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Design
-Syfte och primära utfall ej angivna
-Antalet observationer ej utskrivna
-Ingen powerberäkning
-Ingen randomisering, alt. dålig    

beskrivning av förfarandet
-Ingen blindning har använts
-Ingen data vid baslinje 

presenterad
-Felaktig kontrollgrupp  

Dataanalys
-Fel test används: datatyp och 
analys ej kompatibla,  
mellangruppsanalys för 
inomgruppsdata, felaktig 
användning av parametriska test, 
testa en hypotes med fel 
analysmetod

-Ej korrigerat p-värdet vid multipla 
analyser

-t-test: olika sampelstorlekar vid 
beroendedesign, multipla parvisa 
jämförelser

-χ2: för få observationer i en eller 
flera celler

-Ej justerat för confounders

Dokumentering
-Ej skrivit ut vilka test som använts 
(och beskrivit dessa)

-Ej definierat ensidig eller tvåsidig 
prövning

-Använt fel namn på statistiskt test
-Ej förklarat ovanliga metoder
-Användandet av genvägen ”where
appropriate”

Presentation
-Medelvärden utan standard-

avvikelse (sd)
-Standardfel istället för sd
-Sd vid icke normalfördelad data
-Felstaplar utan definition
-Inga exakta p-värden
-Inga effektstorlekar
-Inga konfidensintervall
-Hopplöst många decimaler

Tolkning
-”Icke-signifikant” tolkas som 

”ingen effekt” eller ”ingen   
skillnad”

-Slutsatser som ej stöds av data
-Formuleringar såsom ”väldigt 

signifikant”
-Igen diskussion kring typ II-fel vid 

ickesignifikanta resultat
-Ej diskuterat multipla jämförelser

Se vidare: Strasak, A. M., Zaman, Q., Pfeiffer, K. P., 
Göbel, G., & Ulmer, H. (2007). Statistical errors in 
medical research-a review of common pitfalls. Swiss 
medical weekly, 137, 44-49.

Det finns många potentiella fel man som forskare kan göra gällande 
statistik, metodik och presentation. Några har listats av Strasak och 
kollegor i Swiss medical weekly. Ett sätt att undvika fallgropar är att 
ta hjälp av statistiker och datamanagers genom hela projektet.



Background
Oral glucose test (OGTT) at discharge in patients with acute myocardial infarction (AMI)  identifies a 

large number of individuals with glucose abnormalities. However, information on the long-term 

prognostic importance of newly discovered glucose disturbances is lacking. 

The long-term impact of newly discovered glucose abnormalities in patients with Acute Myocardial Infarction – the GAMI 

(Glucose Tolerance in Patients with Acute Myocardial Infarction) cohort
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Methods
Patients with AMI and admission capillary blood glucose <11.1 mmol/L without known diabetes 

(n=167) admitted during 1998-2001 and healthy controls (n=184) were investigated with an OGTT 

after 4-5 days (patients) and at baseline (controls). They were followed for  cardiovascular events 

(first of cardiovascular mortality/AMI/stroke/hospitalization for heart failure) during a median of 11.6 

years in patients and 10.4 in controls. The predictive value of abnormal glucose tolerance 

(AGT=newly detected impaired glucose tolerance or diabetes) for future events was analysed by Cox 

proportional-hazard regression.

Results
Patient characteristics at baseline are presented in the table. In all, 68% of the patients and 35% of the 

controls had AGT and 32% vs. 65% normal glucose tolerance (NGT). Cardiovascular events (n=72, 

p=0.0019) and cardiovascular mortality (n=31, p=0.031) were more frequent in patients with AGT than 

those with NGT. In univariate analyses HbA1c (p=0.81) and fasting glucose at discharge (p=0.52) did 

not predict cardiovascular events in contrast to AGT (HR; 95%CI; 2.46; 1.37–4.42, p=0.003). A Cox 

proportional-hazard regression analysis (including AGT, age, BMI, previous MI/heart failure/angina 

pectoris/CABG) identified AGT (HR; 95%CI; 2.30; 1.24–4.25, p=0.008) and previous MI (2.39; 1.31–

4.35, p=0.004) as the only two of independent prognostic importance. Kaplan-Meier estimates for time 

to cardiovascular event revealed that controls with NGT had the best and patients with AGT the most 

serious prognosis. 

Conclusion
OGTT at discharge after an AMI disclosed a high proportion of patients with disturbed glucose 

metabolism. Newly detected AGT had a significant and independent impact on long-term outcome. Table Patient characteristics at baseline (% if not stated otherwise).

Figure
Time to cardiovascular events in patients and controls by glucose tolerance.

Contact email: viveca.ritsinger@ki.se

Declaration of interest KM is currently employed by F.Hoffman-La Roche to 80% and works 20% as an adjunct Professor at 

Karolinska Institutet. VR, ET, PN, LR, ÅT, AN have no conflicts of interest.



METOD
En enkätundersökning genomfördes bland sjukvårdspersonal (n=5323) på sjukhus med nio kunskapsfrågor och fyra Likertskalor

för skattade färdigheter. Beroende variabler var skattade färdigheter samt antal rätta svar, medan oberoende variabler var yrke,

antal år i yrket, tid sedan HLR-träning samt arbetsplats. Data bearbetades med multipel linjär regression.

BAKGRUND
Sjukvårdspersonals kunskap 

och färdigheter att utföra HLR är 

oviss med den HLR-utbildning 

som ges på sjukhus. Syftet var 

att beskriva sjukvårdspersonals 

teoretiska kunskap och skattade 

färdigheter att utföra HLR samt 

att utvärdera påverkande 

faktorer.

Figur 1. Färdigheter i att utföra hjärtlungräddning skattade med Likertskalor från 1 ”Instämmer inte alls” till 7 ”Instämmer helt”, 

med formuleringen ”Jag kan ge kompressioner” o.s.v.. Svarande visas som antal (n). 
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Tabell 1. Antal svarande som genomfört HLR-träning inom de senaste 11 månaderna, samt antal svarande med godkänt 

antal rätta svar (≥80%) samt de med alla rätta svar på kunskapstestet. Svarande visas som antal n och procent (%).  

KONKLUSION

• Arbete på monitorerad avdelning, nyligen (0-6 månader) genomförd HLR-träning samt yrket läkare eller sjuksköterska var

faktorer associerade med högre teoretisk kunskap och högre skattade färdigheter i att utföra HLR.

• Den teoretiska kunskapen var låg.

• Det verkar finnas ett behov av mer fokus på defibrillering och ledarskap vid HLR-träning.

RESULTAT
Av 3044 svarande hade 1493 (50 %) deltagit i HLR-träning senaste året och 1239 (41 %) klarade kunskapstestet med minst sju 

rätta svar. Sjuksköterskor hade bättre resultat på kunskapstestet än övriga yrkesgrupper (tabell 1). Av deltagarna angav 1276

(42 %) att de hade goda färdigheter att defibrillera och endast 216 (7 %) angav goda färdigheter i att leda HLR (figur 1). 

Sjukvårdspersonal med godkänt resultat på kunskapstestet (≥80% rätta svar) skattade sina färdigheter högre än de med ej 

godkänt resultat. Arbete på monitorerad avdelning, nyligen genomförd HLR-träning (0-6 månader) samt att vara läkare eller 

sjuksköterska var faktorer associerade med högre kunskapsnivå samt högre skattade färdigheter i att utföra HLR.

1Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, Hälsa och Samhälle, Falun. 2Anestesi IVA kliniken Mora, Region 
Dalarna. 3Centrum för Klinisk Forskning - Uppsala Universitet, Västerås. 4Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Kardiologkliniken. 5Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. 6Centrum 
för Klinisk Forskning - Uppsala Universitet, Falun. 7Ambulanssjukvården Region Dalarna.

J. Silverplats1,2, M-L. Södersved Källestedt3, P. Wagner3, A. Ravn-Fischer4, B. O. 
Äng1,5,6, A. Strömsöe1,6,7

Nyligen genomförd utbildning och arbete på 

monitorerad avdelning är relaterat med högre 

kunskap och skattade färdigheter inom HLR
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Transfer of modern CVD prevention from Västerås to Poland: 1999-2014. Success story. 
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Västmanländska män ökar i snitt 15 kilo i vikt 

från mönstring till 40 års ålder

E-mail: goran.nilsson@ltv.se

Göran Nilsson, Andreas Rosenblad, Jerzy Leppert

Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus och Uppsala Universitet

Sammanfattat
Ju kraftigare viktökning desto högre blodkolesterol och sämre överlevnad efter 

40 års ålder. Att väga sig regelbundet kan vara ett bra sätt att hindra viktökningen.

Kung Karl X Gustav erövrade Skåne 
från Danmark. Förmodligen åt han 
för mycket och motionerade för litet 

i yngre år. Han dog i förtid.

Medelvärde och 95% konfidens-
intervall av serum kolesterol i 
fjärdedelar (kvartiler) av viktökning.

Kvartiler av viktökning
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Under åren 1990-99 inbjöd landstinget Västmanland alla 40-åriga 

västmanlänningar till hälsoundersökning. 5286 män hade cirka 22 år 

tidigare, undersökts vid mönstring. Både vid mönstring och 40-

årsundersökning registrerades kroppsvikt, kroppslängd och BMI (Body 

Mass Index, definierat som kroppsvikt i kilo dividerat med/kvadrerad 

kroppslängd i meter). Medelvikten var 68.3 kg vid mönstringen och 83.3 

kg vid 40 år,  dvs 15 kilos viktuppgång. Andelen feta enligt WHO:s 

definition (BMI≥30) tiofaldigades. 10% av männen  var feta vid 40 år.

Bland övriga resultat noterades 

genomsnittligt lägre kolesterol vid 40 

år samt bättre kognitiv funktion (hög 

IQ) vid mönstring hos männen med 

låg viktuppgång. Högt IQ vid 

mönstring var också relaterat till bättre 

överlevnad efter 40 års ålder. 

Resultaten har rapporterats i 

European Journal of Epidemiology 

(2012, 27, 647-655) , i Läkartidningen 

(2014 nummer 22-23), samt European 

Association of Cardiovascular 

Preventions årliga kongress i 

Amsterdam i maj 2014. Vår forskning 

fick där pris för årets bästa poster.

Dödlighet (%) efter 40 år, vid olika IQ-nivåer.

Ett gott råd till ynglingar i mönstringsåldern:

Skaffa en personvåg! Den billigaste kostar 90 kronor på Clas 

Ohlsson. Väg Dig regelbundet minst en gång i veckan men gärna 

dagligen! Anpassa kost och motion så att övervikt och fetma inte 

smyger sig på. Det ger på sikt stora hälsoproblem. Ett eller två 

kilos viktuppgång bör Du snabbt reglera. 2-3 kilos viktuppgång 

före 21 års ålder kan dock vara acceptabel och förklaras av att 

tillväxten av skelett och muskulatur inte är helt avslutad vid den 

vanliga mönstringsåldern 18 år.



Vilka 75-åringar lever till 90 års ålder? 

År 1977 hälsoundersöktes 210 män och 223 kvinnor födda 1922, det vill 

säga vid 75 års ålder. Uppgifter om 29 riskfaktorer av tänkbar betydelse 

för överlevnad till 90 år samlades in. Vi noterade konventionella 

riskfaktorer som rökning, högt kolesterol och högt blodtryck liksom 

förekomst av kroniska sjukdomar som diabetes samt en mängd 

medicinska undersökningsresultat, bland annat från cykelarbetsprov. 

E-mail: goran.nilsson@ltv.se

Göran Nilsson, Pär Hedberg och John Öhrvik

Centrum för klinisk forskning (CKF) Västmanlands sjukhus och Uppsala Universitet

och Fysiologkliniken Västmanlands sjukhus

Sammanfattat
Vi studerade sambandet mellan  överlevnad från 75 till 90 år och undersökningsresultat från en 

hälsoundersökning  vid 75 års ålder. Hos män gav god fysisk kondition vid cykelarbetsprov och 

hos kvinnor gav låg koncentration vita blodkroppar i blodet de bästa förutsägelserna av 

överlevnad.

Ett gott råd till 75-åringar, särskilt män:

God fysisk kondition betyder mycket för Din 

hälsa och överlevnad och Du bör tänka på 

detta i Ditt vardagsliv. Minst en timme per dag 

bör du vara i fysiskt ordentligt arbete, t ex 

cykling, snabba promenader eller 

trädgårdsarbete. Tänk igenom om Du inte kan 

cykla eller promenera istället för att ta bil vid 

vardagslivets förflyttningar. Undvik hiss – gå i 

trappor!  

Figur ovan visar att 
könsskillnaden i överlevnad är 
betydlig.

Figur ovan visar överlevnad för 
tertiler av arbetsförmåga vid 
cykelarbetsprov hos män. God 
kondition betecknar tredjedelen 
med bäst kondition  osv.

Figur till vänster visar 
överlevnad för tertiler av 
nivån vita blodkroppar i 
blodet hos kvinnor. Hög nivå 
betecknar tredjedelen med 
högst nivå.

Hos män var god kondition vid 

cykelarbetsprov den i särklass viktigaste 

överlevnadsfaktorn. Överraskande nog 

hade diabetes, högt kolesterol och 

övervikt/fetma föga betydelse. Hos män 

förklarades 37% av överlevnaden till 90 

år av undersökningsresultaten. Hos 

kvinnor var motsvarande siffra endast 11 

%. Låg koncentration vita blodkroppar i 

blodet var den bästa överlevnadsfaktorn 

hos kvinnor. 

Våra överlevnadsundersökningar på 75-

åringar har publicerats i bl a tidskrifterna 

American Heart Journal, Heart, Current 

Cardiology and Geriatric Research och 

Journal of Aging Research samt vid 

internationella kongresser.



Westmannia Cardiovascular

Risk Factors Study (WICTORY)

Kontakter:

Andreas Rosenblad, fil.dr., statistiker andreas.rosenblad@ltv.se 

Göran Nilsson, professor, läkare goran.nilsson@ltv.se

Jerzy Leppert, professor, läkare jerzy.leppert@ltv.se 

Från ”Gränslös hälsa!” till WICTORY

I avsikt att minska dödligheten i hjärt- och 

kärlsjukdomar i länet genomförde Landstinget 

Västmanland under åren 1990-1999 projektet 

”Gränslös hälsa!”, med målet att samtliga 

män och kvinnor i Västmanland som under 

dessa år fyllde 40 eller 50 år skulle erbjudas 

en hälsoundersökning inriktad på riskfaktorer 

för hjärt-kärlsjukdom. Erbjudandet gick ut till 

drygt 51000 personer, varav drygt 34400 

(60%) deltog i undersökningen. Deltagarna i 

detta folkhälsoprojekt följs idag upp genom 

Centrum för klinisk forsknings projekt 

Westmannia Cardiovascular Risk Factors

Study (WICTORY).

Syfte

Syftet med WICTORY-projektet är i första 

hand att undersöka sambandet mellan 

traditionella riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom 

mätta vid hälsoundersökningen och 

död/dödsorsak samt sjukdomsdiagnoser som 

inträffat efter genomgången 

hälsoundersökning. Kompletterande data 

med hälsovariabler mätta vid tidpunkter före 

hälsoundersökningen, såsom födelse och 

mönstring, har även tagits fram. Genom 

samkörning med två stora databaser över 

kostvanor, Swedish Mammography Cohort

(SMC) och Cohort of Swedish Men (COSM), 

kan även en mängd andra riskfaktorer 

undersökas. Sammantaget ger detta unika 

möjligheter att följa en persons hälsa och 

levnadsvanor från födelse till död och 

undersöka vilka faktorer som inverkar positivt 

eller negativt på risken att drabbas av diverse 

sjukdomar och att avlida i förtid.

Framtiden

Uppföljning av deltagarna görs genom 

registerkörningar där uppgifter om 

död/dödsorsaker och sjukhusvård efter 

undersökningsdatum inhämtas. Risken för 

förtida död och/eller insjuknande beräknas 

därefter genom statistiska metoder för 

överlevnadsanalys. I studiegruppen ingår för 

närvarande professor Jerzy Leppert, 

professor Göran Nilsson samt fil dr Andreas 

Rosenblad.

Formulär för hälsoundersökning i 

WICTORY-projektet

Genom en samkörning av data från hälsoundersökningen med data från 

mönstringen fann vi ett inverst samband mellan intelligens och BMI- förändring: 

Ju högre intelligens desto mindre BMI-ökning, ju lägre intelligens desto större 

BMI-ökning. Resultaten har publicerats i European Journal of Epidemiology.

Huvudsakliga riskfaktorer

• Ålder

• Kön

• Bostadsort

• Födelseland

• Yrke

• Utbildning

• Diabetes

• Tidigare hjärtinfarkt

• Tidigare slaganfall

• Blodtrycksbehandling

• Kärlkrampsbehandling

• Heriditet hjärtinfarkt

• Rökvanor

• Snusning

• Motion

• Systoliskt blodtryck

• Diastoliskt blodtryck

• Puls

• Kolesterol

• Blodsocker

• Vikt

• Längd

• BMI

• Midjeomfång 

• Höftomfång

• Midja-höft-kvot

Huvudsakliga utfall

• Total mortalitet

• Dödsorsaksspecifik 

mortalitet

• Sjukdomsdiagnoser
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Kontakta gärna oss:

Pär Hedberg, docent, överläkare par.o.hedberg@regionvastmanland.se 

Jerzy Leppert, professor em. jerzy.leppert@regionvastmanland.se

Pär Hedberg, Fysiologkliniken och Centrum för Klinisk Forskning Västerås

Jerzy Leppert, Centrum för Klinisk Forskning Västerås

Sammanfattning
Study of Atherosclerosis in Västmanland (SAVa) har som övergripande syfte att studera olika aspekter av 

sjukdomar orsakade av åderförkalkning (ateroskleros). Sammanlagt har drygt 2000 patienter med hjärt-

kärlsjukdom och kontrollpersoner undersökts. Fram till oktober 2019 har 19 artiklar publicerats i välrenommerade 

tidskrifter. Flera delprojekt pågår. Läs gärna mer på projektets hemsida: www.savastudy.se.

Metod
Patienter och kontrollpersoner undersöktes extensivt 

med bland annat:

• Blodtryck, EKG och lungfunktion

• Ultraljudsundersökning av hjärta, halspulsådror, 

bukaorta, njurartärer

• Kranskärlsröntgen (VaMIS)

• Omfattande frågeformulär

• Blodprover (>130 olika analyser är utförda och 

blod finns fruset för framtida analyser)

• Sockerbelastningstest (OGTT)

• Uppföljningsdata avseende sjukhusvård och död

Resultat
Från första resultat 2014 till oktober 2019 har SAVa-

projektet varit representerat i sammanlagt 19 

publikationer i expertgranskade internationella 

tidskrifter samt i 2 avslutade och 3 pågående 

doktorsavhandlingar.

Några exempel på områden som undersöks:

• Prognostisk betydelse av perifer kärlsjukdom hos 

patienter med hjärtinfarkt

• Identifiering av serumproteiner (från ett batteri av 

92 olika proteiner) som kan förutsäga prognos hos 

patienter med hjärtinfarkt eller perifer kärlsjukdom

• Prognostisk betydelse av insomningssvårigheter 

hos patienter med hjärtinfarkt

• Förbättrad diagnostik av diabetes och förstadier till 

diabetes hos patienter med hjärtinfarkt

• Utveckling av nya metoder för förbättrad hjärtsvikt-

diagnostik

Projektet har bidragit till ökat samarbete mellan 

bland annat CKF, Medicin-, Kärl- och 

Fysiologklinikerna liksom med intressenter utanför 

Regionen såsom Uppsala Clinical Research Center 
och Karolinska institutet.

Bakgrund
SAVa (Study of Atherosclerosis in Vastmanland) är 

ett paraplyprojekt för två forskningsstudier som 

inkluderade patienter under år 2005-2011 vid 

Centrum för Klinisk Forskning (CKF), Västmanlands 

sjukhus Västerås. Den ena studien inkluderade 

patienter med akut hjärtinfarkt (VaMIS) och den 

andra patienter med perifer kärlsjukdom (PADVa). 

Dessutom inkluderades också kontrollpersoner från 

den allmänna befolkningen.

Syfte
Det övergripande syftet med SAVa-projektet är att 

studera olika aspekter av åderförkalknings-

sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och claudicatio
(”fönstertittarsjuka”). 

Tabell. Beskrivande data för SAVa-kohorterna vid inklusionen.
VaMIS=Västmanland Myocardial Infarction Study; PADVa=Peripheral Arterial Disease in 

Västmanland

Bild. Sannolikheten för överlevnad i de tre undersökta kohorterna 

med start från inklusionen (år 0).

VaMIS-
patienter
n = 1008

PADVa-
patienter
n = 452

Kontroller
n = 855

Kvinnor 338 (34%) 188 (42%) 250 (29%)

Ålder 70.6 ± 11.8 69.9 ± 7.4 67.1 ± 9.6

Minst lindrig carotisstenos 183 (18%) 341 (75%) 105 (12%)

Ankel-arm-index ≤ 0,9 138 (14%) 249 (55%) 49 (6%)

Rökare 201 (20%) 77 (17%) 89 (10%)

Hypertoni 502 (50%) 347 (77%) 321 (38%)

Känd diabetes 182 (18%) 115 (25%) 78 (9%)

Tidigare hjärtinfarkt 244 (24%) 83 (18%) 34 (4%)

Tidigare TIA/stroke 84 (8%) 44 (10%) 52 (6%)



Säkerhet 

Generellt ska all data vara säkerhetsskyddad på ett 

sätt som gör att inga obehöriga kan komma åt 

uppgifterna. Det innebär oftast att de är sparade på 

behörighetsskyddade dataservrar med så kallad 

flerstegsinloggning. Inom Region Västmanland finns 

dessa möjligheter. När vi jobbar med data sker det 

dessutom i låsta kontorsutrymmen. 

För fysisk lagring av data utnyttjar vi möjligheten 

med brandsäkra kassaskåp samt även ett säkert, 
låst arkiv.

SAVa Datahantering

mattias.rehn@regionvastmanland.se 

M Rehn1, J Leppert1, P Hedberg1, 2, P Wagner1

1Centrum för klinisk forskning Västerås, 2Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Hantering av forskningsfiler
För att forskare ska kunna få svar på forskningsfrågor behövs korrekt data vid analyser. SAVa-projektets data 

består av 3 olika master-filer: VaMIS, PADVa och kontroller. För att få fram och bevara dessa filer inkluderades 

faktorer som etik och regler, säkerhet, säkerställning av befintlig data, hantering av ny data, sammanslagning av 

datafiler och utgivning av datafiler. 

Kvalitetsgranskning av befintlig data

De uppgifter som först samlas in brukar vara 

grunddata. Det är viktigt att dessa data är korrekta, 

både vad gäller innehåll och de faktiska värdena. För 

att undvika felaktiga värden som kan påverka 

slutsatser görs en kvalitetsgranskning av data, där 

varje värde kontrolleras och felaktigheter åtgärdas. 

SAVa-projektet genomgår en kontinuerlig 

kvalitetsgranskning. Eventuella fel har kontrollerats 

av t ex forskningssjuksköterskor/vårdjournaler och 

korrekt data har följaktligen matats in i datafilen. 

Detta förfaringssätt loggförs, vilket betyder att tidigare 

versioner sparas. 

Etik och sekretess

Som grund för etik och sekretess gäller 

”The General Data Protection Regulation” (GDPR). 

Och forskningsprojektets etikansökan. 

Detta styr hur vi får jobba med datafilerna. Som 

exempel framställer vi en kodnyckel för att 

avidentifiera försökspersonerna i datafilerna. 

Dataanalyserna sker då utan att vi har vetskap om 

vilka personer vi studerar. För SAVa finns en 

upprättad kodnyckel.

Sammanslagning av datafiler

Även om målet är att ha så få filer som möjligt att 

jobba i, får man oftast fler än en forskningsfil. För 

SAVa kopplas data samman antingen som 

beroende matchningar VaMIS + kontroll eller 
oberoende matchningar PADVa + kontroll.

Fildelning

Vi behöver enkelt kunna dela filer med andra 

forskargrupper. Men vi behöver också hålla 

ordning på vad forskare använder för data. 

För att få tillgång till SAVa-materialet måste den 

aktuella forskaren lämna in en projektplan.

Reglerna för utlämning av forskningsdata har blivit 

striktare sedan GDPR infördes, därför behövs 

även en plan för tillvägagångssättet vid utlämning 

av data. Vi får t ex inte längre skicka 

forskningsdata via e-post. Det krävs andra 

metoder idag, varav ett sätt kan vara att man 

uppsöker vår arbetsplats och får forskningsfiler på 

ett lösenordskyddat USB-minne. 

Hantering av ny data

För att kunna besvara en frågeställning kan det 

finnas behov av att lägga till mer data till 

forskningens grunddata. Registerdata brukar då bli 

intressant. I SAVa-projektet hämtas årligen data 

från Skatteverket, för att följa överlevnad. Andra 

register som använts finns hos Socialstyrelsen.

En annan del som är viktig är resultat av 

laboratorie-analyser. I Uppsala Biobank förvaras 

blodprov, som kommer att analyseras allt eftersom 

nya analysmetoder blir tillgängliga. Analysdata 

kommer från laboratorium i Uppsala och slås 
samman med befintliga filer. 



Data management
• Inläsning av data

• Kvalitetskontroll av data

• Bearbetning av data

• Randomisering

Statistik
• Val av studiedesign

• Powerberäkning

• Val av korrekt statistisk analysmetod

• Tolkning av statistiska analyser

• Skrivande av statistiskt metodavsnitt

• Besvara referees kommentarer om 

statistiken

Statistik och data management vid 

Centrum för klinisk forskning

Kontakter:

Philippe Wagner, statistiker philippe.wagner@regionvastmanlad.se

Mattias Rehn, data manager mattias.rehn@regionvastmanland.se

Tony Wiklund, data manager tony.wiklund@regionvastmanland.se

Simon Liljeström, statistiker simon.liljestrom@regionvastmanland.se

Nina Landin, forskningsassistent nina.landin@regionvastmanland.se

Vi assisterar vid många delar av forskningsprocessen.

Initial idé
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Prognostisk betydelse av vänster förmaks volymer 
och funktion hos personer i allmän befolkning

Kontakta gärna oss:

Pär Hedberg par.o.hedberg@regionvastmanland.se 

Jonas Selmeryd jonas.selmeryd@ regionvastmanland.se

Jerzy Leppert jerzy.leppert@ regionvastmanland.se

Pär Hedberg1,2, Jonas Selmeryd1,2, Jerzy Leppert2, Egil Henriksen1,2

1Fysiologkliniken och 2Centrum för Klinisk Forskning Västerås

Slutsats
En nedsatt funktion i vänster förmak, mätt som förmakets tömningsfraktion (LAEF), är starkt associerad med 

framtida kardiovaskulära händelser hos personer i en allmän befolkning. Fynden talar för att en nedsatt 

förmaksfunktion är en starkare indikator på mer avancerad sjuklighet i förmaket jämfört med förmaksvolymerna.

Resultat
Försökspersonerna utgjordes av 71% män och medelåldern 

var 67 (SD 10) år. Under en uppföljningstid på i median 4,9 

år drabbades 71 (9,6%) individer av en kardiovaskulär 

händelse. Med ojusterad Cox regression påvisades att 

förmaksvolymer och LAEF var starkt associerade med 

framtida händelser. Efter justering för stör- och riskfaktorer 
kvarstod en signifikant association endast för LAEF (Bild 2).

Bakgrund och syfte
Vänster förmak varierar sin volym under ett hjärtslag. Den 

maximala förmaksvolymen är en vedertagen indikator på 

ökad risk för död och kardiovaskulära händelser som 

hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller stroke. Senare studier hos olika 

patientgrupper har visat att förmakets minsta volym och 

även förmakets funktion kan vara ännu starkare markörer 

för dålig prognos. Förmakets funktion kan mätas som en 

tömningsfraktion (LAEF), dvs skillnaden mellan maximala 

och minimala volymerna dividerat med maximala volymen.

Vår hypotes var att LAEF är starkare associerad med en 

sämre prognos jämfört med de enskilda förmaksvolymerna 

hos personer i en allmän befolkning.

Metod
Försökspersonerna (n=740) utgjordes av kontrollgruppen i 

Västmanland Myocardial Infarction Study (VaMIS). För 

varje inkluderad infarktpatient i VaMIS inbjöds en 

slumpmässigt utvald person ur folkbokföringsregistret med 

samma ålder, kön och kommuntillhörighet som 

infarktpatienten.

Alla genomgick ekokardiografi där bl. a. vänster förmaks 

maximala (LAVImax) och minimala (LAVImin) volymer 

beräknades (Bild 1) och indexerades för kroppsyta. LAEF 

beräknades från de oindexerade volymerna.

Bild 2. Relativa risker, mätt som hazardkvoter (HR) med 95% 

konfidensintervall (95% CI), att drabbas av kardiovaskulär 

händelse för 1 standarddeviation (SD) ökning i maximal 

förmakvolym (LAVImax) och minimal förmaksvolym (LAVImin 

samt 1 SD minskning i tömningsfunktion (LAEF).

Modell 1 justerad för ålder, kön, kvoten total-/HDL-kolesterol, 

diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, tidigare stroke; Modell 2 

justerad för modell 1 + vänsterkammarmassa, nedsatt 

vänsterkammarfunktion och E/e’-kvot; Modell 3 justerad för 

modell 2 + NTproBNP.Bild 1. Visar en ultraljudsbild där vänster förmaks maximala yta 

mäts (det vita området) vilken sedan kan beräknas till en volym. 

VF=vänster förmak; HF=höger förmak; VK=vänster kammare; 

HK=höger kammare. 

Via Socialstyrelsens Patientregister och Dödsorsaksregister 

följdes alla patienter upp avseende framtida kardio-

vaskulära händelser (kardiovaskulär död eller sjukhusvård 

för hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller stroke).




