskap 
om kemikaliers kinetik och metabolism, vilket innefattar data om absorp- 
tion, transport, ackumulation och utsondring. Beroende p i  den snabba 
utsondringen av vissa kemikalier kan man endast mata den senaste expone- 
ringen for dem. Ibland visar en kroppsvavnad eller -vatska tecken p i  expo- 
nering som intraffat helt nyligen och en annan visar p i  den totala dosen. 
Eftersom kemikalien miste absorberas for att n i  det biologiska materialet 
kallas den dos som uppmats p i  detta satt den absorberade eller interna 
dosen, i motsats till den externa dosen som beriiknas med hjalp av mat- 
ningar i miljon. 

Fig. 9.5 visar en snabb okning av kadmiurnhalten i blodet under de forsta 
minaderna efter exponeringens borjan, medan ingen forandring vad galler 

. Blod 
A Urin v 

A 

*A A A 

Juli Aug Sep Okt 

A 

U 

Nov Dec Jan Feb 

A 

I I 1  I 

Mars Apr Maj Juni 
1973 1974 Mdnader 

Ar 
WHO 92506 

Figur 9.5 Kadmiumnivier i blod och urin under forsta Hrets exponering pH arbets- 
platsen 

Kalla: Kjellstrom & Nordberg, 1978. 
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Figur 

Kalla: 

0 20 40 60 80 
Alder (Ar) WHO 

9.6 Forhdllande mellan kadmiumdos och kadmium i urin 

Kjellstrom, 1977. 

kadmiumhalten i urinen kan upptackas. A andra sidan finns det efter lingva- 
rig exponering ett n&a samband mellan kadmiumhalten i urinen och den 
totala dosen i kroppen (fig. 9.6). 

Matningar p5 individer kontra grupper 

Matningar av exponering som utfors p i  individer varierar over tiden. Det 
kravs dLfor att noggranna overvagningar gors betraffande hur ofta mat- 
ningarna ska goras och vilken metod som ska anvandas for att skatta expo- 
neringen eller dosen i en epidemiologisk studie. Den skattning som gors 
miste ha tillracklig validitet (se kapitel 2) och det ;ir nodvandigt att mat- 
ningarna utfors under adekvat kvalitetskontroll. 
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Exponeringen eller dosen kan ocksi vara olika stor hos olika individer. 
Till och rned manniskor som arbetar sida vid sida i en fabrik utsatts for olika 
exponeringsnivier beroende p i  olika arbetsvanor eller beroende p i  hur det 
fororenande amnet sprider sig p i  platsen. En viss maskin kan till exempel 
slappa ut rok eller gas medan en annan inte gor det. Om exponeringen eller 
dosen mats rned biologiska metoder finns det ytterligare en variationskalla, 
namligen skillnaderna i individuell absorptions- och utsondringsgrad betraf- 
fande kemikalien. Till och rned manniskor rned samma externa dos kan till 
slut visa sig ha olika intern dos. 

Ett satt att presentera individuella variationer ar att anvanda sig av for- 
delningskurvor (kapitel4). Fordelningen av individuella kemikaliedoser k 
ofta sned och overensstammer mer rned en lognormal frekvensfordelning 
an en normalfordelning. Det idealiska ar om man i varje epidemiologisk 
studie d k  kvantitativa dosmatningar utfors kan testa formen p i  dosfordel- 
ningen. Om fordelningen befinns vara lognormal bor gruppvisa jamforelser 
utforas rned geometriska snarare an rned aritmetiska medelvkden och stan- 
dardavvikelser (se sidan 84). 

N k  exponerings- eller dosdata for grupper ska presenteras ar det mest 
brukligt att anvanda aritmetiska eller geometriska medelvkden. Ett annat 
satt k att anvanda kvartiler eller percentiler (kapitel 4). Om till exempel 

I  I  I  I  I I I I I  I  I  I  I I I I  

1 2 5 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99 9q 99 2 

Kumulativ frekvens S 98 
WHO 92508 

Figur 9.7 Kumulativ fordelning av bly i blodet hos svarta barn i staden New York, 
1971 och 1976 

Kiilla: Billick et al., 1979. Aterges rned utgivarens tillstind. 
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blyniviernas betydelse ska bedomas hos en grupp barn kan det vara mindre 
viktigt att ta reda p i  medelviirdet an att ta reda p i  hur stor andel av de 
enskilda doserna som ligger ovanfor ett visst troskelvarde (fig. 9.7). Om en 
blyhalt p i  400 pgll i blodet iir troskelvkdet for att bly ska ge effekter p i  
hjiirnan, ger upplysningar om gruppmedelviirdet (300 pgll &I- 1971) ingen 
indikation p& hur minga barn som kan vara drabbade. Det iir mer upply- 
sande att 25% av barnen hade blyhalter i blodet p i  over 400 pgll &I- 1971. 
Ar 1976 hade medelblyhalten i blodet minskat till 200 pgll och andelen 
som lig over 400 pgll var endast 4%. 

Niir det galler matning av effekter mHste samma overvaganden goras 
betraffande presentation av medelviirden eller percentiler. Det finns en vax- 
ande oro for miljokemikaliernas effekter p i  barns intellektuella utveckling 
och beteende. I vissa studier har intelligenskvoten (IQ) uppmatts. Skillna- 
derna i genomsnittligt IQ-viirde mellan olika grupper k ofta mycket liten 

Tabell 9.2: Poangtal (totala och uppdelade) i Wechslers intelligenstest for barn 
(reviderad) (WISC-R) for forsokspersoner rned hoga och ldga blynivder i tanderna 

WISC-R Llg blynivl Hog blynivl P-varde 
(< 10 mg/kg) (>20 mg/kg) (ensidigt) 
(medelvarde) (medelvarde) 

Totalpoiing 106,6 102,l 0.03 

Verbal del 103,9 99,3 0,03 
Information 10,5 9,4 0,04 
Ordforrid 11,O 10,O 0,05 
Sifferserier 10,6 9,3 0,02 
Aritmetik 10,4 10,1 0,49 
Forstielse 11,O 10,2 0,08 
Likheter 10,8 10,3 0,36 

Performancedel 
(icke-verbal del) 108,7 104,9 0,08 

Bildkomplettering 12,2 11,3 0,03 
Bildarrangemang 11,3 10,8 0,38 
Blockmonster 11,O 10,3 0,15 
Figursammansattning 10,9 10,6 0,54 
Kodning 11,O 10,9 0,90 
Labyrinter 10,6 10,1 0,37 

Kiilla: Needleman et al., 1979. Wterges med utgivarens tillstlnd. 
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(tabell 9.2) och de undergrupper som & av s&skild betydelse bestk av barn 
rned speciellt Iigt IQ-v&de. En liten minskning av genomsnittligt IQ-v&de 
frin 107 till 102 kan ge en stor okning av andelen rned ett IQ-v&de lagre an 
70 (frin 0,6% till 2%). 

I epidemiologiska studier av cancer som orsakas av miljo- eller arbetsre- 
laterade faktorer anvands ibland en annan metod for att presentera grupp- 
dos. Det & dosengagemanget (dose committment) eller populationsdosen, 
beraknad som summan av de individuella doserna. Teorin & att det & 
denna totala populationsdos som avgor hur minga cancerfall som kommer 
att intraffa. N2ir det galler strilning forvantas dosengagemanget 50 sievert 
(Sv) orsaka ett cancerfall rned dodlig utging. Om dosengagemanget hanfor 
sig till 100 manniskor rned en dos p i  vardera 0,5 Sv, eller 10 000 mannis- 
kor rned en dos p i  vardera 5 mSv, & resultatet ett cancerfall rned dodlig 
utging. Denna berakning bygger p i  de grundlaggande antagandena att det 
inte finns nigot individuellt troskelviirde under vilket cancerrisken k noll, 
och att cancerrisken okar linjkt rned dosen. 

Dos - effekt-sarnband 

N& det galler minga miljofaktorer varierar effekterna frin subtil psykolo- 
gisk eller biokemisk respons till allvarlig sjukdom eller dod, vilket har for- 
klarats i kapitel 2. Ju hogre dosen &, desto svkare eller starkare & vanligt- 
vis effekten. Detta samband mellan dos och svhighetsgrad kallas dos- 
effekt-sambandet (fig. 9.8) och ett sidant kan upprattas for en individ eller 
en grupp (den genomsnittliga dos vid vilken varje effekt intraffar). Alla per- 
soner reagerar inte p i  samma satt p i  en viss miljorelaterad exponering, vil- 
ket innebk att dos - effekt-sambandet for en person skiljer sig frin grupp- 
vardet. 

Dos - effekt-sambandet ger viirdefull information vid planerandet av 
epidemiologiska studier. Vissa effekter kan vara lattare att mata an andra, 
och vissa kan vara siirskilt betydelsefulla for folkhalsan. Dos - effekt-sam- 
bandet hjalper forskaren att valja en lamplig effekt att studera. 

N& sakerhetsforeskrifter ska faststallas kan dos - effekt-sambandet 
ocksi ge anvandbar information om effekter som miste forebyggas och om 
sidana som kan anvandas i screeningsyfte. Om en sakerhetsnorrn satts p i  
en sAdan nivi att mindre allvarliga effekter forhindras & det sannolikt att 
aven allvarligare effekter forhindras eftersom dessa uppstk vid hogre 
doser. 
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Figur 9.8 Dos-effekt-samband 

Dos - respons-samband 

Inom epidemiologin definieras responsen som den andel av en exponerad 
grupp som utvecklar en viss effekt. I fig. 9.9 visas det dos-respons-sam- 
band som k vanligast i epidemiologiska studier. 

Vid liga doser k det nastan ingen som drabbas av effekten och vid hoga 
nivier gor nastan alla det. Detta iterspeglar skillnaderna i individuell kans- 
lighet for den studerade faktorn. Den S-formade kurvan i fig. 9.9 k av den 
typ som forviintas om den individuella kansligheten foljer en normalfordel- 
ning. I miljo- och yrkesrelaterade epidemiologiska studier kan minga 
exempel hittas p i  dos - respons-samband med denna form. 

Dos -respons-fenomenet kan i vissa fall approximeras till ett ratlinjigt 
forhillande, skskilt n k  endast ett litet omride med liga responser finns 
med. Detta tillvagagikgssatt har anvants for att till exempel studera sam- 
bandet mellan cancerrisk och striilnings- eller asbestdos (fig. 9.4). Dos- 
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Dos 

Figur 9.9 Dos-respons-samband 

WHO 925 10 

respons-sarnbandet kan modifieras av sidana faktorer som ildern. Detta har 
befunnits vara fallet betraffande till exempel horselnedsattning orsakad av 
hoga ljud (WHO, 1980a), en av de vanligast forekornrnande halsoeffek- 
terna p i  en arbetsplats. 

Riskbedomning och riskhantering 

P i  senare i?ir har alltmer uppm2irksamhet agnats i t  anvandningen av epide- 
miologiska principer for att uppskatta mojliga halsorisker i olika utveck- 
lingsprojekt inom industrin eller jordbruket, bide fore igingsattandet och 
medan de pig& Det har i minga lander blivit lag p i  att bedomningar av 
miljons betydelse (prediktionsanalyser) och granskningar av miljon (analy- 
ser av nuvarande situation) utf6rs. Att gora bedomningar av halsoaspek- 
terna i dessa aktiviteter iir ett av riskbedomningens viktigaste tillampnings- 
omriden. Sidana bedomningar anvands ocksH for att forutsaga mojliga 
halsoproblem n2ir nya kemikalier eller tekniska metoder tas i bruk. Termen 
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riskhantering anvands for att beteckna planering och genomforande av 
itgarder for att minska eller eliminera halsorisker (WHO, 1989~). 

Forsta fasen i en riskbedomning iir att identifiera de halsorisker som kan 
uppsti till foljd av den teknologi eller det projekt som studeras. Finns det 
nigra kemiska risker? Om s i  iir fallet, vilka specifika kemikalier galler det? 
Finns det nigra biologiska risker? etc (se fig. 9.1). I nasta fas gors en analys 
av vilken typ av halsoeffekt som varje halsorisk kan medfora (riskbedom- 
ning). Denna typ av information kan hamtas frin den vetenskapliga littera- 
turen eller genom att man undersoker de tillforlitliga riskbedomningar som 
redan finns, till exempel Environmental Health Criteria Series, utgivna av 
WHO, eller Monograph Series, utgivna av International Agency for 
Research on Cancer (IARC). Eventuellt kan detta kompletteras med en 
genomging av epidemiologiska studier over personer som exponerats for 
de halsorisker det galler. 

I den tredje fasen mats eller uppskattas de aktuella exponeringsnivierna 
for personer som eventuellt kan vara piverkade, diiribland allmanheten 
och arbetskraften. I bedomningen av human exponering bor hansyn tas till 
matningar i miljon, biologiska matningar samt relevant information om 
exponering och hur denna har forandrats over tid. I den fjarde fasen kom- 
bineras exponeringsdata for undergrupperna i den exponerade popula- 
tionen med dos-effekt- och dos-respons-sambanden for varje enskild 
halsorisk, s i  att den sannolika halsorisken i hela populationen kan be&- 
nas. Epidemiologiska studier kan ocksi anvandas for att direkt mata halso- 
risken. Risken kan presenteras som en potentiell okning av den relativa ris- 
ken for att vissa halsoeffekter ska uppsti eller som den beraknade 
okningen av antalet personer som har en viss sjukdom eller vissa symtom. 

Riskhantering innefattar huvudsakligen tre itgarder. Forst miste upp- 
skattningarna av halsoriskerna utvarderas i forhillande till en tidigare 
bestiimd "acceptabel r i s k  eller i forhillande till andra halsorisker i samma 
samhallsgrupp. Maximala exponeringsnivier, allmanna halsombl eller 
andra policyinstrument i halsofrigor anvands ofta i denna process. Den 
grundlaggande frigan k om man miste vidta forebyggande itgarder p i  
grund av att den uppskattade risken iir for hog. 

Om det beslutas att forebyggande gtgarder behovs k nasta steg i risk- 
hanteringen att minska exponeringen. Detta kan innebiira itgarder for att 
eliminera vissa halsorisker, att installera utrustning for att begransa forore- 
ningar, att avsti frin redan foreslagna riskfyllda projekt, etc. 

Slutligen innebk riskhantering aven overvakning av exponering och 
halsorisker efter att de beslutade kontrollitgiirderna genomforts. Det ar vik- 
tigt att se till att det tankta skyddet uppnis och att eventuella ytterligare 
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forebyggande itgarder vidtas utan drojsmil. I denna fas av riskhanteringen 
spelar bedomningar av human exponering och epidemiologiska kartlagg- 
ningar en viktig roll. 

Siirskilda kiinnetecken hos miljo- och yrkesrelaterad 
epidemiologi 
Uppgifterna for den miljo- och yrkesrelaterade epidemiologin innefattar 
alla de ornriden som finns uppriiknade i kapitel 1, dvs. etiologi, naturalhis- 
toria, beskrivning av en populations halsotillstind, utvkdering av interven- 
tioner samt utvkdering av halso- och sjukvbdsinsatser. Det k vanligt i 
minga yrkesrelaterade epidemiologiska studier att foretags- eller fackfor- 
eningsregister anvands for att identifiera personer som tidigare har expone- 
rats for vissa risker eller en viss typ av arbete. Med hjalp av sddana register 
kan retrospektiva kohortstudier genomforas. En he1 del samband mellan 
yrkesrelaterade risker och halsoeffekter har kunnat identifieras p i  detta satt. 

Dos - effekt- och dos - respons-samband 2ir skskilt viktiga i den miljo- 
och yrkesrelaterade epidemiologin, eftersom de ligger till grund for upprat- 
tandet av sakerhetsforeskrifter. Dos - effekt-sambandet kan anvandas for att 
avgora vilken effekt som iir viktigast att forebygga. Om det sedan bestams 
vilken responsnivi som kan accepteras ger dos -respons-sambandet den 
maximala accepterade dosen. N k  WHO utvecklade ett antal foreskrifter 
om luftkvalitet (WHO, 1987d) och halsobaserade maximala exponerings- 
granser for arbetslivet (WHO, 1980c) anvandes detta tillvagagingssatt. 
Som en foljd av kinkraftolyckan i Tjernobyl utvecklades ocksi riktlinjer 
for radioaktiv kontamination av fodoamnen (WHO, 1988b). For minga 
riskfaktorer i miljon racker inte den befintliga informationen for att en 
nigorlunda korrekt standard ska kunna faststallas, vilket ofta leder till att 
sakerhetsnormer fir  grundas p i  valinformerade gissningar eller praktisk 
erfarenhet. Ytterligare epidemiologiska studier inom detta omride behovs 
for att ge mer information om dos - respons-samband. 

Som tidigare namnts omfattar epidemiologiska studier ofta endast 
fysiskt friska man. Den exponerade gruppen av arbetande personer har folj- 
aktligen en lagre total dodlighet an motsvarande ildersgrupp i hela befolk- 
ningen. Den lagre mortaliteten har kallats "healthy worker effect" (McMi- 
chael, 1976), och denna effekt miste tas i beaktande nar mortalitetstalet for 
en grupp arbetare jamfors med talet for hela populationen. Friska arbetares 
dodstal ligger ofta p i  70-90% av hela befolkningens dodstal. Skillnaderna 
uppstk p l  grund av att det i den icke arbetande befolkningen finns sjuka 
och handikappade manniskor vilka vanligen har hogre dodlighet. 
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Miljo- och arbetsrelaterad epidemiologi 

En specie11 typ av epidemiologisk analys som spelar en viktig roll inom 
det miljo- och arbetsrelaterade omridet galler den olycksfalls- och skadein- 
riktade epidemiologin. Trafikskadornas antal okar i minga lander, vilket har 
stor betydelse for folkhalsan eftersom de k de viktigaste orsakerna till sjuk- 
dom och dod bland unga manniskor. 

P i  liknande satt k skador som intraffar p i  grund av olyckor bland de 
viktigaste orsakerna till ohalsa p i  arbetsplatsen. De faktorer i miljon som 
har samband med dessa skador L ofta svirare att identifiera och kvantifiera 
an de som till exempel orsakar kemisk forgiftning. Dessutom ger termen 
"olycka" intrycket av att skadan uppkommit p i  grund av en slump, vilket 
gor det svkare att genomfora systematiska epidemiologiska studier p i  fak- 
torer som orsakar ovantade eller oavsiktliga skador. 

I epidemiologiska studier av olycksfall miste exponering och dos ofta 
matas indirekt. I fig. 9.10 visas sambandet mellan fordonshastighet (dos) 

0 25 50 75 100 112 
Hastighet (kmlh) WHO 925 1 1 

Figur 9.10 Forhdllande mellan fordonshastighet, bilbaltesanvandning och skade- 
frekvensen bland bilfiirare inblandade i kollisioner 

Kalla: Bohlin, 1967. Aterges med utgivarens tillstlnd. 
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och skadefrekvens (respons) for forare vid trafikolyckor. Detta ar vardefull 
information nar det galler att besluta om tvi  olika typer av forebyggande 
itgkder: hastighetsminskning och bilbaltesanvandning. 

Inlasning sfrigor 

9.1 (a) For vilka av effekterna i tabell 9.1 kan man notera en skillnad i 
kansligheten for bly mellan grupperna? 
(b) Vilken grupp k kansligast? 

9.2 (a) Vad blir foljden av att den externa dosen okar, vilket visas i fig 9.4? 
(b) Varfor raknar man ofta med partikel-k eller fiber-k nar det galler 
asbestos? 

9.3 (a) Kadmiumnivin i blodet okar n k  exponeringen har piborjats och 
n k  en plati efter ungefar tre minader (fig. 9.5). Vad innebar det att 
man i en tvksnittsstudie p i  arbetare anvander kadmiumhalten i blodet 
som ett mitt p i  exponering? 
(b) Sex minader efter att en ny produktionsprocess inforts i ett koppar- 
smaltverk uppstir misstankar om kadmiumfororening. P i  vilket satt 
kan biologiska matningar av de boende i det ornride som misstanks 
vara fororenat bidra till att sarskilja ett nytt problem med kadmiumfor- 
orening frin ett som har funnits i minga i r  (se fig. 9.5 och 9.6)? 

9.4 Du ar halso- och miljoskyddsinspektor i en mellanstor stad dar det 
finns ett antal stora industriforetag. Arbetarna p i  dessa foretag fir  
medicinsk v k d  genom ett gemensamt fors&-ingssystem, vilket inne- 
bar att alla nu yrkesverksamma arbetare, liksom de pensionerade, san- 
nolikt tillhor samma sjukhus. En lakare p i  sjukhuset ringer till dig och 
uttrycker sin oro for de minga lungcancerfallen bland arbetarna. Hur 
skulle du utforma en forstudie for att utreda de mojliga sambanden 
mellan arbetsrelaterad exponering och okad lungcancerrisk? 

9.5 Hur skulle en epidemiologisk analys av dodsfallen i hjart- och lung- 
sjukdomar i samband med smogepidemin i London k 1952 (fig. 9.3) 
kunna faststalla att epidemin faktiskt orsakades av smog? 

9.6 Vad menas med "healthy worker effect" och hur kan denna effekt med- 
fora bias i yrkesepidemiologiska studier? 
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10 Epiderniologi, halso- och sjukvird 
och hiilsopolitIk 

Planering och utviirdering av sjukviird 

Det ar en relativt ny utveckling att epidemiologiska principer och metoder 
systematiskt utnyttjas for planering och utviirdering av halso- och sjuk- 
vhdsinsatser. Steget iir inte lbngt mellan att bedoma viirdet av vissa 
behandlingar till att gora mer allmanna bedomningar av sjukvhden. Slut- 
mblet ar att utveckla en rationell process for att kunna gora prioriteringsbe- 
domningar och fordela de knappa sjukvhdsresurserna. Beroende p i  att alla 
lander har begransade sjukv~rdsresurser mbste man valja mellan olika hal- 
soframjande strategier. 

I halsoplaneringsprocessen identifierar man overgripande mbl och valjer 
bland alternativa satt att uppnb dessa. Utvarderingsprocessen handlar om 
att p i  ett s i  systematiskt och objektivt satt som mojligt faststalla vilka 
effekter olika kgkder har medfort, deras relevans, effektivitet och genom- 
slagskraft med avseende p i  de overenskomna milen. 

I detta kapitel kommer den process att belysas som handlar om att pla- 
nera for och utvardera en intervention riktad mot en specie11 sjukdom. 
Samma process bor valjas vid storre interventioner, till exempel db riksom- 
fattande program for aldrevhden utarbetas eller db det galler att hitta nya 
satt att hantera primiirvbrden i glesbygden. 

Inom alla dessa verksamhetsomrbden arbetar epidemiologer sida vid 
sida med flera andra specialister. Dessa forser gemensamt samhallet och 
dess beslutsfattare med information, sb att de kan gora policyval pb basis av 
tillracklig kunskap om sannolika resultat och kostnader. 

Planeringscykeln 

I fig, 10.1 visas de olika stadierna i halsoplaneringen. Denna struktur garan- 
term att den information som beslutsfattarna behover kan identifieras. Van- 
ligtvis finns endast en del av den for beslutsfattarna sb nodvandiga informa- 
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Kapitel 10 

Sjukdoms- 
forekomst 

Atgards- 
sammanhang 

Halsovirds- 
interventioner 

Genom- Samhalls- 
forande effekter 

WHO 92512 

Figur 10.1 Halsoplaneringsprocessen 

Kiilla: Tugwell et al., 1985. Aterges med utgivarens tillstbnd. 

tionen att tillgi och den miste alltid genomgi en kritisk bedomning. Om 
informationen k otillracklig miste en ny datainsamlig genomforas for att 
garantera att rationella policyval gors. 

Processen k cyklisk och repetitiv och stadierna k foljande: 

(1) matning eller uppskattning av sjukdomsforekomst 
(2) identifiering av orsakerna till sjukdomen 
(3) matning av olika samhallsinterventioners effekter 
(4) bedomning av deras effektivitet i termer av utnyttjade resurser 
( 5 )  genomforande av interventioner 
(6) itgkdskontroll 
(7) omvkdering av sjukdomsforekomsten for att avgora om den har for- 
andrats. 

Epidemiologin finns med i alla planeringsstadier. Processens cykliska natur 
v i sa  hur betydelsefullt det k att kontroll och utvkdering genomfors for att 
man ska kunna avgora om interventionerna haft onskad effekt. Processen k 
repetitiv eftersom varje interventionscykel vanligen bara har liten genom- 
slagskraft pb sjukdomsforekomsten och upprepade insatser behovs. 
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Epidemiologi, halso- och sjukvard och halsopolitik 

Sjukdomsforekomst 
Det forsta steget i planeringsprocessen k att mata det allmanna halsotill- 
stindet i samhallet (se kapitel 2). Matningarna kan innefatta prevalenstal, 
incidenstal, olika mitt p i  mortalitet och antal insjuknanden i olika sjukdo- 
mar. Nar sjukdomsforekomsten mats miste kriterier anvandas sorn till fullo 
viirderar sjukdomens effekter p i  samhallet. Mortalitetsdata kan endast ge 
en aspekt p i  halsa och k av begransat varde nar det galler tillstind sorn 
endast i sallsynta fall ar dodliga. Olika mitt p i  sjuklighet kan visa p i  andra 
viktiga aspekter av sjukdomspanoramat. Dessutom agnas alltmer uppmkk- 
sarnhet i t  matningar av sjukdomskonsekvenser, dvs. skador, funktionsned- 
sattningar och handikapp (se sidan 48). Sjukdomsforekomsten, uttryckt 
sorn det antal fall sorn uppkommer p i  grund av en viss miljofaktor, kallas 
denna faktors folkhalsoeffekt (public health impact). 

Alltmer uppmkksamhet agnas i t  utvecklandet av battre epidemiologiska 
metoder for att bedoma halsoproblem och utvardera halsoprojekt i utveck- 
lingslander. Snabb epidemiologisk utvardering utgor nu ett sarskilt omride 
inom det epidemiologiska forskningsfaltet och innefattar kartlaggnings- och 
urvalsmetoder for smi  omriden, overvakningsmetoder, screening och indi- 
viduell riskbedomning, samhallsindikatorer for risker och halsotillstind 
samt fall - kontroll-metoder for utvardering (Smith, 1989). 

Sammanfattande matningar av sjukdomsforekomsten miste vara kor- 
rekta och latta att tolka, och en viktig utveckling k inforandet av mitt sorn 
bide innefattar mortalitet och tar hansyn till livskvalitet. Ett sidant mitt, 
kallat kvalitetsjusterade levnadsir (quality-adjusted life years), borjar bli 
allmant anvant i kostnads - effekt- och cost - benefit-analyser. Ett annat, kal- 
lat forvantad livslangd utan funktionsnedsattning (life expectancy free from 
disability), eller forviintad livslangd i full halsa (healthy life expectancy), 
har utvecklats framst av demografer och anvands alltmer i industrilanderna 
(Robine, 1989). Niir dessa avancerade indicier anvands miste man gora 
minga antaganden och att tolka dem kraver forsiktighet, men de erbjuder 
mojligheter till rationella val av metoder inom halso- och sjukvkden. 

Utviirderingen av halso- och sjukvkden miste borja med kunskap om 
sjukdomspanoramat och dess lingsiktiga effekter och foljaktligen om beho- 
vet av och eftefr&gan p i  sjukvkd i befolkningen. Behovet avgors av sival 
viirdeomdomen sorn av halso- och sjukvirdens formiga att itgiirda olika 
problem. Antingen uppfyller sjukvbden behoven eller ocksi gor den det 
inte. Om ett behov inte uppfylls kan bristen antingen uppfattas eller inte 
uppfattas. Efterfrigan i andra sidan, syftar p i  befolkningens beredvillighet 
och formiga att uppsoka, anviinda och, i vissa sammanhang, betala for 
sjukvkden. Efterfrigan p i  v k d  kan komma frin patienter eller lidcare och 
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Kapitel 10 

Tabell 10.1: Vuxen population (18-74 dr) med odiagnosticerad hypertoni, uppde- 
lad i ras och tidsperiod, i USA (procent) 

Ras 1971-74 1976-80 

Vit 
Svart 

Kalla: Drizd et al.. 1986. 

kan ligga nara eller overstiga behovet. Inte alla behov kan uppfyllas av 
sjukvhden. Ibland uppfylls onodiga behov, sorn till exempel d i  onodiga 
undersokningar eller operationer utfors. 

For att mata behovet behovs en avgransad populationsbas, och forhil- 
landet mellan behov och efterfrigan kan endast faststallas genom epidemi- 
ologiska studier. I USA till exempel har man genom allmanna halsounder- 
sokningar kunnat faststalla forekomsten av odiagnosticerat hogt blodtryck 
(ouppfyllt behov) och hur dessa fall har minskat sedan 1970-talet till foljd 
av de program for blodtryckskontroll sorn genomforts (tabell 10.1). 

Orsakssamband 
N k  val sjukdomspanoramat i ett samhalle har kartlagts ar det nodvandigt 
att forsoka identifiera vilka viktiga sjukdomsorsaker sorn kan forebyggas, 
s i  att Atgardsstrategier kan utvecklas. Om s i  iir mojligt bor Atgkderna ha 
forebyggande av sjukdom sorn primart fokus, men detta ar naturligtvis inte 
alltid mojligt. 

Epidemiologins roll i identifieringen av orsaksfaktorer diskuteras mer 
utforligt i kapitel5. 

Att mata effekterna av olika itgarder 

Hur viktigt det k att mata itgardernas effekter (effectiveness) illustreras av 
tabell 10.2 sorn visar hur virdtiden p i  sjukhus minskat sedan 1950-talet for 
patienter med akut hjiirtinfarkt. De viktigaste frigorna sorn dessa data ger 
upphov till k :  "Kommer patienterna in snabbare efter att de forsta symto- 
men visat sig?", "Har behandlingen blivit effektivare?', "Vad iir lamplig 
virdtid?", och "Kommer patienter till skada p i  grund av for tidig utskriv- 
ning?" Dessa frigor besvaras bast genom val utformade randomiserade 
kontrollerade experiment (se sidan 66). 
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Epidemiologi, halso- och sjukvdrd och halsopolitik 

Tabell 10.2: Forandringar i vdrdtid p2 sjukhus for patienter med okomplicerad 
akut hjartinfarkt 

Tid VIrdtid 

4-8 veckor 
3 veckor 
2 veckor 
7- 10 dagar 
4-5 dagar 

Kalla: Curfman, 1988. 

Den viktigaste informationen for att underlatta beslutsfattande om 
resursfordelning ar sambanden mellan halsoitgkder och forandringar i 
halsotillstind. Sidana samband kan beskrivas i bide kvalitativa och kvanti- 
tativa termer. Virdorganisationens struktur och virdprocessen, dvs. vird- 
personalens handlingar, kan beskrivas. Kvalitativa tillvagagingssatt ger 
emellertid, trots att de P viktiga, endast begransad information om de 
eventuella framghgar som en itgiird fort med sig. Kvantitativa data miste 
ocksi analyseras. Effekten uttrycks som en procentuell minskning av sjuk- 
ligheten eller dodligheten till foljd av en viss itgiird. 

Effekterna av genomforda interventioner i samhallet avgors av minga 
faktorer, bland annat foljande: 

Hur bra en intervention fungerar under idealiska forhillanden, dvs. n k  
stor uppmiirksamhet agnas i t  dignosen sarnt i t  handhavandet och upp- 
foljningen p i  ling sikt (grad av miluppfyllelse (efficacy); se sid. 147). 
Denna situation uppstir vanligen endast i randomiserade kontrollerade 
experiment och om interventionen inte fungerar under dessa forhillan- 
den iir det inte troligt att den fungerar i samhallet. I val utforda randomi- 
serade kontrollerade experiment har det till exempel visats att behand- 
ling av mittligt hogt blodtryck minskar antalet fall av slaganfall med 
dodlig och icke dodlig utging med ungefar 40%. Vid behandling av hogt 
blodtryck p i  gruppnivi visar det sig att effekterna inte iir lika uttalade 
(Bonita & Beaglehole, 1989), eftersom vissa manniskor som erbjuds 
behandling inte foljer behandlingsriden. 
Formigan att screena och diagnosticera sjukdomen p i  ett korrekt satt (se 
kapitel 6); bide virdgivaren och virdkonsumenten miste vara overens 
om de nodvandiga itgiirderna. 
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Att interventionen anvands p i  ett riktigt satt av alla som kan dra nytta av 
den; detta innebk att interventionen bide miste vara tillganglig for och 
accepterad av alla i samhallet. 

Effektivitet 
Effektiviteten (efficiency) k ett mitt p i  forhillandet mellan uppnidda 
resultat och glorda satsningar i form av pengar, resurser och tid. Den ligger 
till grund for en optimal anvandning av resurserna och innefattar det sam- 
mansatta forhillandet mellan kostnaden for en intervention och dess effek- 
ter. Detta k ett ornride dar epidemiologi och halso- och sjukvirdsekonomi 
tillampas tillsammans. 

I huvudsak finns det tv i  satt att bedoma effektiviteten. I kostnads- 
effekt-analysen beskrivs forhillandet mellan kostnader och uppnidda effek- 
ter: dollar per vunnet levnadsir, dollar per forebyggt fall, dollar per vunnet 
kvalitetsjusterat levnadsiir, och s i  vidare. I cost- benefit-analysen uttrycks 
bide taljare och niimnare i monetka termer. Detta innebiir att halsofordelar 
(till exempel raddade liv) miste matas och ges ett monetkt vkde. Om 
cost - benefit-analysen visar att projektets ekonomiska fordelar k storre an 
kostnaderna bor man allvarligt overvaga att genomfora projektet. 

Kostnads - effekt-analyser k lattare att genomfora an cost - benefit-ana- 
lyser, eftersom effekterna inte behover ges ett monetkt viirde. I tabell 10.3 
ges en sammanfattning av de beriiknade kostnaderna for Storbritannien for 
varje extra kvalitetsjusterat levnadsir som kan vinnas till foljd av olika 
itgkder. 

Tabell 10.3: Uppskattad kostnad for varje extra kvalitetsjusterat levnadsdr (QALY 
= quality-adjusted life year) som kan vinnas pH grund av vissa utvalda Htgarder 

Kostnad per vunnet QALY 

Byte av hjiirtklaff 
Pacemaker 
Hjiirttransplantation 
Njurtransplantation 
Hemodialys p5 sjukhus 
Hemodialys i hemmet 
Hoftprotes 

Kiilla: Williams, 1985. Aterges med utgivarens tillst2nd. 
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Epidemiologi, halso- och sjukvdrd och halsopolitik 

Trots att dessa uppskattningar baseras p i  ungefiirlig information och 
minga antaganden L de vardefulla for politiker som miste gora priorite- 
ringar. N k  man mater effektivitet miste minga antaganden goras och stor 
forsiktighet iakttas. Detta sker inte utan viirderingar och resultaten kan 
endast fungera som allmanna riktlinjer. 

I utvecklingslanderna vaxer intresset for de ekonomiska aspekterna av 
foreslagna halsoprojekt. Formella ekonomiska bedomningar har emellertid 
endast genomforts i ett fital studier. Mills (1985) har gitt igenom vilka 
principer som galler for sidana studier och vilka problem som kan uppstB 

Genomforande 
Det femte stadiet i planeringsprocessen inleds med beslut om vissa itgar- 
der, med hansyn taget till de problem som samhallet sannolikt kommer att 
stallas infor. Om man till exempel planerar for mammografiundersokningar 
ar det viktigt att se till att den utrustning och personal som kravs finns att 
tillgi. I detta stadium staller man upp vissa kvantitativa mil, t.ex. "att under 
en femksperiod minska rokningen bland unga kvinnor frin 30% till 20%". 
Att stalla upp mil p i  detta satt iir nniivandigt for att kunna bedoma hur 
framgingsrik en intervention varit. 

Atgkdskontroll 
.kgiirdskontroller utfors fortgiende for att se till att planen fullfoljs. Kon- 
trollen miste var inriktad mot varje projekts specifika behov och resultaten 
kan matas p i  flera olika satt genom att kriterier anviinds som mater p i  kort, 
medelling och ling sikt. 

Om det galler ett allmant hypertoniprojekt kan kontrollen innefatta 
regelbunden bedomning av: 

personalens utbildning, 
tillgingen p i  blodtrycksmatare, liksom att dessa visar korrekta varden 
(struktur), 
att de metoder som anvands niir man letar efter och handhar nya fall ar 
lampliga (processutviirdering), 
effekter p i  blodtrycksnivierna p i  behandlade patienter (resultatutvarde- 
ring). 

Omvardering av sjukdomsforekomst 
Omviirderingen ar det sista stadiet i halsoplaneringsprocessen (tabell 10.4) 
och det forsta steget i nasta aktivitetscykel (fig. 10.1). Omviirderingen med- 
for att upprepade matningar av sjukligheten i populationen miste goras, till 
exempel genom flera kartlaggningar av blodtrycksnivierna i populationen. 
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Tabell 10.4: Halsoplanering: hypertoni - ett exempel 

Forekomst Kartlaggningar av blodtryck och kontroll av hypertoni 
i populationen 

Etiologi Ekologiska studier (salt och blodtryck) 
Icke experimentella studier (vikt och blodtryck) 
Experimentella studier (viktreduktion) 

Samhallseffekter Randomiserade kontrollerade experiment 
Utvkdering av screeningprogram 
Studier av compliance 

Effektivitet Kostnads-effekt-studier 
Genomforande Nationella kontrollprogram for hogt blodtryck 
~tgkdskontroll  Bedomning av personal och utrustning 

Foljder for livskvaliteten 
Omvkdering Nya matningar av blodtrycksnivkrna i populationen 

Epidemiologi, offentlig politik och hdsopolitik 

De offentliga itgarderna iir resultatet av de beslut som formar samhallet. De 
utgor ramen for hur till exempel industri- och jordbruksproduktion, bolags- 
forvaltning och sjukvird ska utvecklas. De drar upp riktlinjerna for hur de 
olika alternativ ska se ut frin vilka organisationer och individer gor sina val 
och har diirigenom en direkt inverkan p i  miljo- och levnadsmonster. Den 
offentliga politiken har avgorande betydelse for befolkningens halsa. Inom 
halsopolitiken agnar man sig vanligen specifikt i t  frigor som ror sjukvkd, 
men hiilsan piverkas av en ling rad politiska beslut och inte enbart av dem 
som fattas inom det medicinska omridet eller inom halsoomridet. En halso- 
politik vard namnet bor diirfor fungera som ram for halsoframjande itgarder 
inom samhallsekonomin i stort, inom jordbruket, industrin, arbetslivsomri- 
det, energiomridet samt inom transport- och utbildningsvasendet. 

Om det epidemiologiska arbetet ska leda till framgingar vad galler fore- 
byggande och kontroll av epidemier miste epidemiologiska forskningsre- 
sultat piverka de allmanpolitiska itgiirderna, de halsopolitiska inrziknade. 
Hittills har inte epidemiologins mojligheter utvecklats i detta avseende, och 
det iir endast inom ett fital omriden som epidemiologisk forskning till fullo 
har tillampats. Epidemiologins betydelse for hur politikernas beslutsunder- 
lag ser ut erkanns emellertid alltmer. 

Det inflytande som epidemiologin har kan vanligen avlasas i den all- 
manna opinionen. I minga lander fungerar ofta politikernas beslut som 
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reaktioner p i  en allmiin opinion istallet for sorn styrmedel for den. Det 
okade utrymme sorn massmedia agnar epidemiologisk forskning har hojt 
den allmanna medvetenheten i amnet. Epidemiologin fungerar ofta sorn en 
viktig piverkansfaktor n h  allmanna beslut ska tas, men ar siillan ensam om 
den rollen. 

En stor svirighet niir det galler att tillampa epidemiologisk forskning n h  
allmanna politiska beslut ska fattas iir att man miste bedoma orsaken till en 
sjukdom och fatta beslut om itghder aven om hillpunkterna inte h till- 
rackliga. Vissa epidemiologer anser att deras roll bor inskrankas till epide- 
miologisk forskning, medan andra menar att de direkt bor engagera sig i 
hur resultaten piverkar de politiska besluten, en skillnad sorn iterspeglar 
personliga, sociala och kulturella preferenser. Om ett amne h kontroversi- 
ellt kan det leda till att epidemiologerna kritiseras for partiskhet eller sub- 
jektivitet om de ger sig in p i  den politiska arenan. 

N h  man i ett visst land ska ta hksyn  till epidemiologiska kunskaper niir 
itgiirder p i  politisk nivi ska genomforas miste svha beslut fattas om huru- 
vida den forskning sorn utforts i andra lander iir relevant eller inte, eftersom 
det for det mesta ar omojligt, och troligen onodigt, att gora om storre under- 
sokningar. Vanligen kravs det emellertid vissa hillpunkter for att resultaten 
aven galler lokalt innan starka argument for politiska forandringar eller 
kostsamma itgiirder kan Iaggas fram. 

Ottawa Charter for Health Promotion fastslog ir 1986 att halsan piver- 
kas av en ling rad politiska beslut. Halsopolitiken h inte enbart halosvirds- 
departementens ansvarsomride. Politiska beslut sorn fattas av olika aktorer, 
bide av regeringar och av andra, har en betydande inverkan p i  halsan. 
Inom alla omriden av den offentliga politiken behovs omsorg om halso- 
och jamstalldhetsfrigor. Jordbrukspolitiken piverkar kott och mejeripro- 
dukter med avseende p i  tillging, pris och kvalitet, reklamen och skattepoli- 
tiken piverkar priset och tillgingen p i  cigaretter och transportpolitiken 
piverkar omfattningen av luftfororeningar och risken for trafikolyckor. 

Detta breda socialpolitiska synsatt utgor, trots att det ofta beskrivs i gan- 
ska vaga termer, en kontrast mot stora delar av den halsopolitik sorn 
bedrivs. Denna har, trots en fast forankring i epidemiologiska forskningsre- 
sultat, nastan utan undantag riktats mot individer eller grupper, och endast i 
liten utstrackning har hansyn tagits till de olika handlingsmojligheter sorn 
finns. 

I minga lander utgor WH0:s "Halsa for allaW-strategi basen for halsopo- 
litiken. Det centrala i denna strategi h upprattandet av halsoplaner och hal- 
somil. Tillvagagingssatten varierar, men i varje land sker detta arbete uti- 
frin epidemiologisk kunskap. 
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I USA utarbetades i r  1980 en omfattande och detaljrik plan innehil- 
lande 226 halsoitgkder som beraknades vara genomforda i r  1990. I mitten 
av 1980-talet utvarderades planen och ungefk halften av Atgkderna hade 
d i  antingen genomforts eller var planerade att genomforas till i r  1990 
(McGinnis, 1990; United States Department of Health and Human Servi- 
ces, 1986). I Nya Zealand har man upprattat ett antal nigot mera anspriks- 
losa halsoplaner och -mil (New Zealand Department of Health, 1989). 

Halsoframjande politiska Atgader i praktiken 

Milet for en halsoframjande offentlig politik k att framja halsa, dvs. att 
formi manniskor att oka kontrollen over och forbattra sin halsa. Det k 
ocksi nodvandigt att skapa stodjande omgivningar, forstkka sarnhallsinsat- 
serna, utveckla manniskors personliga fiirdigheter samt att verka for en 
omorientering av halso- och sjukvirden (fig. 10.2). 

Figur 10.2 Halsoframjande offentlig politik 

Kalla: Ottawa Charter for Health Promotion, 1986. 
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Tabell 10.5: Utveckling av halsoframjande offentlig politik med avseende p i  krans- 
karlssjukdom, USA 

Tid Handelse 

1940- 1950-talen Forekomsten av kranskiirlssjukdom i samhdlet 
faststalls 

1950- 1960-talen De epidemiologiska hillpunkterna for de storre 
riskfaktorernas betydelse ansamlas 

1960- 1980-talen Alltmer sofistikerade experimentella studier utfors 
1960-talet och framit Officiella uttalanden (frin American Heart Association 

till exempel) om riskfaktorernas betydelse och vikten 
av prevention 

1972 och framk National High Blood Pressure Education Programme 
(nationellt utbildningsprogram om hogt blodtryck) 

1985 National Consensus Development Conference on 
Lipids and Coronary Heart Disease (nationell kon- 
sensusutvecklingskonferens om lipider och krans- 
kiirlssjukdom) 

1986 National High Blood Cholesterol Programme (natio- 
nellt program om hogt blodkolesterol) 

Kalla: Syme & Guralnik, 1987. 

Det varierar hur ldng tid det tar innan resultaten av epidemiologisk forsk- 
ning piverkar de politiska dtgkderna, ndgot som speciellt galler kroniska 
sjukdomar dar det kan ta decennier snarare an in. 

I tabell 10.5 skildras i stora drag forskningens frarnsteg betraffande 
kranskiirlssjukdom och de politiska beslut som forskningsresultaten lett till 
i USA. De steg som tagits i utvecklandet av allmanna dtgiirder i detta h h -  
seende motsvarar den halsoplaneringsprocess som har diskuterats tidigare i 
detta kapitel. 

I borjan av 1950-talet var man fullt medveten om kranskiirlssjukdomar- 
nas betydelse for folkhalsan, trots att inte sd mycket var kant om riskfak- 
torerna. Tack vare genomforda experiment pd djur misstankte forskarna, 
aven innan de storre epidemiologiska studierna hade pibijrjats, att det fanns 
ett samband mellan serumkolesterol och kranskllssjukdom. De forsta 
patologiska undersokningarna hade visat att kolesterol var en viktig kom- 
ponent n l  det gallde aterosklerotiska skador hos manniskor. Pd 1950- 
genomfordes tongivande internationella undersokningar dar forskarna bor- 
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jade undersoka fettets roll i maten, och likasi foretogs omfattande kohort- 
studier. Mot slutet av 1950-talet okade de empiriska hillpunkterna for att 
forhojt serumkolesterol, hogt blodtryck och rokning skulle vara de huvud- 
sakliga riskfaktorerna for kranskarlssjukdom. 

P i  1960-talet kunde de icke experimentella studierna kompletteras med 
den forsta serie forsok som testade vilka effekter p i  kranskklssjukdomen 
sorn ett forandrat fettintag i maten forde med sig. Bristerna var uppenbara i 
minga av dessa forsok, och vart och ett for sig kunde de inte presentera 
overtygande bevis, trots att de alla pekade k samma hill. Det drojde inte 
lange forran man insig att det inte var mojligt att genomfora experiment 
sorn otvetydigt faststallde sambandet mellan kostfaktorer och kranskhls- 
sjukdom, och uppmarksamheten vandes dd mot de effekter sorn kolesterol- 
sankande mediciner kunde ha. En vandpunkt kom p4 1980-talet n k  resulta- 
ten av ett forsok i USA presenterades (Lipid Research Clinics Program, 
1984). 

Utifrin ett politiskt perspektiv gjordes minga officiella uttalanden och 
h 1960 kom det forsta yttrandet frin American Heart Association. Ar 
1985 signalerade National Consensus Development Conference i USA att 
storre tonvikt behovde laggas p i  forebyggandet av kranskiirlssjukdom, s b -  
skilt genom forsok att sanka kolesterolhalterna hos sival hogriskpersoner 
sorn hos allmanheten i stort. Programmet innehdller bland annat en natio- 
nell upplysningskampanj om hoga kolesterolhalter, ett standardiserings- 
program for laboratorier och fortsatta forsok att sanka kolesterolhalterna 
med hjalp av strategier riktade mot bide populationen och olika hogrisk- 
grupper. 

Som tabell 10.5 utvisar har det tagit over 30 ir att infora omfattande 
forebyggande itgiirder mot kranskarlssjukdom. Inom den offentliga politi- 
ken laggs emellertid den storsta tonvikten fortfarande p i  forsok att piverka 
individernas beteende, bide sjukvirdspersonalens och allmiinhetens. Rela- 
tivt lite intresse har agnats i t  ldngsiktiga samhallsbaserade forebyggande 
projekt och annu mindre i t  att p i  populationsnivi framja halsosamma mat- 
vanor och motverka rokning. Det miste erkannas att kranskarlssjukdom ar 
den forsta icke smittsamma sjukdom som agnats sidan intensiv uppmkk- 
samhet bide frin forskare och politiker. Det k mojligt att man tack vare 
den erfarenhet sorn vunnits kommer att kunna g i  snabbare tillvaga for att 
begransa andra stora icke smittsamma sjukdomar. 

N b  det galler smittsamma sjukdomar har man ofta handlat snabbare. 
Aids beskrevs forsta gingen i r  1981 och inom loppet av fem ir infordes 
itgkder i ett flertal lander sorn syftade till att begransa sjukdomssprid- 
ningen. I Nederlanderna infordes till exempel ir 1986 en lag sorn godkande 
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att sterila injektionsnilar delades ut till narkotikamissbrukare, och restrik- 
tionerna mot marknadsforing av kondomer togs bort i flera lander i mitten 
av 1980-talet. Minga manniskor anser emellertid att insatserna satts in for 
lingsamt aven nar det galler aids (Schilts, 1988). 

Inlasning sfrAgor 

10.1 Skissera stegen i en halsoplaneringscykel dar problemet giiller fall- 
olyckor hos aldre. 

10.2 Anvand principerna i Ottawa Charter for Health Promotion for att 
utarbeta halsoframjande allmanpolitiska itgirder betraffande cigarett- 
rokning . 
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11 Att fortsatta din utbildning i 
epidemiologi 

Inledning 

Om de foregiende kapitlen i denna bok har lyckats bra har du blivit stimu- 
lerad till att vilja utveckla dina kunskaper och fardigheter i epidemiologi. 
Detta kan ske p i  flera olika satt: 

genom att l&a mer om vissa sjukdomar, 
genom att kritiskt lasa litteratur om epidemiologiska undersokningar, 
genom att utforma och genomfora smiskaliga epidemiologiska projekt, 
till exempel inom rarnen for den typ av specialarbete som ofta genomfors 
vid medicinska utbildningsanstalter, 
genom att lasa avancerade epidemiologiska texter i larobocker, monogra- 
fier och tidskrifter, 
genom att fortsatta studera epidemiologi p i  hogre nivi. 

Epidemiologisk kunskap om vissa sjukdomar 

Alla som arbetar inom halso- och sjukvirden, inklusive liikare, folkhalsoad- 
minstratorer, miljo- och halsoskyddsinspektorer, halsov&rdsforskare och 
distriktsv&rdspersonal, behover specifik kunskap om ett antal halsoproblem 
och sjukdomar. Kunskap i epidemiologi & nnijvandig, aven om det, bero- 
ende p i  personens arbetsuppgifter, varierar hur mycket och vad for slags 
information som kravs. 

I tabell 11.1 listas de viktigaste punkterna i den epidemiologiska infor- 
mation som kan behovas for att ge en fullstandig bild av en viss sjukdom. 
Det kan kravas ytterligare information betraffande vissa sjukdomar, och i 
de flesta fall stir denna att finna i vanliga liirobocker. 
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Tabell 11.1: Grundlaggande epidemiologisk information om en sjukdom 

Naturalhistoria p i  individnivi: 
- Aldersmassig utveckling (kohorteffekt) 
- tidiga indikatorer (for screening) 
- effekter av olika behandlingar 
- virdbehov 
- social pbverkan 

Etiologi: 
- vissa kausala faktorer 
- andra riskfaktorer 

Samhallsutvecklingen: 
- tidstendenser 
- Aldersmassiga skillnader (periodeffekt) 

Skillnader i forekomst: 
- kon 
- etnisk grupp 
- socialgrupp 
- yrke 
- geografiskt omride 

Preventionsmojligheter: 
- specifika kgiirder mot kausala faktorer 
- allmanna kgiirder mot andra riskfaktorer 
- sjukvardens inverkan 
- halsopolitikens inverkan 

Den epidemiologiska kunskapen miste kompletteras med kunskap om 
sjukdomen vad galler patologi, klinisk praxis, farmakologi, rehabilitering 
och ekonomiska konsekvenser. Det kan ocksi vara nodvandigt, beroende 
p i  yrkets ansvarsomrlde, att kanna till de kemiska, tekniska eller sanitka 
aspekterna av prevention. 

Kritisk lasning av publicerade rapporter 

P i  gmnd av de enorma mangder material av mycket varierande kvalitet 
som publiceras iir det aven inom en liten specialitet sv&t att hilla sig infor- 
merad och B jour. 
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Det k darfijr nodvandigt att man laser litteratur inom medicin- och hal- 
sovirdsomridet p i  ett kritiskt satt, s i  att man kan gora oberoende bedom- 
ningar av informationens tillforlitlighet, slutsatsernas giltighet och tolk- 
ningarna av resultaten. Ett systematiskt tillvagagingssatt och mycket 
traning kravs for att lara sig detta. 

McMasters system for kritiskt lasande delar in kliniska rapporter i fyra 
stora kategorier: 

sjukdomens naturalhistoria, 
sjukdomsorsaker, 
nyttan av behandling, 
vkdet av olika undersokningsmetoder. 

Detta system har beskrivits i detalj av Sackett et al. (1985). Det k viktigt att 
lasaren utvecklar sitt eget system for kritiskt lasande. Med ovning blir det 
lattare att bedoma kvaliteten p i  dessa artiklar. Foljande frigor bor beaktas 
vid utvarderandet av en artikel enligt McMasters system: 

Vad ar fr&gestallningen? 

Lasarens forsta itgard ar att faststalla milet med studien, dvs. att ta reda p i  
vilken friga eller vilka frigor som stalls, eller vilken hypotes som provas. 
Sammanfattningen (abstract) hjalper till att avgora huruvida rapporten k 
intressant och relevant for lasarens situation, dvs. huruvida patienterna eller 
forsokspersonerna liknar dem som finns dar hemma. Nar man laser sam- 
manfattningen k den viktigaste frigan: "Om undersokningsresultaten k 
riktiga, k informationen anvandbar?" Om svaret blir nekande behover man 
inte lasa vidare. Om resultaten i andra sidan verkar intressanta miste deras 
validitet avgoras. Nasta steg blir att avgora om de k korrekta, vilket kraver 
ett kritiskt studium av metoderna. 

Vilken population handlar friigestallningen om? 

Vilka k med och vilka ar inte med i projektet? 
Representerar forsokspersonerna ett urval ur milpopulationen? Om inte, 
varfor? 
Hur har forsokspersonerna valts ut? 
Har forsokspersonerna valts ut slumpmassigt eller har ett systematiskt 
urval skett, alternativt har forekomsten av frivilliga fitt styra urvalet? 
Vilka mojliga felkallor finns i urvalet? 
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Hur kan urvalsprocessen piverka resultaten? 
~r urvalet tillrackligt stort for att den friga som stalls ska kunna besva- 
ras? 

Det ar nodvandigt att anvanda olika tillvagagingssatt for att bedoma nasta 
steg, beroende p i  om den presenterade studien ar ett experiment dar olika 
behandlingsmetoder jamfors eller en kartlaggning som syftar till att obser- 
vera och bedoma kvantiteter eller samband. 

Galler det ett experiment k foljande frigor relevanta: 

Hur gick det till n k  forsokspersonerna tilldelades behandling: skedde det 
slumpmassigt eller p i  nigot annat satt? 
Vilka kontrollgrupper fanns (placebo, obehandlade kontroller, bida eller 
ingen)? 
Hur jbfordes  behandlingarna? Mattes utfallet eller resultatet p i  ett 
objektivt satt? 
Bestyrktes eventuella kemiska analyser eller andra genomforda mat- 
ningar av nigon hgard som kan garantera deras kvalitet? 

Galler det en kartlaggning ar foljande frigor lampliga: 

Utfordes datainsamlingsprocessen p i  ett korrekt satt (enkatdesign och 
forundersokning inberaknade)? 
Vilka tekniker anvandes for att hantera obesvarade frigor och/eller ofull- 
standiga data? 
Vilka mojliga felkallor ar uppenbara? 
Bestyrktes eventuella kemiska analyser eller andra genomforda mat- 
ningar av nigon i tgkd som kan garantera deras kvalitet? 

Hur presenteras informationen? 

~r de grafiska framstallningarna och/eller tabellerna tillrackligt tydliga? 
~r siffrorna konsekventa? Redogors det for hela urvalet? 
Presenteras standardavvikelser med medelvirden, konfidensintervall, 
regressionskoefficienter eller annan statistik, sival som det obehandlade 
datamaterialet? 
Uttrycks beskrivningen av urvalet i variabler som k adekvata for den 
friga som stdls? 

6 Finns det tillrackliga bevis for att behandlingsgrupperna i viktiga avseen- 
den liknade varandra innan behandlingarna piborjades? 
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Att utvardera och tolka resultaten 

Olika frigor miste stallas beroende p i  om det iir ett experiment eller en 
kartlaggning som isyftas. 

Om det galler ett experiment: 

Uttrycks den provade hypotesen i tydliga statistiska termer? 
Verkar den statistiska analysen vara riktig? 
Presenteras den statistiska analysen tillrackligt detaljerat? (Ett P-vkde iir 
i sig otillrackligt; det bor itfoljas av det numeriska material som det syf- 
tar p$ liksom av alla inblandade siffror, foretradesvis med konfidensin- 
tervall.) 
Redovisas alla personer som ingick i studien? 
Har de statistiska testmetoderna tolkats p i  ett korrekt satt? 
Svarar den epidemiologiska analysen p i  den frigestallning som stalls i 
studien? 

Om det galler en kartlaggning: 

Har korrekta berwingar gjorts och statistiska test utforts? 
Har en multivariat analys (om lampligt) utforts p i  ett fullstandigt data- 
material? Hur hanteras saknade observationer i materialet? 
Har resultaten tolkats p i  ett korrekt satt? Har nigra relevanta samband 
mellan variablerna forbisetts? 
Svarar den epidemiologiska analysen p i  den friga som stalls i studien? 

Slutgiltig utvardering 

Niir uppgifterna bedoms kan foljande frigor stallas: 

Var det viirt att stalla frigan, och vilka kan konsekvenserna bli av de 
olika svar som iir mojliga? Foreslis nigra itgiirder i studien? 
Har forfattaren gjort tillrackliga forsok att besvara frigestallningen? 
Kunde studiedesignen ha forbattrats p i  nigot vasentligt satt? 
Om rapporten saknar nigon form av information, forhindrar detta att stu- 
dien utviirderas p i  ett adekvat satt? 
Har forfattaren tagit hansyn till resultat frin tidigare studier i liknande 
amnen? 
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Att planera ett forskningsprojekt 

Studenter som laser grundlaggande epidemiologi fir ofta uppgiften att 
utforma en studie. Ibland gir ovningen langre och studenterna forvbtas 
utfora studien och analysers data, aven om detta iir krav som vanligen endast 
stalls p i  doktorander och forskningsstuderande. Arbetet med att utforma en 
studie iir en naturlig utveckling av det kritiska lasandet. Att utforma en stu- 
die under adekvat overinseende och med hjalp frin en erfaren handledare iir 
ett bra satt att liira sig epidemiologiska principer och metoder. 

Att valja ett projekt 

Handledaren bor ta aktiv del i valet av amne och i kontakten med delta- 
garna i gruppen. Elevarbeten bor inte vara for ambitiosa, eftersom det iir 
ofrinkomligt att bide tid och resurser ar knappa. Det basta iir om studien 
har nigon anknytning till orten och nigot samband med exempelvis en 
virdcentral; en representant darifrin kan fungera som medhandledare. 

Elevprojekt iir ofta upplagda som grupparbeten. Att arbeta i grupp kan 
vara bide nyttigt och utmanande d i  minga utbildningsanstalter endast upp- 
muntrar enskilt arbete och individuella resultat. Konflikter, ibland orsakade 
av att arbetsbordan fordelats ojamnt, miste hela tiden losas och for att n i  
framging iir det nodvandigt att handledaren ar inblandad p i  alla stadier. 

Forfattarna har erfarenheter frin att i tv i  lander ha organiserat elevpro- 
jekt i femte kskursen av sexiriga medicinarutbildningar. Under projektpe- 
rioden delades studenterna in i grupper om itta personer och de arbetade 
schemalagt under itta halvdagar. De projekt som blev bra behandlade aktu- 
ella frigor som studenterna var intresserade av. Resultaten frin de basta 
projekten publicerades och minga av studierna har ront stort intresse hos 
halso- och sjukv&dspersonal. Studier som haft framging har behandlat fri- 
gor som till exempel: 

miljofororening och potentiella halsorisker runt en forbranningsugn, 
lungcancer hos jarngruvearbetare, 
isikter och beteende i forhillande till anvandandet av cykelhjalm, 
lunchvanor hos ligstadiebarn, 
allmanliikares kunskap och isikter om hoga blodkolesterolnivier, 
om dodsbevis p i  ett korrekt satt anger etnisk grupp, 
viirdet av skyddsitgiirder mot exponering for pesticider i handelstradgk- 
dar, 
bedomning av halsorisker vid exponering for bedovningsmedel bland 
operationspersonal. 
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Att utarbeta ett forskningsprotokoll 

Det forsta mblet nar man borjar utforma en studie h att utarbeta ett skrivet 
dokument, ett s.k. forskningsprotokoll, som i detalj beskriver den tankta 
studien. Mbnga punkter mbste uttryckas p i  ett logiskt satt. Foljande frbge- 
lista bygger pb den som Warren har utarbetat (1978). 

Vilket k problemet? 

Vilka k de allmanna syftena och vilka exakta frbgor ska besvaras? 

Vilken kunskap kommer studien att bidra med? 

Vad ar redan kant om problemet? 

Vilken studiedesign kommer att anvandas? 

Vilka k fordelarna respektive nackdelarna med denna design? 

Kommer nigon intervention att behovas? 

Vilken population kommer att studeras? 

Kommer ett urval att behova goras? 

Hur ska det goras? 

Vilka k kriterierna for att fb vara med i studien? 

Hur m h g a  deltagare behovs? 

Vilka data ska samlas in? 

Vilka variabler k intressantast? 

Vilka ar de potentiella confoundingfaktorerna? 

Hur ska data samlas in? 

Har de foreslagna metoderna tillracklig reliabilitet och validitet? 

Finns tillgbng till lampliga metoder som garanterar kvaliteten? 

Vem ska samla in datamaterialet? 

P i  vilket satt ska data registreras? 

Vilken utbildning kommer observatorerna att behova? 

Hur ska materialet bearbetas och analyseras? 

Ar det nodvandigt med databehandling? 

Hur ska materialet noteras? 

Vilka analyser planeras? 

Vem ska analysera informationen? 
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Vilka tabeller och figurer kommer att behovas? 

~r studien etisk? 

Vilken etisk kommittC ska granska protokollet? 

Vilken information behover deltagarna? 

Hur ska deltagarnas medgivande erhillas? 

Kommer nigon av deltagarna att behova en remiss? 

Hur ska detta ordnas? 

Vilka uppfoljningar kommer att behovas? 

Hur ser tidsschemat for studien ut? 

Vem ar ansvarig for de olika stadierna? 

Behovs en pilotstudie? 

Om ja, hur minga deltagare behovs? 

E[ur ling tid bor pilotstudien pigi? 

Kommer deltagarna i pilotstudien att ingi i huvudstudien? 

Hur mycket kommer studien att kosta? 

Varifrin kommer pengarna? 

Vilka resurser kravs utover de ekonomiska? 

Hur ska studiens resultat offentliggoras? 

H[ur kan resultaten och de konsekvenser de kan medfora for folkhal- 
siln bast bibringas den vetenskapliga vhlden, beslutsfattarna och 
samhallet i ovrigt? 

K;ommer en rapport att skrivas? 

Hur ska deltagarna f i  iterforing? 

H[ur ska resultaten tillampas? 

Att gentomfora projektet 

Niir protokollet utarbetats bor det skickas ut till nigra f i  lampliga personer 
for kommentarer for att diirefter omarbetas efter behov. N2r det galler stora 
epidemiologiska studier uppstiir ofta ett lingt drojsmil frin det att protokol- 
let utarbetats tills dess att projektet kan borja, beroende p i  den tid det tar att 
f i  ansokan behandlad. Elevprojekt bor emellertid utformas s i  att de kan 
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utforas snabbt och effektivt, d i  tiden som s t k  till forfogande ofta iir mycket 
begransad. 

Det bor inte kravas nigra stora resurser for att genomfora ett elevprojekt 
och handledaren bor ta p i  sig ansvaret for att samla in de som behovs. 
Handledaren bor ocksi ta p i  sig uppdraget att i god tid lamna in projektet 
for etiskt godkannande. 

Niir det galler grupprojekt kravs det att man delar upp arbetet p i  ett vet- 
tigt satt, och det ar ofta bra om en medlem i gruppen tar ansvar for samarbe- 
tet med handledaren. Det bor ske en regelbunden granskning av projektets 
utveckling och tid bor avsattas for att forhandstesta enkater och for att 
utfora en pilotstudie p i  alla aspekter av urvals- och datainsamlingsproces- 
sen. 

Projektet bor avslutas med en muntlig presentation infor hela klassen 
(om mojligt foregingen av en repetition), och foljas av en skriftlig rapport 
som kan sandas ut till intresserade. Rapporten kan anvandas i undervis- 
ningssyfte eller kan tjana som grund for vidare studier. 

Att lasa mera 

Under det senaste decenniet har antalet bocker i epidemiologi vuxit enormt. 
Det har kommit ut ett flertal mycket bra liirobocker for studenter p l  hogre 
nivl; en lista kan f5s frin Prevention of Environmental Pollution, World 
Health Organization, 1211 Genkve 27, Schweiz. I bilaga 2 finns en lista p i  
ett antal specialtidskrifter med epidemiologisk inriktning. Vanliga medicin- 
ska tidskrifter och halsotidskrifter publicerar ocksi allt fler artiklar med epi- 
demiologiskt innehill. I olika WHO-publikationer finns anvandbar epide- 
miologisk information. Statliga institutioner och niimnder publicerar ofta 
material som beskriver lokala forhillanden av epidemiologisk karaktiir, 
exempelvis framstalls statistiska ksrapporter om mortalitet och antalet 
inlagda p l  sjukhus. Icke statliga organisationer slsom cancerfonder och 
hjwforeningar ger ocksi ut viirdefullt material. 

Vidareutbildning 

Numera anordnas minga kurser i epidemiologi p i  hogre nivi for manniskor 
med olika bakgrund. WH0:s regionala kontor, WHO-organ sHsom Interna- 
tional Agency for Research on Cancer, och icke statliga organ sisom Inter- 
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national Society and Federation of Cardiology, genomfor kortare kurser, 
vanligen i speciella amnen. De korta privata sornrnarkurserna har numera 
en befast stallning i Nordamerika och Europa. Hogre kurser i epidemiologi, 
vanligen en del av folkhalsoutbildningen p i  magisternivi, erbjuds av uni- 
versitet i minga delar av varlden. Minga av dessa kurser har ett brett bas- 
innehdll plus material utformat for specialomriden, sisom hjart-kiirlsjuk- 
domsepidemiologi, utvardering av halsovirdstjanster samt arbets- och 
miljoskydd. En lista p i  vidareutbildningskurser i epidemiologi kan erhdllas 
frin Division of Environmental Health, World Health Organization, 121 1 
Genkve 27, Schweiz. 

11.1 Foljande text, publicerad i New England journal of medicine, bygger 
p,; en preliminar rapport frin en studie vars syfte var att bedoma v&- 
diet av aspirin for att forebygga hjiirt-karlsjukdom. 

The Physician's Health Study k ett randomiserat, placebokontrollerat 
dnbbel-blind-forsok som undersoker huruvuda ett intag av 325 g aspi- 
rin varannan dag kan reducera dodligheten i hjiirt-karlsjukdom. De 
tiinkbara studiedeltagarna var alla manliga l&are mellan 40 och 84 L 
och bosatta i USA L 1982 d i  studien piborjades. Brev, innehillande 
ir~bjudan att delta i studien, formuliir for medgivande samt de forsta 
frigeformuliiren, sandes till 261 248 Ware som uppfyllde dessa krav 
och som identifierats via ett dataregister frin American Medical Asso- 
ciation. Den 31 december 1983 hade 112 528 svarat, varav 59 285 
ville delta i forsoket. Ett stort antal uteslots under registreringsperio- 
den beroende p i  lig compliance (vilket avgjordes genom rikning av 
talbletterna), och l&are som tidigare haft blodande mags t  eller inte 
tiilde aspirin uteslots ocksi. 11 037 slumpvis utvalda l&are fick aspi- 
rin och 11 034 fick placeboaspirin. 

I denna studie fann man att aspirin hade en starkt skyddande effekt 
mot icke livshotande hjartinfarkt. Skulle du vara benagen att ordinera 
aispirin for att forebygga hjiirt-karlsjukdom? 

11.2 Foljande utdrag kommer frin en uppsats om astmadodlighet i Nya 
2,ealand och har publicerats i Lancet (Wilson et al., 1981). 

Sammanfattning 
Under de tvi senaste Len har en phaglig okning av antalet plotsliga 
diiidsfall i akut astma bland unga manniskor noterats i Auckland. 22 
fall med dodlig utghg har granskats. Forskrivningsrutinerna betraf- 
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fande behandling vid astma har andrats i Nya Zealand och bruket av 
teofyllamin per OS har pkagligt okat, skskilt preparat med depieffek- 
ter, vilka for minga patienter har ersatt steroider och kromoglycinsyra 
i inhalationsform. Det har antagits att toxiciteten skulle oka om teofyl- 
lamin kombineras med Pz-agonister inhalerat i hoga doser, vilket 
skulle resultera i hjiirtstillestind. 

Metoder 
Information om astmadodsfallen erholls frin coronerpatologen (en 
coroner iir en ambetsman som utreder dodsfall diir orsaken ar okand 
eller inte naturlig. O.a.), Aucklands astmaforening, allmanpraktise- 
rande l&are samt frin intensivvkds- och overvakningsavdelningarna 
p i  Aucklands sjukhus. Patienternas likare och anhoriga kontaktades 
och beskrivningar av dodssatt och forskrivningsmtiner gallande like- 
medel kunde erhillas. Statistisk information om antalet dodsfall p i  
grund av astma i Nya Zealand k e n  1974-78 erholls frin Nya Zea- 
lands halsovirdsministerium. Obduktioner hade utforts p i  de k ta  
patienter som overlamnats till coronern. 

Skulle du, med vetskap om de metoder som anvants, instamma i anta- 
gandet att en toxisk medicinreaktion har lett till en okad dodsrisk? 
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Bilaga 1 : Svar p i  inlasningsfrigorna 

1.1 Det faktum att det fanns mer an 40 ginger fler kolerafall i ett omride 
jamfort rned ett annat avspeglar inte risken for att f i  kolera i de bida 
omridena. Det gir inte att jamfora antalet doda i de bida grupperna, 
eftersom den befolkning som fick sin vattenforsorjning via Southwark- 
bolaget var mer an itta ginger stone an den befolkning som fick sin via 
Lambethbolaget. Dodstalen (antal doda dividerat rned den population 
som forsorjs rned vatten) miste jamforas. I sjalva verket var dodlighe- 
ten i den befolkning som fick sin vattenforsorjning via Southwarkbola- 
get mer an fern ginger s i  hog som dodligheten i Lambethdistriktet. 

1.2 Det basta hade varit om interventionsstudier hade genomforts. Epide- 
min i r  1854 hejdades p i  ett mycket dramatiskt satt n k  handtaget till 
vattenpumpen togs bort. Epidemin dog ut mycket snabbt, fastan det 
finns uppgifter som antyder (och Snow visste att det var si) att epide- 
min hade borjat ebba ut redan innan denna itgard sattes in. Mer overty- 
gande var det faktum att antalet kolerafall minskade i den befolkning 
som fick sin vattenforsorjning via Lambethbolaget under perioden 
1849-54 (fore epidemin) efter det att bolaget hade borjat hamta vatten 
frin en mindre fororenad del av floden Thames. 

1.3 L&are k en bra undersokningsgrupp, eftersom de utgor en val definie- 
rad yrkesgrupp rned likartad socioekonomisk status och eftersom det k 
relativt enkelt att folja upp dem. De ar sannolikt ocksi intresserade av 
halsofrigor och samarbetsvilliga nib det galler denna typ av studie. 

1.4 Det kan faststallas att dodligheten i lungcancer okar dramatiskt rned 
antal rokta cigaretter. Endast utifrin dessa data k det inte mojligt att 
faststalla att rokning orsakar lungcancer; nigon annan faktor som har 
samband rned rokning kan orsaka sjukdomen. P i  grundval av denna 
och minga andra studier faststallde emellertid det amerikanska halso- 
och sjukvirdsministeriet 51- 1964 att lungcancer orsakas av cigarettrok- 
ning . 

1.5 Befolkningsfordelningen k det forsta som miste overvagas. En kon- 
centration av fall inom ett omride iir intressant endast om populationen 
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k spridd over hela det omridet. For det andra miste man veta om man 
har letat lika intensivt efter fall i de omriden d k  fall inte forekommer 
sorn i det ornrMe dar fall forekommer. Under Minamataepidemin 
genomfordes ett intensivt sokande i hela regionen och forskarna fann 
att det fanns flera stora befolkningscentra d k  det inte forekom nigra 
fall. 

1.6 Den rapporterade forekomsten av reumatisk feber har minskat drama- 
tiskt i Danmark sedan borjan av 1900-talet. Det kan rora sig om en 
verklig minskning, men det ar trots allt viktigt att forsoka utesluta att 
forandrade diagnosmetoder och rapporteringspraxis har piverkat siff- 
roma. Eftersom det var forst p i  1940-talet sorn nigon effektiv medi- 
cinsk behandling mot reumatisk feber kunde erbjudas, beror storre 
delen av minskningen p i  socioekonomiska forbattringar, dvs. p i  for- 
battringar i boende- och naringsstandard. Det k ocksi mojligt att den 
skyldiga organismen har blivit mindre virulent. 

1.7 Man sorn inte roker och inte utsatts for asbestdamm har de lagsta lung- 
cancertalen, foljda i okande grad av man sorn endast utsatts for asbest- 
damm, man sorn roker men inte ar utsatta for asbestdamm, och slutli- 
gen man sorn bide roker och k utsatta for asbestdamm. Detta h ett 
exempel p i  vaxelverkan dar tvi  faktorer tillsammans istadkommer ett 
mycket hogt sjukdomstal. Utifrin ett folkhalsoperspektiv k det viktigt 
att se till att manniskor sorn utsatts for asbestdamm inte roker och 
naturligtvis att minska exponeringen for dammet. 

2.1 De tre mitten ar prevalenstal, incidenstal och kumulativt incidenstal. 
Prevalenstalet h den andel av populationen som drabbas av en sjuk- 
dom eller ett tillstind vid en given tidpunkt, och det ar ungefh lika 
stort sorn incidenstalet multiplicerat med sjukdomens varaktighet. Inci- 
denstalet mater den hastighet med vilken nya fall intraffar i populatio- 
nen; hansyn kan tas till olika tidsperioder d i  individema h sjukdoms- 
fria. Nar man mater kumulativ incidens beraknas namnaren (dvs. 
riskpopulationen) endast vid en tidpunkt (vanligen i borjan av studien), 
och p i  s i  satt kan man mata risken for individer att drabbas av sjuk- 
dom under en viss period. 

2.2 Prevalenstalet ar ett anvandbart mitt p i  forekomsten av icke insulinbe- 
roende diabetes, eftersom diabetes har en relativt lig incidens och 
eftersom det skulle behovas en mycket stor population och en ling 
undersokningsperiod for att finna tillrackligt minga nya fall for att 
kunna mata incidenstalet. De skillnader sorn visas i tabell 2.2 kan iter- 
spegla matskillnader. De metoder sorn anvands i olika enkater skulle 
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behova bedomas med avseende p i  giltighet; undersokningens svars- 
frekvens och laboratoriemetoder skulle bland annat behova kontrolle- 
ras. Det bor emellertid noteras att standardkriterier tillampas p i  basis 
av blodglukosnivier efter en standardiserad glukosbelastning. Det L 
sannolikt att skillnaderna i diabetesprevalens till stor del k reella och 
att de, itminstone delvis, beror p i  skillnader i kosthillning, motionsva- 
nor och andra livsstilsaspekter. 

2.3 A~dersstandardiserin~ garanterar att skillnader i dodlighet inte enbart 
beror p i  skillnader i populationernas Aldersfordelning. Den f r h s t a  
mojliga forklaringen till skillnaderna mellan grupperna har att gora 
med kvaliteten p i  den information som finns i dodsorsaksregistren. Det 
L nodvandigt att faststiilla att skillnaderna L reella och inte beror pd 
olika praxis vad gdler diagnos eller dodsorsaksregistrering. I sjalva 
verket har skillnaderna visat sig vara reella. Skillnaderna i dodlighet 
kan bero p i  skillnader i antingen incidenstal eller letalitet. 

2.4 Riskdifferens och relativ risk (se sidorna 49-50). 

2.5 Trots att den relativa risken endast L cirka 1,5 ar den etiologiska frak- 
tionen (population) ungefiir 20% (dvs. 20% av lungcancerfallen i en 
typisk population i ett industriland kan anses bero p i  passiv rokning). 
Detta beror p i  att upp till halften av befolkningen utsatts for passiv 
rokning. 

3.1 De vanligaste epidemiologiska studieupplaggningarna k tvksnittsstu- 
dien, fall - kontroll-studien, kohortstudien och det randomiserade kon- 
trollerade experimentet. Deras starka respektive svaga sidor finns sam- 
manfattade i texten och i tabellerna 3.5 och 3.6. 

3.2 Fall - kontroll-studien inleds med ett antal tarmcancerfall, helst nydi- 
agnosticerade sidana, och en kontrollgrupp (som inte har sjukdomen) 
valjs ur samma population (for att undvika urvalsfel). Bide fallen och 
kontrollerna f k  frigor om tidigare kosthillning. Problem kan uppsti 
med matfel. Det L svikt att exakt komma ihdg vad man brukade ata 
forr och sjukdomsutvecklingen kan piverka minnet. I analysen jamfors 
fallens respektive kontrollernas tidigare kosthillning och man soker 
efter mojliga confounders. 

I en kohortstudie samlas detaljerade uppgifter in om kosthillningen 
hos en stor grupp manniskor som inte har tarmcancer. Kohortstudien 
foljs sedan upp under flera Ar och alla nya tarmcancerfall identifieras. 
Sjukdomsrisken relateras sedan till kostens fettinnehill i borjan av stu- 
dien och under studiens ging. Denna studiedesign uppvisar minga log- 
istiska svkigheter, men systematisk bias L ett mindre problem. 
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3.3 Slumpmassiga fel L de fel som enbart beroende p i  slumpen skiljer ett 
observerat vkde frin det sanna populationsvkdet. De kan reduceras 
genom att storleken p i  undersokningens urval utokas och matmetod- 
ens reliabilitet forbattras. 

3.4 Ett systematiskt fel uppstbr n h  de uppkomna resultaten tenderar att p i  
ett systematiskt satt skilja sig frin de sanna vardena. De viktigaste kal- 
lorna till systematiska fel iir urvalsfel och matfel. 

Urvalsfel uppstk nar forsokspersonerna pb ett systematiskt satt 
skiljer sig frbn personer som inte k med i undersokningen. Risken for 
urvalsfel kan minskas genom att man pb ett klart och tydligt satt defi- 
nierar de uppstallda knterierna for deltagande i undersokningen, 
genom att man kanner till sjukdomens naturalhistoria och hanterandet 
av sjukdomen samt genom en hog svarsfrekvens. 

Matfel uppstk n k  det finns ett systematiskt fel i matningen eller 
klassificeringen av undersokningsdeltagarna. De kan minskas genom 
en god studiedesign, som till exempel innehlller standardkriterier for 
sjukdomen, genom att man k mycket noga med att kontrollera matme- 
todernas kvalitet samt genom att se till att datainsamlingen sker utan 
kunskap om deltagarnas sjukdomstillstbnd. 

4.1 De ungekliga uppskattningarna av det aritmetiska medelvardet och 
medianen k l respektive 0,75. Vkdena k olika beroende p i  att fordel- 
ningen k sned. 

4.2 Det finns inget ratt eller fel svar p i  denna friga. Det kan vara berattigat 
att anvanda ett ensidigt test om forskaren har bevis for att sannolikhe- 
ten ar minimal for att liga doser av medicinen har storre terapeutiskt 
vkde an hoga doser. Det kan ocksb forsvaras om forskaren endast k 
intresserad av att prova den ensidiga hypotesen. Om den terapeutiska 
effekten i andra sidan riskerar att minska med okade doser ar det nod- 
vandigt att anvanda ett tvbsidigt test. 

4.3 N k  man undersoker en variabel med stark snedfordelning, sisom 
inkomst per capita, iir medianen ett mer anvandbart redskap iin medel- 
vkdet for att mata centraltendens. 

5.1 Den process d k  sannolikheten avgors for att ett iakttaget samband k 
kausalt. 

5.2 Uttalandet k rimligt, eftersom det i sista hand kravs bevis frln mansk- 
liga populationer (epidemiologiska bevis) innan en slutsats kan dras 
angaende ett sambands kausala karaktk. Minga andra vetenskaper 
bidrar emellertid till kausal inferens. 

202 O Studentlitteratur 



Svar pd inlasningsfrdgorna 

5.3 Kriterierna innefattar: sambandets tidsfoljd, rimlighet, konsistens, styr- 
ka, dos-respons-samband, reversibilitet och studiedesign. AV dessa 
kriterier ar endast tidsfoljden nodvandig; i sista hand kravs en bedom- 
ning. 

5.4 Endast p i  grundval av dessa uppgifter kan man inte vara saker p i  sam- 
bandets kausala karaktiir, och ett allmant indragande av medicinen kan 
diirfor inte rekommenderas. Det ar nodvandigt att bedoma effekterna 
av bias (matmetoder, urval) och confounding i studien, liksom slum- 
pens roll. Om det k osannolikt att bias och slump k forklaringen kan 
kriterierna for kausalitet tillampas. En sidan studie har i sjalva verket 
utforts i Nya Zealand, och niir alla uppgifter hade tagits i beaktande 
kom forskarna fram till att sambandet sannolikt var kausalt (Crane et 
al., 1989). 

5.5 Sambandets tidsfoljd iir viktigast. Konsumerade patienterna oljan 
innan eller efter de blev sjuka? Om det inte g&- att f i  fram uppgifter om 
det finns nigot i oljans kemiska sammansattning som kan sattas i sam- 
band med sjukdomen iir det omojligt att bedoma rimlighet eller konsis- 
tens. Darfor kan nasta uppgift vara att studera styrka och dos - respons- 
samband p i  basis av uppgifter om oljekonsumtion. Eftersom det ar 
brittom att finna den sannolika orsaken ar det lampligast att genomfora 
en fall-kontroll-studie samt att gora kemiska analyser av oljan och 
biologiska matningar p i  ett urval. Det vore klokt att ingripa s i  snart 
som det g k  att tydligt faststalla sambandets tidsfoljd och niir det verkar 
som om sambandet iir starkt, sarskilt om det inte finns nigon annan 
sannolik orsak. 

6.1 De fyra preventionsnivierna ar: tidig, primar, sekundar och tertik. Ett 
allsidigt preventionsprogram mot tuberkulos skulle innefatta itgiirder 
p i  alla dessa nivier. 

Tidig (primordial) prevention innebk att hindra tuberkulosbacillen 
frin att komma in i samhallet. Manniskor som bor i omriden dar en 
endemisk sjukdom finns kan kravas p i  bevis p i  att de inte iir infekte- 
rade innan de tillits intrada i icke smittade omriden. Dessutom kan 
man gripa sig an de faktorer som okar tuberkulosrisken, sisom tring- 
boddhet, fattigdom och undernaring. 

Primiir prevention innefattar immunisering och uppletande av fall 
for att forhindra sjukdomsspridningen. 

Sekundiira preventionsprogram innebh tidig och effektiv behand- 
ling av sjuka manniskor. 
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Tertiar prevention innefattar rehabilitering av patienter som lider av 
lingtidseffekter eller foljdsjukdomar efter tuberkulossjukdomen, och 
behandling av den. 

6.2 For att en sjukdom ska vara lamplig for screening miste den vara all- 
varlig, man miste forsti sjukdomens naturalhistoria, det bor ha gitt 
ling tid frdn utvecklandet av de forsta tecknen tills dess att sjukdomen 
iir uppenbar, det miste finnas effektiv behandling och vanligen miste 
sjukdomsprevalensen vara hog. 

6.3 Alla typer av studiemodeller har anvants for att utviirdera screening- 
program. Randomiserade kontrollerade experiment L idealiska, men 
tviirsnitts-, kohort- och fall - kontroll-studier anvands ocksl. 

7.1 Sedan L 1950 har dodligheten i infektionssjukdomar minskat i USA 
och de kroniska sjukdomarna har blivit allt viktigare. Demografiska 
forandringar, med en okad andel aldre manniskor, iir en forklaring. For 
att kunna undersoka tendenserna ytterligare skulle det vara till hjalp att 
ha ildersspecifika mortalitetsdata for varje sjukdom. Det har lagts fram 
tvi  allmanna forklaringar till att den ildersspecifika dodligheten i 
infektionssjukdomar har minskat. For det forsta har mottagligheten hos 
vhdarna rent allmant minskat, p i  grund av forbattringar av kosten och 
de sanitiira forhillandena. Detta iir troligtvis den viktigaste orsaken, 
sarskilt med tanke p i  att forbattringarna skett s i  tidigt. For det andra 
kan genomforandet av vissa medicinska itgiirder ha spelat en viss roll, 
sarskilt sedan 1950-talet. 

7.2 Man bor uppratta ett register d h  de masslingfall som upptacks av 
distriktets vkdcentraler och privatpraktiker registreras veckovis (eller 
dagligen). En "normalnivF (kanske tvi  fall eller fWe per vecka), som 
faststalls utifrin kunskap om tidigare forekomst, och en troskelnivi for 
en epidemi i forsta stadiet (kanske tvi  eller tre ginger normalnivin) 
bor faststallas. N h  troskelviirdet overskrids bor preventiva itgiirder 
vidtas. For ytterligare detaljer, se Vaughan & Morrow (1989). 

7.3 Infektionskedjan for livsmedelburen salmonella g k  frin fekalier 
(antingen frin manniska eller djur, ofta kyckling) till vatten eller mat, 
som vid konsumtion leder till infektion. Alternativt g L  infektionen 
frdn fekalier till hander och sedan till mat (under tillagning), vilket 
iterigen leder till infektion. 

8.1 Termen ar i egentlig mening en motsagelse i det att epidemiologin tar 
sig an populationer medan den kliniska medicinen behandlar individu- 
ella patienter. Den iir emellertid riktig eftersom den kliniska epidemio- 
login studerar patientpopulationer. 
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8.2 Denna definitions begransningar bestir i att det inte finns nigra biolo- 
giska motiv for att anvanda en godtycklig skbingspunkt som grund 
for att skilja normalt frin onormalt. For minga sjukdomar galler att ris- 
ken okar d i  riskfaktorernas nivier okar och att de till stor del forekom- 
mer hos manniskor inom normalomridet. 

8.3 Det nya testets sensitivitet = 8/10 X 100 = 80%; dess specificitet = 
9 000/10 000 X 100 = 90%. Det nya testet verkar bra; ett beslut om 
huruvida det kan anvandas p i  en allman population kraver information 
om dess positiva prediktionsviirde, vilket i detta fall iir 811 008 = 0,008. 
Detta mycket liga viirde har samband rned sjukdomens liga prevalens. 
AV detta skal vore det inte riktigt att rekommendera testet for allmant 
bruk. 

8.4 Ett screeningstests positiva prediktionsviirde ar andelen personer rned 
positiva resultat som faktiskt har sjukdomen. Den viktigaste avgorande 
faktorn for det positiva prediktionsvardet ar den prekliniska sjukdo- 
mens prevalens i den undersokta populationen. Om populationen loper 
liten risk att f i  sjukdomen kommer de flesta av de positiva resultaten 
att vara falska. Prediktionsvardet beror ocksi p i  ett tests sensitivitet 
och specificitet. 

9.1 (a) For FEP i roda blodkroppar, och troligen ocksi for ALAD. 
(b) Barn. 

9.2 (a) En okande relativ risk for lungcancer. 
(b) Detta gors eftersom man vet att det iir det totala antalet (dosen) 

asbestpartiklar (fibrer) som inandas (koncentrationen X expone- 
ringens varaktighet) som avgor risken for att f i  asbestosinducerad 
sjukdom. 

9.3 (a) Arbetargruppen miste stratifieras rned avseende p i  exponeringens 
varaktighet. De som exponerats kortare tid an tre minader kommer 
att uppvisa lagre nivier i blodet iin ovriga arbetare, aven om de 
varit rned om samma exponeringssituation. 

(b) En situation rned ny exponering for kadmium skulle karakteriseras 
av att befolkningen hade hoga genomsnittliga kadmiumhalter i blo- 
det medan kadmiumhalten i urinen fortfarande skulle vara lig. Ett 
mingirigt problem skulle leda till hoga kadmiurnhalter i bide blod 
och urin. 

9.4 Du bor borja rned att samla in sjukdomshistorier, diskutera rned repre- 
sentanter for den lokala sjukvirden och gora besok p i  misstankta indu- 
strianlaggningar for att utveckla en studiehypotes. Efter detta bor en 
fall - kontroll-studie av lungcancer utforas i staden. 
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9.5 Det skulle vara bra att ha information om dodsfall under tidigare k 
(utan smog), liksom om ildersspecifika dodsorsaker. For att dokumen- 
tera smogens effekter kan uppgifter frin djurexperiment komma till 
nytta (faktum ar att aven de djur som visades upp p i  Smithfields kott- 
marknad i London pinades). Det niira tidssambandet mellan smogen 
och dess fororenande amnen och okningen av dodsfallen ar starka 
bevis p i  ett kausalt forhillande. 

9.6 Begreppet "healthy worker effect" syftar p i  den liga sjuklighet och 
dodlighet som iterfinns hos bide exponerade och oexponerade grupper 
p i  arbetsplatsen. Orsaken ar att manniskor miste vara nigorlunda 
friska for att kunna vara aktiva inom sitt yrke. Sjuka manniskor och 
manniskor med nedsatt arbetsformiga utesluts p i  ett selektivt satt frin 
undersokningsgrupperna. Om man valjer ut en kontrollgrupp frin all- 
manheten kan bias uppsti eftersom den gruppen i sig inte iir lika frisk. 

10.1 Flera frigor miste stallas vid olika tillfallen i planeringscykeln: 

Hur vanligt ar det med fallolyckor bland aldre? 

Vilka epidemiologiska data finns att tillgi? 

Vilka undersokningar kravs? 

Hur kan fallolyckor forebyggas? 

Vilka behandlingsresurser finns att tillgi? 

Hur effektiv ar behandlingen? 

Vilka rehabiliteringstjanster finns att tillgi och ar de effektiva? 

Hur til  kostnaderna for dessa tjanster att j-foras med deras effek- 
ter? 

Bor man utforma och prova nya typer av hjalpinsatser? 

Har det skett nigon forandring betraffande forekomsten av fall- 
olyckor sedan de nya tjansterna erbjods? 

10.2 Till de halsoframjande strategierna hor att utforma en halsoframjande 
offentlig politik, skapa stodjande omgivningar, forstarka samhallsin- 
satserna, utveckla personliga firdigheter och genomfora en nyoriente- 
ring av halso- och sjukvirden. 

Nar det galler cigarettrokning skulle den halsoframjande offentliga 
politiken kunna leda till att det blir lattare for jordbrukssektorn att 
genomfora itgarder som gynnar odlande av andra grodor iir tobak, att 
skatteitgiirder genomfors som medfor okade skatter p i  tobak och att 
beslut om handelsbtgiirder som begransar tobaksimporten fattas. Det 
skulle vara lattare att skapa en stodjande omgivning om ett forbud 
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mot tobaksreklarn och marknadsforing av tobaksprodukter infordes. 
Samhallsinsatserna skulle kunna forstkkas om rokforbud infordes 
inom vissa omriden p i  allmanna platser. Att Iara rokare hur de kan 
sluta roka skulle vara till nytta. Sjukvirden kunde stodja rokbegran- 
sande itgkder, sisom rokforbud inom alla allmanna anlaggningar 
och hjalp till rokande hogriskgrupper, bland annat gravida kvinnor 
och patienter med andningssjukdomar och hjw-kklsjukdomar. 

11.1 Detta var ett val utformat och val genomfort randomiserat kontrolle- 
rat experiment sorn gallde att anvanda aspirin for att i primw preven- 
tionssyfte minska dodligheten i hj&-t-karlsjukdom. Studien utfordes 
p i  manliga amerikanska lakare sorn visade sig vara mycket friska. AV 
totalt 261 000 Iakare deltog 22 000. Det faktum att Iakama var s i  
friska innebar att studien hade mindre statistisk styrka an vad sorn 
ursprungligen hade planerats. Att utifrin studien dra nigra slutsatser 
betriiffande andra populationer ar svirt, beroende p i  att undersok- 
ningspopulationen uteslutande bestod av l&are sorn sannolikt var vil- 
liga att folja behandlingen och inte fick nigra biverkningar. Dessa sk -  
drag i undersokningen okade sannolikheten for ett lyckat resultat. Det 
kravs bekraftelser frdn andra undersokningar p i  att aspirin har valgo- 
rande effekter. Fordelarna miste alltid avvagas mot riskema (gastro- 
intestinala biverkningar, okad blodningsrisk, etc). 

11.2 Ekologiska hillpunkter vad betraffar astmabehandling satts i sam- 
band med en pistidd okning i astmadodlighet. Det vore svkt att 
instiimma i slutsatsen. De uppgifter sorn presenteras galler endast per- 
soner sorn avlidit i astma; ingen information ges om astmatiker sorn 
inte avlidit. Denna studie k en fallserie och det finns ingen kontroll- 
grupp. En sbdan studie pekar emellertid p i  att uppgifterna behover 
utredas ytterligare. I det h k  fallet har en mer formell undersokning 
vad galler dodligheten i astma medfort att en ny epidemi av dodsfall i 
astma har kunnat identifieras, en epidemi vars orsak fortfarande 
undersoks trots att en specie11 medicin uppenbarligen till stor del har 
bidragit till den. 
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American journal of epidemiology 
Officiellt organ for Society for Epidemiological Research, utkommer med 
tvi nummer per minad. Tidskriften innehiller ett stort antal recensioner, 
kommentarer och originalartiklar inom alla epidemiologins olika tillamp- 
ningsomriden, med tonvikt p i  etiologisk forskning. 

Ytterligare information kan erhillas frin: American journal of epidemio- 
logy, 227E, Monument Street, Baltimore, MD 21205, USA. 

Annals of epidemiology 
Officiell tidskrift for American College of Epidemiology, utkommer med 
ett nummer i kvartalet. Publicerar rapporter om epidemiologisk forskning 
gdlande kroniska och akuta sjukdomstillstind for kliniker och folkhdso- 
forskare. 

Ytterligare information kan erhiillas frin: Annals of epidemiology, Brig- 
ham and Women's Hospital, Harvard Medical School, 55 Pond Avenue, 
Brookline, MA 02 146, USA. 

Bulletin of the World Health Organization 
Denna tidskrift utkomrner varannan mbnad och publicerar originalartiklar 
p i  engelska och franska (sarnmanfattade p i  det andra spriket) av forfattare 
frin alla delar av virlden. 

Ytterligare information kan erhillas frin: Editor, Bulletin of the World 
Health Organization, World Health Organization, 121 1 Genbve 27, 
Schweiz. 

Epidemiological reviews 
Denna tidskrift utkommer en gbng per Ar och filr stod av Society for Epide- 
miological Research och International Epidemiology Association. Tidskrif- 
ten innehdller stora granskande artiklar om viktiga frigor inom epidemio- 
logi- och folkhalsoomridet. 

Ytterligare information kan erhillas frin: American journal of epidemio- 
logy, 227E Monument Street, Baltimore, MD 21205, USA. 
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Epidemiology 
Ges ut varannan m h a d  av Williams and Wilkins and Epidemiology 
Resources Inc. Tidskriften behandlar alla aspekter av epidemiologi. 

Ytterligare information kan erhillas frin: Epidemiology, Williams and 
Wilkins, 248 E Preston Street, Baltimore, MD 21202, USA. 

European journal of el~idemiology 
Utkommer varannan minad. I denna tiskrift publiceras epidemiologiska 
artiklar om smittsarnmla och icke smittsarnma sjukdomar. 

Ytterligare information kan erhiillas frin: European journal of epidemio- 
logy, Via Zandona 11,00194 Rom, Italien. 

International journal of epidemiology 
Ges ut som officiell minadstidskrift av International Epidemiological Asso- 
ciation. Innehiller originalartiklar, recensioner och brev f r h  lasarna om 
forskning och undervisning i epidemiologi. Alla rapporter finns tillgiingliga 
p i  engelska, men det g L  att skicka in artiklar aven p i  andra sprik. Varje 
utgiva innehiller flera artiklar som behandlar ett stort antal amnen. 

Ytterligare information kan erhillas frin: Journal Subscriptions Depart- 
ment, Oxford University Press, Walton Street, Oxford OX2 60P, England. 

Journal of clinical epi,demiology 
Utgavs tidigare under namnet Journal of chronic diseases. En minadstid- 
skrift som innehiller artiklar om s ivd  forskningsmetoder som undersok- 
ningsresultat betraffande kroniska sjukdomar och klinisk epidemiologi. 

Ytterligare information kan erhillas frin: Journal of clinical epidemio- 
logy, Yale University School of Medicine, 333 Cedar Street, P.O. Box 3333, 
New Haven, CT 06510-8025, USA. 

Journal of epidemiology and community health 
Ges ut av British Medical Association och utkommer med fyra nummer per 
L. Innehiller originalarbeten som behandlar epidemiologi, offentlig vLd 
och haso- och sjukvhdens organisation och funktion. 

Ytterligare upplysningar kan erhiillas frin: British medical journal, 
BMA House, Tavistock Square, London WC1H 9JR, England. 
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Revue d'epidemiologie et de sante' publique [Epidemiology and public 
health] 
Ges ut med fyra nummer per k. Artiklar p i  franska och engelska med origi- 
nalarbeten som behandlar epidemiologi, offentlig vLd och bedomningar av 
halso- och sjukvhden. 

Ytterligare information kan erhillas frin: INSERM, U 149, 123 Boule- 
vard de Port-Royal, F-75014 Paris, Frankrike. 

World health statistics quarterly 
Utkommer med fyra nummer per L och innehiller artiklar p i  engelska eller 
franska, sammanfattade p i  det andra spr&et. Varje utgiva har ett tema och 
forfattarna har vanligtvis tillfrigats av WHO. Insanda artiklar tas ocksi 
under overvagande. 

Ytterligare information kan erhillas frin: Editor, World health statistics 
quarterly, World Health Organization, 121 1 Genbve 27, Schweiz. 
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