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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Hej! 

De senare åren har SVEP tagit kontakt med ett 

antal subgrupper inom epidemiologin för att 

främja samarbete och utväxla erfarenheter och 

bygga ny kunskap. Vi har arrangerat seminarier 

och haft temanummer av Svepet. 

I detta nummer får vi lära oss om de 

metodologiska utmaningar som finns inom 

nutritionsepidemiologin och hur området har 

utvecklats den senaste tiden med höjd 

forskningskvalitet som följd. Detta är av högsta 

vikt då just nutritionsforskningen ofta får mot-

hugg av självutnämnda experter som ifråga-

sätter den evidensbaserade forskningen och 

dessutom lyckas skapa uppmärksamhet i 

befolkningen. Kostråd och rekommendationer 

måste vara väl underbyggda. 

Som en del av vårt samarbete med nutritions-

epidemiologerna är vi medarrangörer av ett 

seminarium i Uppsala 13 juni där vi hoppas 

många av SVEP:s medlemmar kommer att vara 

med. 

I detta nummer av tidningen får vi en trevlig 

men samtidig viktig påminnelse från Erik 

Bülov om vad som lätt kan bli fel i register-

forskning. Björn Wettermark har gett oss en 

intressant tillbakablick från Etikprövnings-

lagens första 20 år och en informativ översikt 

över rådande situation och diskussion kring 

etikprövning. Vi har också fått en intressant 

avhandlingssammanfattning från Timo Käppi. 

Tack för alla bidrag! 

Hälsningar Elisabeth         

Elisabeth Strandhagen, 

Ordförande i SVEP 

2

mailto:elisabeth.strandhagen@gu.se
mailto:elisabeth.strandhagen@gu.se
mailto:eva.andersson@amm.gu.se
mailto:eva.andersson@amm.gu.se
mailto:hannekcarlsen@gmail.com
mailto:hannekcarlsen@gmail.com
mailto:anton.nilsson@med.lu.se
http://www.epidemiologi.nu/
mailto:elisabeth.strandhagen@gu.se
mailto:elisabeth.strandhagen@gu.se


FÖRENINGSINFORMATION 

27 mars  

Årsmöte och seminarium kl 14.00-16.00 (digitalt) 

Seminarium 14.00-15.00: “Algorithmic fairness and bias in epidemiological research“ 

Årsmöte 15.15-16.00  

13 juni Uppsala 

Seminar kl 13.00-17.00 
”Causal inference in nutritional epidemiology - optimising the use of observational data to 

strengthen the evidence between diet and health” 

Mer information på www.epidemiologi.nu 
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Medlemsavgiften är 150 kr/år, alternativt 600 kr för fem år. 
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Nutritionsepidemiologi: 

Nutritionsepidemiologi – utmaningar och 
utveckling 

Anna Winkvist, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet 

E-post: anna.winkvist@nutrition.gu.se

Linnea Bärebring, Institution för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet 

E-post: linnea.barebring@gu.se

Agneta Åkesson, Institutet för miljömedicin, Karolinska Intstitutet 

E-post: agneta.akesson@ki.se

Nutritionsepidemiologi fokuserar på samband mellan kost och hälsa. En betydande del av 

evidensen för dessa samband baseras på kohortstudier och fältets förmåga att fastställa kausala 

samband har ifrågasatts. Här ges en översikt över forskningsområdet, dess utmaningar och 

senaste utvecklingen. 

Vad är nutritionsepidemiologi och hur 

används dessa metoder i Sverige? 

En hälsosam kost främjar optimal tillväxt och 

utveckling och förebygger malnutrition i alla dess 

former. Ohälsosamma matvanor har identifierats 

som en av de riskfaktor som bidrar mest till att vi 

drabbas av de stora folksjukdomarna globalt såväl 

som i Sverige1,2. Olika evidensbaserade strategier 

har använts för att definiera en hälsosam kost och 

de har resulterat i liknande kostrekommen-

dationer. Exempel på dessa strategier är WHOs 

arbete genom sina expertkommittéer och 

konsensusrapporter3, utvärdering av samband 

mellan kost och hälsa i Global Burden of 

Diseaseprojektet4 och en systematisk översikt om 

samband mellan kostmönster och mortalitet som 

the US Dietary Guidelines Advisory Committee 

utförde inför senaste uppdateringen av de 

amerikanska kostrekommendationerna5. Dessa 

kostrekommendationer inkluderar att minska 

intaget av mättat fett, rött kött och charkuterier, 

salt och tillsatt socker, och att öka intaget av 

fullkorn, frukt och grönt, legymer, nötter och frön. 

Malnutrition är dock ett tveeggat svärd – å ena 

sidan går nästan en miljard av världens befolkning 

till sängs hungriga och å andra sidan dör 

flerdubbelt så många av sjukdomar kopplade till 

övervikt och fetma. 

Nutritionsepidemiologisk forskning kartlägger 

och bedömer samband mellan kost och hälsa i 

befolkningen och undersöker hur förebyggande 

åtgärder kan utformas och utvärderas. Medan 

nutritionsforskning länge funnits inom medicinsk 

forskning, initierades den nutritionsepidemio-

logiska forskningen i samband med bildandet av 

stora kohorter, och i Sverige har här Alicja Wolk, 

Elisabet Wirfält och Ingegerd Johansson haft 

framträdande roller. Informationen om deltagarna 

i dessa studier kombinerades med ett ofta 

självadministrerat kostfrekvensformulär, en s.k. 

food frequency questionnaire (FFQ). Baserat på 

valideringsstudier bedömdes den självrappor-

terade informationen vara tillräckligt god för att 

kunna ranka individerna i olika nivåer av 

exponering/konsumtion för koppling till hälso-

utfall, men mindre bra på att ge information om 

absolut intag. Fortsatt utvecklingsarbete gällande 

energijustering avsåg att minska effekten av 

felrapportering och ge fokus åt kostkvalitet i 

stället för absolut intag.  

Fördelarna med instrumentet FFQ är att den är 

relativt lättadministrerad och förhållandevis 

billig, vilket gör den passande för kohorter med ett 

stort antal deltagare. Sveriges unika befolknings-
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baserade nationella register över många hälso-

utfall kan utnyttjas i epidemiologisk forskning i 

kombination med exponeringsdata från stora 

kohorter, omics-metoder, mikrobiologi etc, och 

detta har gynnat även nutritionsepidemiologisk 

forskning (se exempelvis Swedish diet cohorts 

consortium; 

https://snd.gu.se/sv/catalogue/collection/sdcc). 

Randomiserade kontrollerade försök (RCT) 

klassas som den mest robusta studiedesignen för 

att fastställa kausala samband. Kostsamma kost-

interventioner har dock här klara begränsningar 

pga svårigheter att fullt ut blinda deltagare, 

crossover mellan interventionsarmarna och 

utmaningen i att erhålla god följsamhet under lång 

tid. Således baseras ofta evidens om samband 

mellan kost och hälsa till stor del på kohortstudier 

samt RCT på intermediära utfall såsom blodtryck, 

blodfettsprofil och insulinresistens6,7 och i vissa 

fall även för etablerad sjukdom8. 

Utmaningar specifikt inom nutritions-

epidemiologi 

Precis som mycket annan exponeringsmätning 

inom epidemiologin finns inom nutritions-

epidemiologin svårigheter med subjektivt 

rapporterade data. Forskning som baseras på FFQ 

eller kostintervjuer lider av välkända mätfel 

såsom selektiv under- och överrapportering9. 

Vidare finns inom nutritionsepidemiologi, liksom 

inom all epidemiologi, svårigheter att undvika 

eller i alla fall minimera confounding. Matvanor 

är starkt korrelerade med andra livsstilsfaktorer 

såsom fysisk aktivitet, rökning, sömn, stress och 

olika socioekonomiska förhållanden. 

Det finns dock även specifika utmaningar med 

kost som exponering. En utmaning är att det är 

långvarig habituell exponering vi tror har 

samband med de hälsoutfall vi studerar, vilket 

visar på behovet av upprepad exponeringsmätning 

under uppföljningen likaväl som långa inter-

ventionsstudier. En ytterligare nutritionsspecifik 

utmaning är att om energiintaget i en inter-

ventionsstudie eller i en simulering inom en 

observationsstudie hålls konstant måste något 

energigivande näringsämne minska om ett annat 

energigivande näringsämne ökar, vilket komp-

licerar tolkningen. Alternativet är att det totala 

energiintaget tillåts öka, vilket påverkar många 

hälsoutfall. Det finns olika metoder att justera sina 

analyser för totalt energiintag – en faktor som 

relaterar till både vikt, fysisk aktivitet och 

kostintag – och dessa olika metoder motsvarar 

olika synsätt på relationen mellan totalt 

energiintag och energigivande näringsämnen10. 

En annan utmaning inom observationsstudier är 

att många näringsämnen i kosten samvarierar 

starkt – äter du hälsosamt äter du mycket av 

komplexa kolhydrater, fleromättade fetter, 

vitaminer och mineraler samt tusentals kända eller 

okända bioaktiva ämnen, och mindre av enkla 

kolhydrater och mättat fett. Förskjutningen av 

fokus idag inom forskning och i nationella kost-

rekommendationer mot hela kosten (s.k. kost-

mönster) snarare än enskilda näringsämnen, är ett 

sätt att hantera denna egenhet.  

Hur hanterarar vi utmaningarna?  

Förbättrad exponeringsmätning 

Nutritionsepidemiologin har utvecklats på många 

områden under senare decennier. Utvecklingen av 

biomarkörer för kostintag har möjliggjort analyser 

av objektiva mått på kost, där forskare i Sverige 

utvecklat markörer för intag av exempelvis 

protein (kväve i urin11), fullkorn från vete, råg och 

korn (alkylresorcinol i plasma och urin12) och 

socker (sukros och fruktos i urin13). Jämförelser av 

mönster från rapporterade kostdata med mönster 

av metaboliter möjliggör också objektiv karaktäri-

sering av kostmönster14,15. En målsättning inom 

nutritionsepidemiologi är att kunna kalibrera 

subjektivt rapporterade kostdata inom en större 

kohort baserat på objektiva biomarkörer16. 

Machine learning erbjuder här ytterligare verktyg 

att hantera alla datapunkter som omics-metoder 

genererar. Även andra sätt att skatta exponeringen 

är under utveckling såsom fotografering med 

mobilkamera17 och användandet av så kallade 

multiple device/wearables och så vidare.  

Att uttala sig om orsakssamband? 

Systematisk utvärdering av nutritionsepidemio-

logiska kohortstudier i jämförelse mot RCT-

studier har konkluderat att skillnaden i erhållna 

resultat mellan studietyperna var liten. Avgörande 

för samstämmigheten var att PI/ECO, dvs. 

Population, Intervention/Exposure, Comparator 

och Outcome, var jämförbara, vilket innebär att 

RCT-studier och välgjorda nutritionsepidemio-

logiska kohortstudier ger samma svar så länge 

forskningsfrågan är densamma19. Principerna för 

en RCT kan även appliceras på observationell data 

inom ramverket för en så kallad ”target trial 

emulation” (simulerad RCT)20. Detta har ökat 

möjligheten att utveckla både metodik och 

tolkningen av nutritionsepidemiologisk forskning 

ytterligare inom kommande år. 
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Mendelsk randomisering är ytterligare ett sätt att 

utöka förståelsen huruvida ett observerat samband 

i nutritionsepidemiologiska studier verkligen är 

ett orsakssamband. Metoden bygger på att våra 

gener är slumpmässigt fördelade och de genetiska 

varianter som har ett känt samband med någon 

nutritionsfaktor används som indirekta indikatorer 

på exponering. Om en genvariant som ger högre 

nivåer av till exempel cirkulerande kalcium också 

är kopplat till ökad risk för hjärtinfarkt talar detta 

för att en exponering som resulterar i höga 

kalciumnivåer verkligen kan påverka sjuk-

domen21. Möjliga svagheter är att vissa genetiska 

varianter kan vara knutna till mer än en 

utmärkande egenskap eller samvarierar med andra 

gener som är av betydelse för sjukdomen. Vidare 

är det inte många nutritionsfaktorer som mot-

svarar kända genetiska varianter.  

Vi har idag bättre utvecklad systematik när vi 

sammanfattar evidens från observationsstudier 

(Cochrane22, GRADE23, NNR202224, RoB25, 

STROBE26). Framför allt för att bedöma och 

gradera systematiska felkällor (risk of bias) i 

nutritionsepidemiologiska studier finns nu flera 

nya system såsom RoB-NObs25 och NUQUEST27. 

I evidensgrundande översikter inkluderas före-

trädesvis studier med prospektivt insamlade 

kostdata. Uppdaterade riktlinjer för rapportering 

av systematiska översikter (PRISMA) är också 

betydelsefullt för evidensen inom nutritions-

epidemiologi, så att underlaget tillskrivs ett 

rimligt evidensvärde. 

Konklusion 

Sammanfattningsvis har nutritionsepidemiologin 

utvecklats mycket under de senaste decennierna, 

vilket höjt kvaliteten på genomförd forskning och 

även breddat tillämpningen. Nutritionsepi-

demiologi kommer fortsatt att utgöra en viktig 

grund för evidensbaserade kost- och närings-

rekommendationer och resultaten från välgjorda 

observationsstudier överensstämmer väl med 

resultat från andra studietyper. Förebyggande 

strategier och rekommendationer bör fortsatt 

baseras på bredd, djup och samstämmighet av 

evidens över flera studietyper. 
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Nutritionsepidemiologi: 

Seminar 13th of June, 13.00-17.00 in Uppsala 

“Causal inference in nutritional epidemiology - optimising the use of observational data 

to strengthen the evidence between diet and health” 

Preliminary speakers include 

• Daniel Ibsen, Århus/Copenhagen University

• Georgia Tomova, Leeds University

• Anton Nilsson, Lund University

Description: 

Randomized controlled studies of long-term dietary adherence and disease incidence are most often 

not feasible and sometimes unethical to conduct. Disentangling causal effects from associations in 

nutritional research is therefore a difficult task and most often, the field relies on the use of 

observational data to answer such questions. However, nutritional epidemiology faces many 

challenges such as confounding bias, selection bias, and measurement error from self-reported dietary 

intake. Are we stuck with only associations or can we use causal inference methods to better separate 

pure associations from actual causal effects?  

In this seminar, we will learn how to; identify biases using graphical tools, critically think about the 

concept of adjusting for total energy intake and what comparator nutrients/foods we are contrasting, 

as well as how to analyze observational data as randomized controlled studies.  

Venue: 

Rudbeckslaboratoriet, 

Uppsala Science Park 

The seminar is arranged by 

NEON (the Swedish Network 

in Nutritional Epidemiology) 

in collaboration with SVEP. 

Welcome to 
Uppsala! 

8



NordicEpi 2024 

Planeringen av NordicEpi 2024 är redan i gång.  

Konferensen hålls vartannat år och de nordiska länderna turas om att ansvara för värdskapet. 

Nästa gång är det Danmarks tur. 

Vi har fått följande hälsning från arrangörerna: 

We are happy to announce that planning for the 11th Nordic Conference on 
Epidemiology and Register-Based Research 2024 is underway! 

The conference will take place on June 12th-14th at the University of Copenhagen, 
City Campus (Center for Sundhed og Samfund, CSS) in 
Copenhagen, Denmark.  

Save these dates while we are planning the preliminary program. 
Further information on the program, keynote speakers, practical 
information and registration website will be available later. 

We look forward to seeing you in Copenhagen in 2024! 
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Registerbaserad forskning: 

Djävulen finns i detaljerna 

Erik Bülow, Registercentrum, Västra Götalandsregionen samt avdelningen för ortopedi, institutionen 

för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet 

E-post: erik.bulow@gu.se  

Inom epidemiologi krävs kompetens inom vitt skilda ämnen: medicin, demografi, socioekonomi, 

statistik, programmering, sjukvårdsorganisation, juridik, etik och Gud/Allah/Ganesha vet allt! 

Tyvärr är det få förunnat att samtidigt besitta expertkunskap inom samtliga dessa fält. 

Multidisciplinära samarbeten underlättar förstås men jag tänkte lista några spretiga exempel som 

kanske, kanske inte, är relevanta i något sammanhang. Fokus ligger på registerstudier av ett eller 

annat slag.

Vem är forskningshuvudman? 

Med forskningshuvudman avses enligt 2 § Etik-

prövningslagen “en statlig myndighet eller en 

fysisk eller juridisk person i vars verksamhet 

forskningen utförs”. Mer vägledning än så ger inte 

just den lagen. Men för forskning på känsliga 

personuppgifter (vilket förstås inkluderar samtliga 

uppgifter om individers hälsa), gör offentlighets- 

och sekretesslagen (OSL) sedan skillnad på vilken 

slags verksamhet som är mottagare av exempelvis 

de registeruppgifter en forskare begär ut. Som 

kliniskt aktiv forskare med anställning hos en 

sjukvårdsgivare kan sekretess- och menprövning 

underlättas om denna organisation anges som 

forskningshuvudman, jämfört med om forsk-

ningen i stället bedrivs inom ramen för en 

universitetsaffiliering (jämför kapitel 21 respek-

tive 24 i OSL).  

Vem är vem i ett register? 

I Sverige är vi lyckligt lottade. Vår nationella (om 

än inledningsvis decentraliserade) folkbokföring 

fyller snart 400 år. Och redan dessförinnan fanns 

militära mantalsskrivningar och skattelängder. 

1947 var vi första land i världen med person-

nummer (sedan 1991 reglerat i 18 § Folkbok-

föringslagen), även om vi fram till 1967 saknade 

den sista kontrollsiffran. Detta är dock lite 

intressant i förhållande till våra äldsta, ännu 

relevanta, register. Både det "historiska" döds-

orsaksregistret från 1952 respektive cancer-

registret från 1958 omfattar individer vars 

"personnummer" är en siffra kortare.  

En annan klurighet vid större registerstudier är att 
personnummer inte behöver vara unika. Vid 

registerforskning som omfattar längre tidsserier är 

det inte ovanligt att vissa individer tycks ha 

diagnostiserats eller behandlats långt efter sin 
död. Det kan dock bero på att personnummer 

återanvänts över tid, vilket blir aktuellt då en 

senare immigrant fötts på samma datum från 

vilket 50 andra individer med samma kön redan 

tilldelats ett nummer. På samma sätt kan samma 

individ förekomma med fler än ett personnummer 

ifall födelsedag korrigeras till följd av ett initialt 

felaktigt födelsedatum eller förändrad könsiden-

titet.1 

Vad betyder ett datum? 

Enligt den judiska och kristna skapelsemyten 

skapades solen och månen den “fjärde dagen” (hur 

man därmed särskilde de föregående dygnen 

lämnas som en övning åt läsaren). Klart är 

emellertid att den kristna tideräkningen numera 

tas för given bland många av de människor som 

sysslar med epidemiologi. Detta är emellertid inte 

alltid fallet för de kiselbaserade vänner vi så ofta 

nyttjar för våra beräkningar och statistiska ana-

lyser. Datorers tidsuppfattning är fullt ut linjär. 

Under huven räknar SPSS tiden i antal sekunder 

från tiden för den Gregorianska kalenderns 

införande 1582. De flesta andra mjukvaror nöjer 

sig med antalet dagar men Matlab börjar på år 0 

(ett år som egentligen inte finns), Excel startade 

tidigare sin klocka år 1900 men numera 1904, 

SAS 1960 och R 1970. Detta är bra att känna till 

för den som samlar data från flera källor och som 

fått underlaget konverterat mellan olika format!  

Vilka civilstånd har vi egentligen? 

Ibland studeras sjuklighet relaterat till socio-
ekonomiska förhållanden såsom civilstånd eller 

“familjerättslig ställning”. Men vad är detta 

egentligen? Den som slår i lagboken tycks leta 
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förgäves. Att civilstånd ska registreras nationellt 

framgår förvisso av 6 § 7 p. i lagen om folkbok-

föringsregister men vad det innebär framgår 

varken där eller annorstädes. 

Skatteverket å sin sida radar upp ett par exempel 

(ogift, gift, skild, änka eller änkling) men ger 

ingen uttömmande lista.2  I historiska data finner 

vi även registrerad partner, efterlevande partner 

och skild partner från åren 1995 till 2006 då 

samkönade partnerskap, men inte samkönade 

äktenskap, förekom. 

Noteras bör även att ett par kan vara gifta i annat 

land men att detta inte registrerats i Sverige. För 

egen del har jag både fru och barn i Sverige 

emedan min fru är både ogift och barnlös i sitt 

födelseland (i vilket ett dubbelt medborgarskap 

kvarstår). Pappersexercisen med stämplar, över-
sättare och diverse myndighetskontakter visade 

sig helt enkelt inte vara värt besväret. 

Samboskap ingår förstås inte heller men torde i de 

flesta fall vara lika relevant som äktenskap, 

åtminstone för studiers generaliserbarhet till län-

der med mindre liberal syn på dylika relationer. 

Utbildning och inkomst 

I Sverige saknas konsensus för vad vi menar med 

socioekonomi (även om vi gärna vill justera eller 

stratifiera för detta). Det finns förvisso en socio-

ekonomisk indelning baserad på yrken (arbetare, 

tjänstemän och företagare) från 1982 men den är 

numera föråldrad och har inte använts sedan folk- 

och bostadsräkningen 1990.3 

Utöver civilstånd är det därför vanligt att i stället 

beakta inkomster respektive utbildningsnivå som 

proxy för socioekonomisk status, vilket finns att 

tillgå exempelvis via Statistiska centralbyråns 

Longitudinella integrationsdatabas för sjukförsäk-

rings- och arbetsmarknadsstudier (LISA).4  

Härifrån ges även den lite kryptiska variabeln 

“Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för 

familj”, för vilken hänsyn tas även till att vissa 

individers inkomster förväntas täcka omkostnader 

för fler än individen själv. 

Problemet med att lite slentrianmässigt inkludera 

både inkomst och antal utbildningsår i exempelvis 

en linjär regressionsmodell är att båda två korre-

lerar mot ålder. Dagens åldringar genomförde 

sannolikt sin utbildning inom dåtidens parallell-

skola med folk- och realskola samt läroverk. Det 

sägs att andelen med studentexamen under 1950-
talet var lägre än andelen som disputerat idag 

(även om jag inte lyckats hitta någon helt entydig 

källa). Frågan blir då om detta är ett bra mått på 

socioekonomi eller om det bara gör det svårare att 

skatta ålderseffekten adekvat (tolkningsbara reg-

ressionsmodeller förutsätter ortogonala design-

matriser, det vill säga att variabler är oberoende av 

varandra). Detsamma gäller inkomst, vilken 

förväntas öka med åldern fram till pension. 

Hur hanterar vi stora datamängder? 

Endast en promille av världens befolkning bor i 

Sverige.5 Trots det hanterar vi ibland större data-

mängder än vad våra datorer klarar av. Framför 

allt vid simuleringar eller tekniker som kräver 

upprepad återsampling gång efter annan. I dessa 

sammanhang underlättar det att åtminstone vid 

något tillfälle bekanta sig med några av de 

alternativ som modern teknik erbjuder. Sedan 

2005 har de flesta datorer multipla processor-

kärnor emedan statistikprogram såsom SPSS och 
Stata endast har en begränsad möjlighet att 

utnyttja desamma. I SAS och R är möjligheterna 

större men kan kräva specifika procedurer och 

paket. I många fall krävs dock att varje arbets-

process får en egen uppsättning grunddata. Då är 

det inte säkert att parallellisering löser problemet, 

såtillvida inte också arbetsminnet är stort nog, 

alternativt att data läses in stegvis från disk (vilket 

är vanligt i SAS men betydligt mindre så i 

exempelvis R). Data inläst i arbetsminnet kan 

ibland också behöva dupliceras och rent fysiskt få 

en ny plats i minnet. Detta kräver både tid och 

plats men sker alltid i SPSS, i princip alltid i SAS 

och Stata men bara delvis i R. 

En teknik som fortfarande används sparsamt är att 

utnyttja datorns grafikprocessor. I R finns vissa 

paket, från SAS och Stata kan det delvis ske 

indirekt men i SPSS saknas sådant stöd.     

Referenser: 

1. Ludvigsson JF, Otterblad-Olausson P, Pettersson BU,

Ekbom A. The Swedish personal identity number:
possibilities and pitfalls in healthcare and medical 

research. Eur J Epidemiol. 2009;24(11):659-67.

2. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/

2023.3/330274.html läst 2023-03-08 
3. https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-

standarder/socioekonomisk-indelning-sei/ 

läst 2023-08-03 
4. https://www.scb.se/vara-tjanster/bestall-data-och-

statistik/bestalla-mikrodata/vilka-mikrodata-

finns/longitudinella-register/longitudinell-
integrationsdatabas-for-sjukforsakrings--och-

arbetsmarknadsstudier-lisa/ läst 2021-03-08 

5. United Nations, Department of Economic and Social 

Affairs, Population Division (2021). World Population

Prospects 2020: Highlights (ST/ESA/SER.A/437). 
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20-årsjubileum för etikprövningslagen 
 

Björn Wettermark, Biomedicinskt Centrum BMC, Uppsala universitet  

E-post: bjorn.wettermark@farmaci.uu.se 

Frågor kring forskningsetik engagerar många personer, både inom och utanför akademin. I år är 

det 20-årsjubileum för etikprövningslagen. Sedan den kom har vi fått en Etikprövningsmyndighet 

och en Överklagandenämnd. Det pågår också en aktiv debatt om när man behöver etikprövning 

eller inte för epidemiologisk forskning och reglerna skiljer sig mellan olika länder. 

 

I år är det 20 år sedan vi fick lagen om etik-

prövning av forskning som avser människor (den 

s.k. etikprövningslagen 2003:460). Lagen kom 

till för att Sverige skulle kunna ratificera 

Europarådets konvention från 1996 om mänsk-

liga rättigheter och biomedicin. Etiska koder, 

ramverk och riktlinjer för forskning på människor 

hade naturligtvis funnits många år innan lagen 

kom och etikkommittéer vid universiteten 

bedömde ansökningar, men det var först nu som 

formerna för forskningsetisk granskning blev 

rättsligt reglerad i en lag.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samband med att lagen kom bytte forsknings-

etikkommittéerna namn till etikprövnings-

nämnden och under åren 2004-2018 skedde 

etikprövning vid regionala nämnder i Göteborg, 

Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. 

För att få en ökad enhetlighet och effektivitet 

skapades under 2019 Etikprövningsmyndigheten, 

som fick sitt huvudkontor i Uppsala. Verk-

samheten bedrivs dock fortfarande på sex ställen 

i landet. Sedan 2021 görs etikansökningar via det 

webbaserade systemet Ethix. 

Även om det fanns en etikprövningslag var det 

otydligt hur den skulle följas upp och vilka 

konsekvenser det skulle ha för forskare som inte 

följde lagen. I kölvattnet av uppmärksammade 

diskussioner kring forskningsfusk tillsatte därför 

regeringen den så kallade Oredlighetsutredningen 

(Dir.2015:99). Utredningen ledde till en ny Lag 

(2019:504) om ansvar för god forskningssed och 

prövning av oredlighet i forskning samt att två 

nya myndigheter skapades; Nämnden för 

prövning av oredlighet i forskning (Npof) och 

Överklagandenämnden för etikprövning (Önep). 

Båda startade sin verksamhet den 1 januari 2020. 

 

I höstas fick Etikprövningsmyndigheten ett 

särskilt regeringsuppdrag, att i dialog med Önep, 
Vetenskapsrådet, universitet och högskolor ta 

fram stödmaterial och genomföra informations-

insatser kring forskningshuvudmäns och forska-

res ansvar och skyldigheter vid forskning. I 

anslutning till det genomförde myndigheten 

nyligen en enkätundersökning till forskare om 

kunskapsläget kring etikprövning. Resultaten 

från regeringsuppdraget ska slutredovisas 2024. 

 

När ska man söka till etikkommitté? 

Alla forskningsprojekt är förenade med både 

nytta och risker. Regelverket säger att etikpröv-

ning ska göras: 

• Vid fysiskt ingrepp på en deltagare, till 

exempel blodprov eller kirurgiska 

ingrepp 

• När en metod används som syftar till att 

påverka deltagaren fysiskt eller psykiskt 

• Vid studier på biologiska prover som 

blod, DNA, eller vävnadsprov, där man 

vet vem som donerat provet 

• När känsliga personuppgifter behandlas 
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Etiska utmaningarna varierar 

Balansen mellan risk och nytta varierar beroende 

på vilken typ av forskning som utförs och vilken 

typ av data som samlas in (se figur nedan). 

Interventionsstudier ställer andra och mer 

omfattande krav på etiska överväganden jämfört 

med observationsstudier. Men observations-

studier kan också få allvarliga oönskade 

konsekvenser. Som exempel kan intervjuer om ett 

känsligt ämne ge upphov till känslomässiga 

reaktioner som i värsta fall kan leda till sjukdom 

och behov av terapi.  

 

Redan insamlade data borde vara mindre känsligt, 

men även användning av dessa kan väcka 

reaktioner om integritet och det är i Sverige 

förbjudet att utan tillstånd behandla det som 

kallas ”känsliga personuppgifter”, dvs informa-

tion om ras/etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap 

i fackförening, hälsa och sexualliv.  

Hur pass känsliga sekundärdata är beror även på 

graden av anonymisering, där aggregerade data 

inte anses känsliga eftersom de inte kan hänföras 

till någon person.  

Stora skillnader i krav mellan länder 

Synen på nytta-risk kan variera och skiljer sig åt 

både över tid och mellan länder. I en kvalitativ 

studie analyserade forskarna åtta internationella 

guidelines för epidemiologisk forskning och 

konstaterade att det var stora skillnader i synen på 

vad som bör etikprövas. 

I praktiken skiljer sig även regelverket åt mellan 

olika länder. Många länder kräver samtycke för 

att skapa register, medan vi i Norden sedan länge 

har hälsodataregister där alla invånare är med. I 

Sverige krävs etikprövningstillstånd för register-

forskning, medan länder som Danmark och 

Nederländerna inte har krav på etikprövning om 

uppgifterna hålls pseudonymiserade. Det är också 

stora skillnader mellan länder när det gäller 

enkät- och intervjustudier där vissa länder inte 

kräver etikprövning när man studerar vård-

personal, medan andra gör det. Det pågår även en 

intensiv debatt om hur vi ska hantera etikfrågor 

kring de stora datamängder som växer fram som 

ett resultat av digitaliseringen inom alla sektorer i 

samhället. 

Etik handlar inte bara om ett tillstånd 

Oavsett lagens formella krav på etikprövning så 

är det viktigt att alltid diskutera balansen mellan 

nytta-risk i all forskning. Etiska frågor rör inte 

bara de personer som ingår i studien utan även:  

• andra personer med samma tillstånd/ 

patienter med samma sjukdom 

• personer som har liknande sjukdomar 

• olika personalkategorier inblandade i 

verksamheten och forskningen 

• andra i samhället 

• framtida generationer 

Tänk före och inte efter och för en levande dialog 

med alla inblandade! 

Referenser 

- Lag om (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor.   

- Piasecki J, Waligora M, Dranseika V. What 

Do Ethical Guidelines for Epidemiology Say 

About an Ethics Review? A Qualitative 

Systematic Review. Sci Eng Ethics. 2017 

Jun;23(3):743-768 

- Ferretti A et al. Ethics review of big data 

research: What should stay and what should 

be reformed? BMC Med Ethics. 2021;22:5 
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Avhandling: 

Liver Transplantation-associated Food Allergy and 
Eosinophilic Gastrointestinal Inflammation in 
Children – Clinical and Immunological Aspects 
 

Timo Käppi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet 

E-post: timo.kappi@gu.se  

 

Avhandlingen fokuserar på tre sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen hos barn vilka är relaterade 

till ett felreglerat immunsystem: födoämnesallergi associerad till levertransplantation, kollagen 

gastrit och eosinofil esofagit. De två sistnämnda är inflammatoriska tillstånd som drabbar 

magsäcken respektive matstrupen. Syftet med avhandlingen har varit att öka såväl kunskapen 

om sjukdomsbilden som associerade immunologiska avvikelser. I vissa av delarbetena ingår även 

epidemiologiska aspekter rörande förekomst av de studerade tillstånden.    

 

 
Samtliga tre sjukdomstillstånd som studeras i 

avhandlingen har identifierats första gången 

relativt nyligen; kollagen gastrit i slutet på 1980-

talet och eosinofil esofagit samt födoämnesallergi 

associerad till levertransplantation på 1990-talet. 

Detta gör att det finns många kvarstående 

kunskapsluckor kring dem. En ytterligare aspekt 

som bidragit till det begränsade kunskapsläget är 

att dessa sjukdomsgrupper tidigare ansetts vara 

relativt små. Under de senaste åren har dock en 

ökad uppmärksamhet kring tillstånden lett till att 

ett märkbart ökat antal barn kunnat få dessa 

diagnoser fastställda.  

 

Födoämnesallergi associerad till levertrans-

plantation (delarbete I och II) 

Levertransplantation är en etablerad och fram-

gångsrik behandling vid svår, livshotande 

leversjukdom. Antalet barn (under 18 år) som 

levertransplanteras årligen i Sverige är 15-20 

vilket motsvarar cirka 10 % av alla levertrans-

plantationer. En långtidskomplikation som har 

uppmärksammats efter levertransplantation är en 

ökad risk att utveckla sjukdomar som orsakas av 

en felreglering i immunsystemet. De levertrans-

planterade barnen förefaller att utgöra en särskild 

riskgrupp för detta jämfört med vuxna. Den 

vanligaste immunrelaterade sjukdomen som 

uppträder hos dessa patienter är födoämnesallergi 

som i vissa tidigare studier har rapporterats drabba 
upp mot 40 % av de levertransplanterade barnen. 

Detta är klart mer än förekomsten av födo-

ämnesallergi i allmän barnpopulation (<10 %). 

Kunskapen om associerade riskfaktorer och 

underliggande immunmekanismer med koppling  

 

Timo Käppi 

 

till den ökade utvecklingen av födoämnesallergi 

hos levertransplanterade barn är dock begränsad. 

 

I delarbete I studerades förekomst av allergier och 

bildning av IgE-antikroppar mot födoämnes- och 

luftburna allergen samt autoantikroppar i en 

tvärsnittskohort av 43 levertransplanterade barn. 

Vi kunde påvisa att drygt en fjärdedel av de 

levertransplanterade barnen hade utvecklat 
födoämnesallergi. Vi fann även en hög förekomst 

av autoantikroppar samt IgE-antikroppar mot 

födoämnen (sensibilisering) hos de levertrans-

planterade barnen jämfört med det som har 
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rapporterats för allmän barnpopulation. Födo-

ämnesallergi och autoantikroppar förekom 

dessutom i en ökad utsträckning hos samma 

individer vilket tyder på ett avvikande immunsvar 

både mot födoämnen och kroppsegna strukturer 

hos dessa barn. 

 

I delarbete II analyserades subpopulationer av 

lymfocyter och cytokiner i blodprover tagna från 

samma levertransplanterade barn som ingick i det 

första delarbetet. Som referensgrupper inklude-

rades även ålders- och könsmatchade friska 

kontroller samt icke-transplanterade barn med 

födoämnesallergi. Vi fann att gruppen av lever-

transplanterade barn visade tecken på en 

avvikande, ökad aktivering av immunsystemet 

trots till synes normalt fungerande transplantat. 
Våra resultat indikerade även att en mer uttalad 

immunaktivering kan vara kopplad till en ökad 

risk att utveckla födoämnesallergi efter lever-

transplantation. 

 

Kollagen gastrit (delarbete III) 

Kollagen gastrit är ett nyligen upptäckt, sällsynt 

inflammatoriskt tillstånd i magsäcken som är 

studerat i en mycket begränsad omfattning. Den 

kliniska bilden är därmed bristfälligt kartlagd och 

patogenesen okänd, men en immunmedierad 

mekanism tros föreligga. En tredjedel av de totalt 

cirka 300 tidigare rapporterade fallen av kollagen 

gastrit har varit hos barn, men i de tidigare 

studierna har det inte varit möjligt att uppskatta 

tillståndets förekomst i barnpopulation.  

 

Delarbete III var en populationsbaserad studie där 

alla 15 barn som insjuknat i kollagen gastrit innan 

18 års ålder i Halland, Jönköping, Värmland och 

Västra Götalands län under perioden 2008-2019 

inkluderades. Detta möjliggjorde att vi för första 

gången kunde beräkna prevalens- och incidens-

siffror samt påvisa att tillståndet har koppling till 

kvinnligt kön. Våra övriga resultat från studien 

tyder på att kollagen gastrit hos barn är en kronisk 

sjukdom och har koppling till autoimmunitet i 

form av hög förekomst av autoantikroppar samt 

ärftlighet till autoimmuna sjukdomar hos första-

gradssläktingar. Vidare syntes vissa inflamma-

toriska blodmarkörer ofta vara förhöjda vid detta 

tillstånd vilket potentiellt kan utnyttjas vid klinisk 

uppföljning av sjukdomsaktivitet. 
 

Eosinofil esofagit (delarbete IV) 

Vid eosinofil esofagit (EoE) förekommer en 

kronisk, allergisk inflammation i matstrupen 

vilken oftast är utlöst av födoämnen. Sjukdomen 

karakteriseras av en ökad förekomst av vita blod-

kroppar som kallas för eosinofila granulocyter 

(eosinofiler) i matstrupsslemhinnan vilka rekry-

teras dit från blod. Inflammationen i matstrupen 

resulterar typiskt i sväljningsrelaterade besvär 

även om symtombilden skiljer sig en del mellan 

barn och vuxna. Samtidigt som den kliniska 

bilden vid EoE är välbeskriven, är eosinofilens 

roll i patogenesen fortsatt oklar. 

 

I delarbete IV analyserades uttryck av olika 

molekyler i eosinofiler i blodprover från barn med 

EoE. Som referensgrupper inkluderades friska 

barn samt vuxna med EoE och friska vuxna. Vi 

fann att blodeosinofilernas molekyluttryck hos 

barn med EoE skiljer sig från det som ses både hos 

friska barn och vuxna patienter med EoE. Detta 
kan indirekt tyda på att sjukdomsprocesserna är 

olika vid EoE hos barn och vuxna.   

 

Sammanfattningsvis ger avhandlingen ett viktigt 

nytt kunskapsunderlag för bättre uppföljning av 

patienter med de studerade tillstånden. 

Avhandlingen bidrar även med nya insikter om 

associerade immunavvikelser vilket i framtiden 

kan leda till en förbättrad diagnostik och 

behandling av dessa sjukdomar. 

 

 
Delarbete I 

Käppi T, Rabe H, Lingblom C et al. High Frequency of 

Concomitant Food Allergy Development and Autoantibody 
Formation in Children Who Have Undergone Liver 

Transplantation. Transplantation 2019. 

 http://doi.org/10.1097/TP.0000000000002751 

  
Delarbete II 

Käppi T, Hesselmar B, Lingblom C et al. Elevated cytokine 

production and T-cell activation in children after liver 
transplantation – A link to increased susceptibility to food 

allergy development? In manuscript. 

  
Delarbete III 

Käppi T, Wanders A, Wolving M et al. Collagenous Gastritis 

in Children: Incidence, Disease Course and Associations with 

Autoimmunity and Inflammatory Markers. Clinical and 
Translational Gastroenterology 

2020. http://doi.org/10.14309/ctg.0000000000000219 

  
Delarbete IV 

Lingblom C, Käppi T, Bergquist H et al. Differences in 

eosinophil molecular profiles between children and adults 
with eosinophilic esophagitis. Allergy 2017.   

 http://doi.org/10.1111/all.13140 

 
 

Länk till avhandlingen: 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/72550 
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Kurser och konferenser 

Namn Datum Plats Hemsida 

European causal inference meeting 19-21 april  Oslo, 

Norge 

https://www.eurocim.org/#:~:text

=Meeting%20in%20Oslo,invited

%20speakers%20and%20course

%20holdes. 

Kvalitetsregister för forskning 2023 11 maj Stockholm https://www.lakemedelsakademi

n.se/produkt/kvalitetsregister-

for-forskning-2023/ 

SVEP och NEON: Causal inference in 

nutritional epidemiology - optimising 

the use of observational data to 

strengthen the evidence between diet 

and health 

13 juni Uppsala www.epidemiologi.nu/events  

Sommarkurs i moderna metoder i 

biostatistik och epidemiologi 

4-17 juni Treviso, 

Italien 

http://www.biostatepi.org/  

Sommarkurs - Biostatistics for 

Researchers 

10-21 juli Utrecht, 

Holland 

https://utrechtsummerschool.nl/c

ourses/life-sciences/biostatistics-

for-researchers 

ISPE (International society for 

pharmacoepidemiology) – konferens 

 

23-28 

augusti 

Halifax, 

Canada 

https://www.pharmacoepi.org/m

eetings/annual-conference/  

ISEE (International society for 

environmental epidemiology) - 

konferens 

17-20 

september 

Kaohsiung, 

Taiwan 

https://www.iseeconference.org/ 

EUPHA public health conference 8-11 

november 

Dublin, 

Irland 

https://ephconference.eu/ 

15th annual NorPEN meeting 22-24 

november 

Oslo, 

Norge 

http://www.norpen.org/ 

ICOH (International Conference on 

Occupational Health) 

2-3 

december 

Sydney, 

Australien 

https://waset.org/occupational-

health-conference-in-december-

2023-in-sydney  

 

SVEPET-redaktionen 

c/o Eva Andersson 

Arbets- och 

miljömedicin 

Medicinaregatan 16A 

Box 414 

40530 Göteborg 

Porto betalt 

Sverige B 
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