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Sammanfattning 

 

Bakgrund: En vanlig bakomliggande orsak till kardiovaskulära sjukdomar är ateroskleros. En 

ökning av IMT och LD ses tidigt i den aterosklerotiska processen. För att undersöka IMT och 

LD används ultraljud. Det finns flera riskfaktorer för att få en ökad IMT och LD. Möjligtvis 

finns det en sidoskillnad av IMT och LD, däremot är inte orsaken klarlagd. Syfte: Syftet var att 

jämföra intima-media tjocklek (IMT) och lumendiameter (LD) mellan höger- och vänster 

arteria carotis communis (CCA). Syftet var även att jämföra om det fanns en sidoskillnad av 

IMT och LD i CCA med utgångspunkt från riskgrupperna relaterat till respektive referensgrupp.  

Metod: Detta arbete var en retrospektiv studie med 41 slumpmässigt utvalda deltagare. 

Resultat: Det sågs ingen statistisk signifikant sidoskillnad av IMT eller LD i hela populationen. 

Vid jämförelse av sidoskillnad av IMT och LD mellan riskgrupp och referensgrupp kunde ingen 

statistisk signifikant sidoskillnad påvisas hos någon av grupperna. Diskussion: Syftet 

uppnåddes men begränsningar som kan ha påverkat resultatet förekom. Detta arbete har fått 

både liknande resultat samt avvikande resultat jämfört med tidigare studier. Slutsats: Fortsatt 

forskning rekommenderas för att erhålla mer kunskap inom området. Därmed kan mätning av 

IMT och LD utvecklas och användas för förebyggande av kardiovaskulära sjukdomar. 

 

Nyckelord: Ateroskleros, ultraljud, kardiovaskulära sjukdomar, artär.  

 



 

 

Summary 

 

Intima-media thickness and lumen diameter in common carotid artery: a comparison of 

the right and left side  

 

Background: A common cause to cardiovascular disease is atherosclerosis. An increased IMT 

and LD reflects early stages of atherosclerosis. Ultrasound is used to investigate IMT and LD. 

There are several risk factors for an increased IMT and LD. Possibly there is a side difference 

of IMT and LD, but the cause is not clear. Aim: The aim was to compare intima-media thickness 

(IMT) and lumen diameter (LD) between right- and left common carotid artery (CCA). The aim 

was also to compare if there was any side difference based on risk groups related to each 

corresponding reference group. Method: This thesis was a retrospective study including 41 

randomly selected participants. Results: No significant side difference of IMT and LD was 

seen in the entire group. When comparing side difference of IMT and LD between the risk 

groups and reference groups, no significant side difference could be seen. Discussion: The aim 

was achieved, but limitations that could affect the result occurred. Compared with previous 

studies, this work has both similar results as well as divergent results. Conclusion: Future 

studies are recommended to improve more knowledge. Thus, measurement of IMT and LD can 

be developed and used to prevent cardiovascular diseases.  

 

Keywords: atherosclerosis, ultrasound, cardiovascular diseases, artery.  
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Inledning 

Kardiovaskulära sjukdomar är ett av nutidens största hälsoproblem och är en ledande orsak till 

sjukdom och död. En vanlig bakomliggande orsak till kardiovaskulära sjukdomar är 

ateroskleros (1). Aterosklerosprocessens förlopp startar med att low-density lipoprotein (LDL)-

partiklar ansamlas i intima. Detta leder till en kronisk inflammation som genom monocyter och 

T-celler skadar endotelet. Makrofager och isolerade skumceller ansamlar kolesterol och bildar 

en kärna i det aterosklerotiska placket. T-celler och makrofager startar en kronisk inflammation 

även i placket som tillväxer gradvis. Det aterosklerotiska placket omges av en fibrös kapsel (2, 

3). Ateroskleros är asymtomatiskt i tidigt stadium och symtom kommer först vid ischemi eller 

ruptur av plack, därför är tidiga fynd av aterosklerotiska processer en fördel. Tidiga fynd av 

ateroskleros kan ge en bättre och mer patientspecifik behandling vilket kan förebygga sjukdom 

och därmed minska dödlighet av kardiovaskulära sjukdomar (1). Ateroskleros medför en 

ökning av artärväggens tjocklek och en mätning av intima-media tjockleken (IMT) görs för att 

se tidiga aterosklerotiska förändringar (4). En ökad lumendiameter (LD) kan även det spegla 

tidiga aterosklerotiska förändringar (5). En ökad IMT och LD i arteria carotis communis (CCA) 

ger en ökad risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och 

transitorisk ischemisk attack (2, 4, 5).  

Bakgrund 

Anatomi och fysiologi  

Artärer kan i stort delas in i två grupper, elastiska- eller muskulära artärer. CCA är en elastisk 

artär och är den största artären i huvud- och halsregionen. Vänster CCA avgår direkt från arcus 

aorta och är belägen mellan truncus brachiocephalicus (BCT) och vänster arteria subclavia. 

Höger CCA avgår som en gren från BCT. Innan CCA delar sig återfinns bifurkationen som kan 

vara belägen mellan os hyoideum och cartilago cricoidea. I höjd med tredje och fjärde vertebrae 

cervicales delar sig CCA till arteria carotis interna (ICA) och arteria carotis externa (ECA) (2, 

6). 

 

Artärväggen är uppbyggd i tre vävnadsskikt, intima, media och adventitia. Intima är det innersta 

vävnadsskiktet i artären och ligger närmast lumen. Intima består av ett encelligt endotellager, 

bindväv, elastisk vävnad samt glatta muskelceller. Vid ateroskleros är det främst intima som 
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förtjockas. Media är det mellersta vävnadsskiktet i artären och består av glatta muskelceller, 

elastin och kollagen. Media är avskild från intima och adventitia genom en inre- och yttre 

elastisk lamina. Uppbyggnaden av media skiljer sig beroende på om det är en elastisk- eller 

muskulär artär. Media är det vävnadsskikt som bestämmer kärlets mekaniska egenskaper. 

Adventitia är det yttersta vävnadsskiktet i artären och består av lucker bindväv. Adventitia ger 

stadga till kärlväggen och förhindrar ruptur samt en överdriven uttänjning av kärlet. Tjockleken 

av adventitia beror på kärlets fysiologiska funktioner (7).  

 

 

 

Figur 1. Schematisk illustration av artärens tre vävnadsskikt (8). 

 

 

Shear stress representerar den friktionskraft som kärlväggen utsätts för och bestäms av 

blodflöde, kärlgeometri samt blodets viskositet. Shear stress är relaterat till den vaskulära 

funktionen samt inflammation av kärlväggen. Detta är en viktig faktor vad gäller kärlets 

remodellering samt utveckling av ateroskleros. Förhållandet mellan maxhastigheten i artären 

och kärlradien är en uppskattning av shear stress (9). En förändrad shear stress påverkar därmed 

remodelleringen av kärlväggen vilket kan leda till en ökad IMT, förändringar i LD samt 

ateroskleros. En ökad IMT behöver inte alltid bero på ateroskleros utan orsaken kan även 

relateras till den adaptiva responsen som sker på grund av förändringar i shear stress. Det har 

även visat sig att artärer har en förmåga att vidgas tidigt i den aterosklerotiska processen för att 
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förhindra en avsmalning av kärlet. Tidigt i processen kommer därmed LD att bevaras trots 

utveckling av ateroskleros (9, 10).  

Ultraljudsavbildning  

För att undersöka IMT och LD är ultraljud med B-mode en bra metod. Metoden har hög 

sensitivitet och reproducerbarhet för att identifiera och kvantifiera ateroskleros. Metoden är 

även icke-invasiv och kostnadseffektiv samt ger information om tidiga förändringar av IMT 

och LD. Metoden kräver att utövaren är erfaren för att ett säkert resultat ska kunna erhållas (4, 

10, 11). Mätning av IMT kan utföras i både CCA, ICA och bifurkationen i CCA. ICA och 

bifurkationen i CCA har större benägenhet att drabbas av ateroskleros på grund av en högre 

hemodynamisk stress, dock är det svårt att visualisera IMT på dessa ställen. Därför är mätning 

av IMT i CCA att föredra, då IMT tydligare kan visualiseras här. För att mäta IMT i CCA 

visualiseras kärlet i längdsnitt och en linjär transducer med en frekvens på 7 MHz bör 

användas. Mätningen bör utföras i slutdiastole då IMT blir tunnare i systole på grund av en 

ökad LD. I ultraljudsbilden som visualiserar kärlväggen ses två parallella ekon, dessa ekon 

uppkommer på grund av att ultraljudsvågorna reflekteras olika beroende på vävnadens 

akustiska egenskaper. Den delen av väggen som är närmast givaren benämns nära väggen och 

den delen som ligger längst bort från givaren benämns bortre väggen. För att mätningen av IMT 

ska bli tillförlitlig bör den ske i den bortre väggen. Mätning i den nära väggen är mer opålitlig 

på grund av sämre ekogenicitet. De två parallella ekon i den bortre väggen speglar övergången 

mellan lumen och intima och övergången mellan media och adventitia. Genom att mäta 

avståndet mellan dessa två ekon erhålls ett mått av IMT (4, 12). För att få ett mått på LD mäts 

avståndet mellan de två gränssnitten av intima-lumen i den nära- och bortre väggen, detta 

motsvarar principen leading edge-to-leading edge (10).  
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Figur 2. Kärlets anatomiska gränsskikt och motsvarande ekon i ultraljudsbilden (13).   

 

 

 

Figur 3. Tvådimensionell ultraljudsbild av arteria carotis communis (14).  

 

 

Felkällor som kan uppstå vid mätning av IMT och LD är förutom en oerfaren utövare beroende 

på ett flertal faktorer. Mycket brus i ultraljudsbilden och variationer i ekogeniciteten som beror 

på ultraljudsmaskinen och bildkvaliteten kan medföra mätfel. Felaktig placering av region of 

interest (ROI) kan också ge variationer i mätvärdena. I ultraljudsbilder där kärlet inte ligger rakt 

och där kärlväggarna är oregelbundna blir IMT och LD svårare att visualisera. Även vid 

plackförekomst och ateroskleros är risken att mätfel uppkommer större. Felaktiga inställningar 
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av frame rate kan också påverka ultraljudsbilden. Beroende på om mätningarna utförs manuellt, 

automatiskt eller semiautomatisk kan detta påverka mätvärdena. Vid automatisk mätning kan 

placeringar av markörer bli felaktiga, placeringarna kan till exempel läggas vid vena jugularis 

istället för i kärlväggen i CCA. De manuella och semiautomatiska metoderna är mer beroende 

av utövaren än den automatiska. Ingen av de olika mätmetoderna är bra i alla aspekter, utan 

metoderna har sina för- och nackdelar beroende på kärlets utseende (4). 

Intima-media tjocklek och lumendiameter  

IMT har ett normalvärde mellan 0,25 - 1,5 mm hos friska vuxna individer och IMT definieras 

som onormal vid värden över 1,0 mm. Dock finns det en stor variation av normalvärden mellan 

olika populationer och individer (15). IMT ökar naturligt med åldern, IMT ökar mellan 0,005–

0,01 mm/år (16). Enligt Lou et. al (17) börjar IMT i vänster CCA förtjockas signifikant efter 

cirka 35 års ålder medan IMT i höger CCA börjar förtjockas signifikant 10 år senare, vid cirka 

45 års ålder. IMT varierar även under hjärtcykeln, IMT är tjockast i slutdiastole och tunnast i 

systole. En ökning av IMT på 0,1 mm ökar risken för hjärtinfarkt med 10–15 % och ökar risken 

för stroke med 13–18 % (16).  

 

Precis som IMT är LD relaterad till ett flertal aterosklerotiska riskfaktorer och en ökad LD kan 

precis som en ökad IMT ses vid kardiovaskulära sjukdomar. Ökningen av LD ses tidigt i den 

aterosklerotiska processen. En ökad LD i CCA är associerad med en ökad risk att drabbas av 

kardiovaskulära händelser (5). Det är svårt att bestämma ett normalvärde på LD då flera faktorer 

så som kroppsstorlek, ålder och kön påverkar diametern. LD ökar cirka 0,03 mm per år hos 

friska individer och cirka 0,039 mm per år för individer som har någon riskfaktor för att utveckla 

ateroskleros. För de individer som lider av en kardiovaskulär sjukdom ökar LD med cirka 0,046 

mm per år (18). Genom att mäta LD i CCA kan en ökad förståelse om den aterosklerotiska 

processen samt förutsägelsen om kardiovaskulära sjukdomar erhållas. Ökad LD är associerad 

med hög ålder (10, 18). Då en ökad IMT inte behöver bero på ateroskleros, utan kan bero på en 

adaptiv respons är det bra att även mäta LD. Genom att mäta IMT och LD tillsammans kan 

orsaken till förtjockningen av IMT, den adaptiva responsen eller ateroskleros, bestämmas. En 

mätning av IMT och LD tillsammans ger därför ett säkrare resultat än att mäta IMT och LD 

enskilt (5, 10). 
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Riskfaktorer 

Det är viktigt att upptäcka riskfaktorer som leder till en ökad IMT och LD innan symtom eller 

sjukdom börjar utvecklas. Riskfaktorer för att få en ökad IMT och LD är manligt kön, rökning, 

högt blodtryck, hög ålder, högt body mass index (BMI), diabetes samt högt kolesterolvärde (1, 

4, 15, 18).   

 

Den mest kända riskfaktorn som är associerad med en ökad IMT är högt blodtryck. Flera studier 

har visat att ett ökat blodtryck korrelerar med en ökad IMT hos båda könen i flera populationer 

(19, 20). Flera studier pekar även på att högt blodtryck är associerat med en remodellering av 

CCA. Vid högt blodtryck förändras shear stress och det medför en utmattande effekt på elastin 

och kollagen i artärväggen. Detta leder sedan till en remodellering av CCA vilket medför 

degenerativa förändringar i kärlet och en ökad IMT (9). Ett flertal studier visar även att manligt 

kön är en riskfaktor för att drabbas av ateroskleros. Studierna visade att män har en tjockare 

IMT samt större kärl än kvinnor (15, 17, 19, 21). Anledningen till denna skillnad är inte helt 

klarlagd, men studier har diskuterat om skillnaden kan bero på könshormoner (20, 21). 

Skillnaden på IMT mellan män och kvinnor är mer signifikant efter 45 års ålder (20). Dock 

finns det andra studier som säger att det inte är någon skillnad på IMT mellan män och kvinnor 

(21). Rökning är en riskfaktor som medför att en inflammatorisk mekanism startar vilket leder 

till en utveckling och progression av ateroskleros. En markör för vaskulär inflammation är 

förhöjt C-reaktivt protein samt ökade nivåer av fibrinogen, vilket har påvisats hos ett flertal 

rökare (22, 23). Vid rökning är det intima som blir påverkad och förtjockas. Hur mycket IMT 

förtjockas samt grad av ateroskleros beror på hur mycket individen röker (24). Även LD ökar 

hos individer som röker. Den ökade risken finns kvar i upp till 10 år efter avslutad rökning (23). 

Ett högt BMI är även det en riskfaktor för att drabbas av ateroskleros. Studier har visat att ett 

högre BMI korrelerar med en tjockare IMT (17, 19, 20, 25). Orsaken till att IMT ökar vid högre 

BMI har ännu inte klarlagts men enligt Dalmas et. al (25) skulle det kunna bero på att 

fettvävnaden gör sig av med ämnen som inkräktar på kärlen och främjar utvecklingen av 

ateroskleros. 

 

I ett flertal studier har det visat sig att IMT är större i vänster CCA än i höger CCA (15, 17). 

Anledningen till detta är inte helt klarlagd, men det kan det bero på att vänster CCA avgår direkt 

från arcus aorta medan höger CCA avgår från BCT (17). Samtidigt säger andra studier att det 

inte finns någon signifikant skillnad mellan IMT i höger- och vänster CCA (26, 27). Studier 
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hävdar även att olika riskfaktorer påverkar höger- respektive vänster CCA på olika sätt men att 

det behövs mer forskning inom området för att klargöra om så är fallet (17, 26).  

Syfte 

Syftet med detta arbete är att jämföra IMT och LD mellan höger- och vänster CCA på vuxna 

medelålders individer, samt att även jämföra om det finns en sidoskillnad av IMT och LD i 

CCA med utgångspunkt från riskgrupperna relaterat till respektive referensgrupp. 

Frågeställningar 

- Är det en större sidoskillnad hos män jämfört med hos kvinnor? 

- Är det en större sidoskillnad hos rökare jämfört med hos icke rökare? 

- Är det en större sidoskillnad hos de individer med ett högt systoliskt blodtryck (SBT) 

jämfört med de individer med ett normalt SBT? 

- Är det en större sidoskillnad hos de individer med ett högt BMI jämfört med de individer 

med ett normalt BMI? 

Material och metod 

Urval  

Examensarbetet var en retrospektiv studie med kvantitativ ansats. Material fanns redan insamlat 

och bearbetningen av detta gjordes på Jönköping University samt på klinisk fysiologi på 

Länssjukhuset Ryhov under vecka 14–21. Populationen till detta examensarbete var 

slumpmässigt utvalda deltagare från kontrollgruppen Cardiovascular reference population 

(CAREFUL) som ingick i forskningsprogrammet Cardiovascular risk factors in patients with 

type 2 diabetes – a prospective study in primary care (CARDIPP). Insamlingen av materialet 

till CAREFUL genomfördes mellan februari 2008 och mars 2010. De som deltog i CAREFUL 

var män och kvinnor i åldrarna 50–70 år och som bodde i området kring Linköpings 

universitetssjukhus. Deltagare som hade känd eller nyupptäckt diabetes mellitus exkluderades 

från deltagande. Även om deltagaren hade känt aorta aneurysm eller ärftlighet för detta 

exkluderades de från deltagande i CAREFUL. De slumpmässigt utvalda deltagarna från 

CAREFUL blev sedan tillfrågade om att delta i ytterligare undersökningar mellan 8–24 

november 2012. Vid dessa ytterligare undersökningar samlades data av IMT och LD in. Det är 

dessa undersökningar som ligger till grund för materialet som användes till detta 
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examensarbete. Data samlades in på fysiologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus. 

Materialet bestod av totalt 41 personer, varav 19 kvinnor och 22 män. 20 av individerna var 

rökare, 25 av individerna hade ett högt systoliskt blodtryck och 22 av individerna hade ett högt 

BMI. Individerna delades in i olika grupper. Indelningen skedde utifrån olika riskfaktorer som 

kan medföra en ökad IMT och/eller LD. Dessa riskfaktorer var manligt kön, rökare, SBT 140 

mmHg och BMI 25 kg/m2. Utifrån materialet skapades även motsvarande referensgrupper till 

riskgrupperna. Referensgruppen till manligt kön var kvinnligt kön, referensgruppen till rökare 

var icke-rökare, referensgruppen till SBT 140 mmHg var SBT <140 mmHg och 

referensgruppen till BMI 25 kg/m2 var BMI <25 kg/m2. 

Insamling av data 

Ultraljudsmaskinen (HDI 5000, Philips Medicial Systems, ATL Ultrasound, Bothell, WA, 

USA) användes vid insamling av data och denna var utrustad med en 38 mm 5–12 MHz linjär 

transducer. Allt material har samlats in av en erfaren utövare. På alla deltagare kopplades ett 

rytm-EKG för att veta vart i hjärtcykeln bilden togs. Mätningen av IMT och LD gjordes på 

höger respektive vänster CCA i längdsnitt i slutdiastole, minst två bilder sparades. Mätningen 

gjordes 1–2 cm kaudalt om bifurkationen, med undantag av plackförekomst i denna regionen, 

då gjordes mätningen i närmsta plackfria område. Mätning av IMT utfördes i den bortre väggen 

och markören placerades i gränsskiktet mellan intima och lumen samt i gränsskiktet mellan 

media och adventitia. Vid mätning av LD användes metoden leading edge-to-leading edge. 

Mätningar av IMT och LD utfördes i programmet Artery Measurement System (AMS) II 

V1.1363. På både IMT och LD registrerades två mätningar på höger- respektive vänster sida 

där sedan ett medelvärde av dessa räknades ut på respektive sida.   

 

På alla deltagarna gjordes insamling av längd och vikt och BMI räknades sedan ut genom 

formeln kroppsvikt(kg)/längd2(m), ett BMI >25 kg/m2  definierades som högt (25). Vågen som 

användes var av modell SECA 877 och en avrundning nedåt på 0,5 kg gjordes. Vikten mättes 

utan skor, ytterkläder samt föremål i byxfickorna. Ingen regelmässig kalibrering utfördes men 

vågen visade alltid på 0,0 kg innan deltagaren klev upp på den. Ett icke-invasivt blodtryck 

mättes med oscillometrisk metod (Dinamap PRO 200 Monitor, Critikon, Tampa, FL, USA) på 

alla deltagare. En manschett med lämplig storlek, avseende överarmens omkrets, kopplades till 

en monitor och sattes sedan på patientens överarm. Efter varje automatisk uppumpning och när 

trycket hade släppts ur manschetten presenterades det systoliska, diastoliska och 

medelblodtrycket som var baserade på beräkningar gjorda av en implementerad algoritm. 
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Blodtrycket mättes både på höger och vänster arm. Ett SBT 140 mmHg definierades som högt 

(19, 20). Deltagarna fick även uppge om de var rökare eller icke rökare samt om de åt någon 

typ av läkemedel kontinuerligt, vid behovs medicin räknades inte in. 

Statistisk analys 

Den data som har samlats in har analyserats och bearbetats i programmet IBM SPSS Statistics 

version 24, New York, USA. Data analyserades i hela populationen med hjälp av ett Paired 

Samples t-test. Medelvärde  standardavvikelse (SD) av IMT och LD räknades ut på höger- 

respektive vänster CCA. Efter analys av hela populationen gjordes en efterföljande indelning 

av materialet i grupperna kön, rökning, SBT och BMI. Vid jämförelse i de olika grupperna 

presenteras median (25:e percentilen/75:e percentilen) för IMT och LD. I de olika grupperna 

beräknades differensen av höger- och vänster IMT samt differensen av höger- och vänster LD. 

Differenserna analyserades sedan med hjälp av ett Mann-Whitney U Test. Detta test valdes då 

materialet inte var normalfördelat och då grupperna inte var tillräckligt stora. Ett p-värde <0,05 

användes för att jämföra om det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan höger och vänster 

CCA i hela populationen samt i de olika grupperna. Sammanställningar av tabeller utfördes i 

Windows Microsoft Word version 16.10, 2017. 

Etiska överväganden 

Etisk egengranskning har utförts enligt rekommendationer från Hälsohögskolan, Jönköping 

University (Bilaga 1). Huvudregeln är att informerat samtycke ska samlas in från deltagare om 

arbetet involverar människor (28). Då deltagarna från CAREFUL har gett sitt samtycke till att 

data får användas i framtida studier och forskning och då författarna till detta arbete inte hade 

personlig kontakt med deltagarna från studien CAREFUL ansågs inte ytterligare samtycke 

väsentligt. I detta arbete har författarna inte haft tillgång till journalsystem utan endast haft 

tillgång till ett studieprotokoll samt hälsoblankett, vilket endast har medfört ett minimalt 

integritetsintrång för den enskilde deltagaren. Enligt lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor får samtycke alltid tas tillbaka med omedelbar verkan (28). Deltagarna från 

studien CAREFUL hade inte fått information om att detta arbete skulle utföras, därför fanns det 

heller ingen möjlighet för deltagarna att ta tillbaka sitt samtycke, vilket kunde ses som ett etiskt 

dilemma. Då materialet till studien CAREFUL samlades in för sex år sedan är detta motivering 

till att ytterligare samtycke inte behövdes då lagen säger att redan insamlade data får användas, 

även om samtycke tas tillbaka (28). Då författarna inte har träffat deltagarna har detta arbete 

inte inneburit en risk för skada eller obehag för deltagarna, vilket var ytterligare skäl till att ett 
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nytt samtycke inte behövde samlas in (28). Deltagarna i studien CAREFUL deltog frivilligt 

utan ekonomisk ersättning och alla deltagare kunde förstå det svenska språket och hade ingen 

kognitiv- eller psykisk funktionsvariation. Detta innebar att förståelsen för samtycke om 

deltagande samt information inte borde vara begränsad. All patientdata har behandlats 

konfidentiellt och alla deltagare har avidentifierats vid statistiska beräkningar och 

presentationer av resultat för att spårning av deltagare i arbetet inte skulle kunna möjliggöras. 

Studien CAREFUL har fått ett etiskt godkännande från en forskningsetikprövningsnämnd.  

Resultat 

All data samlades in under den angiva tidsperioden och ingen individ behövde exkluderas från 

arbetet. Populationen bestod av 41 personer, 19 kvinnor och 22 män med en ålder mellan 55–

75 år.  20 individer uppgav att de var rökare, 25 individer hade ett högt systoliskt blodtryck och 

22 individer hade ett BMI >25 kg/m2. Av de 41 individerna var det 14 stycken som åt något typ 

av läkemedel och 12 av dessa individer åt något typ av läkemedel som påverkade hjärt-

kärlsystemet i form av thiazide diuretika, loop diuretika, angiotensinkonverterande enzym 

(ACE)-hämmare, kalcium-antagonister, statiner, acetylsalicylsyra samt betablockare. För 

fullständig demografi se Tabell 1.   

 

Tabell1. Demografisk data över deltagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data presenteras som medelvärdestandardavvikelse(SD) eller n(%). 

BMI, body mass index; SBT, systoliskt blodtryck.  

 

                  Deltagare n = 41 

Ålder (år)                  655,8 

Manligt kön (%)                  51,2 

Längd (cm)                 171,19,6 

Vikt (kg)                 74,113,6 

BMI (kg/m2)                 25,23,5 

Rökare (%)                 48,8 

SBT 140 mmHg (%)                 61 

Deltagare med läkemedel (%)                 34 

SBT (mmHg)                139,916,6 
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Värden på IMT- samt LD i höger- respektive vänster CCA samlades in och analyserades. För 

alla individer varierade IMT på höger sida mellan 0,48–1,09 mm och IMT på vänster sida 

mellan 0,45–1,40 mm. LD varierade mellan 5,03–7,28 mm på höger sida och mellan 4,83–7,49 

mm på vänster sida. Tre av deltagarna hade en IMT 1,0 mm i höger CCA (7,3%) och fyra av 

deltagarna hade en IMT 1,0 mm i vänster CCA (9,8%). Med hjälp av ett Paired Samples t-test 

jämfördes sidoskillnaden på IMT respektive LD i hela populationen. IMT i vänster CCA var 

större än IMT i höger CCA och LD i höger CCA var större än LD i vänster CCA. Dock kunde 

ingen signifikant sidoskillnad på IMT (P = 0,303) eller LD (P = 0,094) ses. (Tabell 2).  

 

 

Tabell 2. Jämförelse av IMT (mm) och LD (mm) i höger- respektive vänster CCA i hela populationen. 

  Höger CCA Vänster CCA P-värde 

IMT  0,720,17 0,760,20 0,303 

LD  6,120,59 6,000,63 0,094 

Data presenteras som medelvärdestandardavvikelse(SD). Jämförelse utfördes med ett Paired sample t-

test, P <0,05 anses vara statistiskt signifikant. 

IMT, intima-media tjocklek; LD, lumendiameter; CCA, arteria carotis communis.  

 

 

Populationen delades in i grupper utifrån riskfaktorerna manligt kön, rökare, högt SBT samt 

högt BMI där sidoskillnad av IMT och LD i CCA analyserades. Manligt kön jämfördes med 

kvinnligt kön, rökare jämfördes med icke rökare, SBT 140 mmHg jämfördes med SBT <140 

mmHg och BMI 25 kg/m2 jämfördes med BMI <25 kg/m2. IMT och LD i höger- och vänster 

CCA analyserades i de olika grupperna med hjälp av ett Mann-Whitney U Test. Analyserna 

presenteras i Tabell 3 och 4. 
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Tabell 3. Jämförelse av IMT (mm) i höger- och vänster CCA i de olika riskgrupperna.  

 Höger IMT Vänster IMT 
Differens 

höger-vänster 

P-

värde 

Män 0,75(0,60/0,89) 0,74(0,64/0,89) 0,03(-1,12/0,95)  

0,781 
Kvinnor 0,72(0,56/0,81) 0,72(0,59/0,82) 0,04(-0,08/0,08) 

Rökare 0,74(0,60/0,80) 0,74(0,63/0,91) 0,04(-0,21/0,09)  

0,791 
Icke rökare 0,70(0,55/0,86) 0,72(0,60/0,84) 0,02(-0,07/0,08) 

SBT 140 (mmHg) 0,75(0,57/0,83) 0,76(0,63/0,91) 0,04(-0,12/0,08)  

0,858 
SBT <140 (mmHg) 0,72(0,59/0,86) 0,71(0,60/0,81) 0,00(-0,06/0,09) 

BMI 25 (kg/m2) 0,75(0,60/0,89) 0,75(0,60/0,87) 0,06(-0,04/0,09) 
 

0,161 

BMI <25 (kg/m2) 0,70(0,54/0,79) 0,70(0,62/0,87) -0,02(-0,16/0,08)  

Data presenteras som median (25:e percentilen/75:e percentilen). P-värdet representerar differensen 

mellan höger- och vänster IMT som baseras på ett Mann-Whitney U Test. P <0,05 anses vara statistiskt 

signifikant.  

IMT, intima-media tjocklek; CCA, arteria carotis communis; SBT, systoliskt blodtryck; BMI, body 

mass index. 

 

 

Vid jämförelse av IMT i CCA ses det ingen statistisk signifikant sidoskillnad mellan män och 

kvinnor (P = 0,781), rökare och icke rökare (P = 0,791), SBT 140 mmHg och SBT <140 

mmHg (P = 0,858) eller BMI 25 kg/m2 och BMI <25 kg/m2 (P = 0,161) (Tabell 3). 
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Tabell 4. Jämförelse av LD (mm) i höger- och vänster CCA i de olika riskgrupperna. 

 Höger LD Vänster LD 
Differens 

höger-vänster 

P-

värde 

Män 6,42(6,17/6,73) 6,39(6,11/6,49) 0,01(-0,22/0,43)  

0,831 
Kvinnor 5,77(5,31/6,27) 5,73(5,25/5,97) 0,04(-0,09/0,35) 

Rökare 6,28(5,69/6,47) 6,23(5,58/6,44) 0,00(-0,22/0,31)  

0,362 
Icke rökare 6,13(5,47/6,66) 5,83(5,27/6,49) 0,03(-0,07/0,48) 

SBT 140 (mmHg) 6,27(5,64/6,68) 6,22(5,46/6,51) 0,02(-0,22/0,42)  

0,797 
SBT <140 (mmHg) 6,08(5,63/6,39) 5,95(5,50/6,33) 0,02(-0,18/0,35) 

BMI 25 (kg/m2) 6,29(5,79/6,64) 6,11(5,67/6,48) 0,02(-0,13/0,48)  

0,703 
BMI <25 (kg/m2) 6,02(5,30/6,47) 5,92(5,23/6,42) 0,02(-0,23/0,38) 

Data presenteras som median (25:e percentilen/75:e percentilen) P-värdet representerar differensen 

mellan höger- och vänster LD som baseras på ett Mann-Whitney U Test. P <0,05 anses vara statistiskt 

signifikant.  

LD, lumendiameter; CCA, arteria carotis communis; SBT, systoliskt blodtryck; BMI, body mass index.  

 

 

Vid jämförelse av differensen mellan höger och vänster LD i gruppen män och kvinnor (P = 

0,831), rökare och icke rökare (P = 0,362), SBT 140 mmHg och SBT <140 mmHg (P = 0,797) 

eller BMI 25 kg/m2 och BMI <25 kg/m2 (P = 0,703) kunde ingen statistisk signifikant 

sidoskillnad påvisas (Tabell 4).  

 

IMT var större på både höger och vänster sida hos alla riskgrupper vid jämförelse med 

referensgrupperna. Även LD var större på båda sidorna hos riskgrupperna. Dock har inget test 

utförts för att påvisa om skillnaden var signifikant. 

 

 



14 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Syftet med detta arbete var att jämföra IMT och LD mellan höger- och vänster CCA på friska 

vuxna individer. Syftet var även att jämföra om det fanns en sidoskillnad av IMT och LD i CCA 

med utgångspunkt från riskgrupperna relaterat till respektive referensgrupp. Detta kunde 

undersökas med hjälp av de insamlade uppgifterna och mätvärdena. Insamlade data 

kontrollerades upprepade gånger vid överföring till IBM SPSS Statistics för att inga felaktiga 

mätvärden skulle analyseras samt för att resultatet skulle grunda sig på de exakta mätvärdena. 

Ingen fakta eller data som har använts i detta arbetet har avsiktligt förvrängts av författarna. 

Alla referenser som har använts är tillförlitliga och redovisade. Insamlade uppgifter och 

mätvärden har blivit kontrollerade samt nyttjade på korrekt sätt för att få ett resultat som är 

relevant för syftet.  

 

Mätning av IMT och LD grundas till viss del av en subjektiv bedömning då utövaren placerar 

ut mätpunkter i kärlväggen semimanuellt, vilket kan medföra att mätvärdenas reliabilitet kan 

ifrågasättas. Materialet till detta arbete samlades endast in av en erfaren utövare och samtliga 

mätningar på IMT och LD gjordes två gånger. Då det inte är flera olika- samt oerfarna utövare 

som var med och samlade in materialet samt att IMT och LD mättes två gånger stärker det 

mätvärdenas trovärdighet. Detta kan ses som en fördel då ultraljudsundersökning av CCA samt 

mätning av IMT och LD är användarberoende och kräver en erfaren utövare (4, 11). Mätning 

av IMT och LD har endast samlats in från ett avgränsat område i CCA och detta skulle kunna 

vara en begränsning. IMT och LD kan vara förändrade i andra delar av kärlet så som i 

bifurkationen, ICA, ECA eller andra segment i CCA som då inte fås med i registreringen. Enligt 

Polak et. al (29) kan de olika riskfaktorerna påverka IMT och LD annorlunda i kärlets olika 

segment. Inaba et. al (30) påstår även att olika segment är associerade med olika 

kardiovaskulära utfall. Skulle mätningar registrerats i flera segment i kärlet skulle resultatet 

kunna se annorlunda ut då bifurkationen och ICA har större benägenhet att drabbas av 

ateroskleros (4).  

 

14 av deltagarna åt kontinuerligt någon form av läkemedel, varav 12 deltagare åt läkemedel 

som har en påverkan på hjärt-kärlsystemet. Vissa av dessa läkemedel så som statiner och 

blodtryckssänkande läkemedel har visat sig reducera progressionen av IMT (10). I detta arbete 

togs ingen hänsyn till detta. Deltagarna delades in i grupper om normalt blodtryck (SBT <140 
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mmHg) samt högt blodtryck (SBT 140 mmHg). För att kunna fastställa att en individ har ett 

högt blodtryck räcker det inte att mäta det en gång, utan blodtrycket bör mätas minst två gånger 

samt vid upprepade tillfällen. En annan parameter som kan påverka blodtrycket och ge ett falskt 

för högt blodtryck är vita rock-syndromet (31). Blodtrycket mättes endast en gång i vardera 

armen på deltagarna vilket medförde att det inte kunde säkerställas att deltagarna verkligen 

hade ett högt- eller normalt blodtryck. Detta medför att variabeln kan ha sämre validitet. Vid 

kategorisering av rökare och icke rökare togs det ingen hänsyn till hur lång tid individerna hade 

rökt eller hur många cigaretter individerna rökte per dag. Före detta rökare kategoriserades i 

gruppen icke rökare, dock finns effekten av rökning kvar i upp till tio år efter avslutad rökning 

(23). Kategoriseringen kan medföra en sämre validitet på dessa variabler. Dessa individer bör 

eventuellt kategoriserats i en egen grupp.  

 

Då författarna inte har medverkat vid insamling av ultraljudsbilder kan inget uttalande om 

bildkvaliteten göras. Bildkvaliteten påverkar mätningen av IMT och LD, där en sämre 

bildkvalitet medför att mätningen blir svårare att utföra och därmed kan mätvärdets validitet 

påverkas (11). Mätningar av IMT och LD till detta arbete utfördes semimanuellt. Coll et. al (32) 

menar att ett semimanuellt mätprogram ger bättre precision än helt manuella mätprogram. Naik 

et. al (4) jämförde semimanuella mätprogram mot helautomatiska mätprogram och även här 

kunde mer pålitliga mätvärden påvisas vid semimanuell mätning. Under insamlingen av 

ultraljudsbilder användes ett EKG för att säkerställa att alla bilder samlades in under samma 

del av hjärtcykeln. Då IMT och LD förändras under hjärtcykeln är det viktigt att alla mätningar 

sker i samma del av hjärtcykeln. Skillnaden på IMT under systole och diastole kan vara upp till 

0,01 mm, därför är det en fördel att använda ett EKG vid insamling av ultraljudsbilder (32). 

Ytterligare felkällor som kan ha uppkommit vid insamlingen av material kan vara en för låg 

frame rate som medför att olika delar av bilden kommer motsvara olika delar av hjärtcykeln 

(13). Enligt Coll et. al (32) kan effekten av ökad gain medföra olika variationer i kärlväggen. 

Coll et. al (32) påstår även att när flera utövare samlar in ultraljudsbilder på en och samma 

individ ska inställning på gain inte ändras mellan utövarna. Då materialet till detta arbete endast 

har samlats in av en utövare bör inställningarna på gain inte ha ändrats under insamlingens gång 

vilket kan ses som positivt. Trots att allt material var insamlat av en och samma utövare kunde 

en skillnad mellan två mätvärden på samma individ ses. Reliabiliteten vid insamling av 

ultraljudsbilder samt vid mätning av IMT och LD kan därför ifrågasättas. Det är därmed viktigt 

att den mänskliga faktorn vägs in då variationer är naturligt och kan förekomma. Att ovan 

nämnda felkällor kan ha uppkommit vid insamling av material kan inte uteslutas.  
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Resultatdiskussion  

Genom statistiska analyser av insamlade data har ett resultat som ger svar på arbetets syfte samt 

frågeställningar erhållits. Resultatet i detta arbetet visade ingen statistisk signifikant 

sidoskillnad av LD i CCA när hela populationen jämfördes. Resultatet i detta arbete skiljer sig 

från det som sågs i studien av Denarié et. al (33) där en signifikant sidoskillnad av LD kunde 

ses, LD var större på höger sida än på vänster sida. Resultatet i detta arbetet visade heller ingen 

statistisk signifikant sidoskillnad av IMT i CCA när hela populationen jämfördes tillsammans. 

Detta stämmer överens med vad Loizou et. al (26) och Lee et. al (27) påstår i sina studier. Ett 

flertal studier har fått ett resultat som skiljer sig från resultatet som har erhållits i detta arbete 

(15, 17, 34). Det kan finnas flera förklaringar till detta. Sun et. al (15) och Luo et. al (17) har 

fått ett resultat som visade att IMT är större i vänster CCA än i höger CCA. En anledning till 

denna skillnad skulle kunna bero på att både Lou et. al (17) och Sun et. al (15) hade annorlunda 

populationer i jämförelse med detta arbete. I detta arbete hade deltagarna en medelålder på 65 

år, medan i studien av Sun et. al (15) var medelåldern 49 år. I en studie har det visat sig att IMT 

är tjockare på vänster CCA vid jämförelse med höger CCA mellan åldern 35–65 år (17). Då 

individernas medelålder i detta arbete skiljer sig jämfört med medelåldern i studien av Sun et. 

al (15) kan det vara en orsak till att olika resultat har erhållits. En annan förklaring till att olika 

resultat har påvisats kan bero på populationens bakgrund och storlek. Populationen i detta arbete 

bestod av 41 personer som var bosatta i Linköping medan Sun et. al (15) hade en population 

motsvarande 1781 individer och Luo et. al (17) hade en population motsvarande 447 individer 

bosatta i Taiwan och Kina. I studien av Luo et. al (17) blev alla individer med känd hypertension 

exkluderade. I detta arbete hade 61% av individerna ett SBT 140 mmHg. Dock har det inte 

bekräftats hur många som faktiskt har hypertension och dessa individer har inte exkluderats 

från detta arbetet, vilket kan vara ytterligare en förklaring till de olika resultaten. 

 

Orsaken till att flera studier har sett att IMT är större i vänster CCA än i höger CCA är inte helt 

klarlagd. En förklaring till detta fenomen, som flera andra studier också har diskuterat, är 

skillnaden i anatomin mellan höger och vänster CCA. Vänster CCA avgår direkt från arcus 

aorta medan höger CCA avgår från BCT. Skillnaden i anatomin medför att vänster CCA utsätts 

för ett mer turbulent blodflöde. Detta leder till en förändrad shear stress i vänster CCA som i 

sin tur kan leda till en ökad IMT. Då höger CCA istället avgår från en gren från arcus aorta 

medför det ett mer laminärt blodflöde. Detta kan medföra att det inte blir lika stora förändringar 
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i shear stress på höger sida som på vänster sida och då påverkas inte IMT på samma sätt i höger 

CCA (27, 35).  

 

Vid jämförelse av IMT och LD i de olika grupperna sågs ingen statistisk signifikant sidoskillnad 

i någon grupp. IMT och LD var större i alla riskgrupper i jämförelse med respektive 

referensgrupp, dock gjordes inget test för att undersöka om en statistisk signifikant skillnad 

förelåg. Manligt kön är en riskfaktor för ateroskleros och enligt flera studier har män större IMT 

och LD än kvinnor (5, 15, 21). När jämförelse av höger och vänster IMT gjordes separat på 

män och kvinnor i en tidigare studie kunde en signifikant sidoskillnad ses. IMT var större på 

vänster sida än på höger sida hos både män och kvinnor. En jämförelse gjordes även på LD och 

även där kunde en signifikant sidoskillnad ses. LD var större på höger CCA än på vänster CCA 

(33). I detta arbete sågs ingen signifikant sidoskillnad av IMT och LD mellan män och kvinnor.  

 

Flera studier som har undersökt rökning kopplat till IMT i CCA har sett en signifikant 

korrelation mellan rökning och ökad IMT (23, 36). Enligt Hansen et.al (23) är progressionen 

av IMT och LD i CCA störst hos de individer som röker mer än 15 cigaretter per dag jämfört 

med de som röker mindre än 15 cigaretter per dag och de individer som inte röker alls. Kawada 

et. al (37) har påvisat att rökning medför en ökning av IMT i vänster CCA. Andra studier hävdar 

att rökning inte korrelerar med en ökad IMT (38, 39). I detta arbete kunde ingen signifikant 

sidoskillnad av IMT eller LD ses mellan rökare eller icke-rökare. Effekten av rökning kan 

variera mellan olika populationer vilket kan vara en anledning till att studier visar olika resultat 

(36). 

 

Vid analys av IMT och LD hos SBT 140 mmHg och SBT <140 mmHg kunde ingen signifikant 

sidoskillnad ses. Wang et. al (34) har i en tidigare studie påvisat att IMT påverkas av ett högt 

SBT. Studien visar även att IMT i vänster CCA påverkas mer än IMT i höger CCA av högt 

SBT. Då ett högt SBT medför en ökning av IMT bör behandling av SBT sättas in tidigt för att 

undvika ytterligare ökning av IMT (34).  

 

Fetma och därmed högt BMI är en känd riskfaktor för att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar 

och är ett stort globalt hälsoproblem (40). Då ett högt BMI korrelerar med ökad IMT och LD 

är detta angeläget att studera (18, 25). I detta arbete kunde ingen signifikant sidoskillnad av 

IMT ses i grupperna BMI 25 kg/m2 eller BMI <25 kg/m2. Sidoskillnaden av LD var heller inte 

signifikant. I en studie av Ko et. al (40) jämfördes höger- och vänster IMT hos överviktiga 
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individer, resultatet visade ingen signifikant sidoskillnad. Dock jämfördes inte normalviktiga 

individer i denna studien (40). Tidigare studier som har jämfört sidoskillnad av LD och IMT 

kopplat till BMI har enligt författarnas vetskap inte funnits.  

 

I alla riskgrupper kan det finnas individer som har flera utav riskfaktorerna. Även i 

referensgrupperna kan det finnas individer som har en eller flera riskfaktorer. Till exempel i 

referensgruppen kvinnor kunde individerna även vara rökare. Detta är en begränsning i arbetet 

och kan påverka resultatet. En anledning till att grupperna ändå delades in på detta sätt var för 

att populationen var så pass liten. En större population skulle heller inte vara möjligt att 

undersöka då tiden inte hade räckt till.   

 

Enligt författarnas vetskap finns det få tidigare studier som har undersökt sidoskillnad av LD. 

Detta medförde att resultatet av LD i detta arbete var svårt att koppla till tidigare studier. Bots 

et. al (10) har dock sett att LD i CCA enskilt kan vara ett användbart mått för att erhålla 

information om aterosklerosutveckling samt om det finns en ökad risk att drabbas av 

hjärtinfarkt. Bots et al. (10) hävdar att det är av relevans att mäta både IMT och LD tillsammans. 

Genom att mäta IMT tillsammans med LD kan en säkrare diagnostik erhållas för att ta reda på 

om IMT ökar på grund av aterosklerotiska förändringar eller den adaptiva responsen (10).  

 

Genom att mäta IMT kan en tidig markör för aterosklerosutveckling erhållas. IMT är även en 

markör för att kunna förutse risken för stroke. Enligt Selwaness et. al (41) och Onbas et. al (42) 

är risken för aterosklerosutveckling större i vänster CCA än i höger CCA och därmed är vänster 

hjärnhalva mer benägen att drabbas av cerebrovaskulära händelser. De har också sett att IMT i 

CCA är större på den sidan som drabbats av en cerebral infarkt. Det är även konstaterat att en 

ökad IMT i CCA är direkt associerad med en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt (41, 42). 

Enligt Loizou et. al (26) är risken att drabbas av stroke eller hjärtinfarkt till följd av en ökad 

IMT i CCA störst hos äldre individer som tidigare inte har någon historia av kardiovaskulära 

sjukdomar. Genom att utföra screening av IMT i sjukvården skulle de som drabbas av stroke 

eller hjärtinfarkt till följd av ökad IMT kunna halveras. Därför är det av vikt att mäta IMT för 

att tidigt kunna se aterosklerosutveckling och sätta in behandling för att förebygga 

kardiovaskulära sjukdomar (26). Det är även viktigt att undersöka vilka riskfaktorer som 

påverkar IMT och om riskfaktorerna har olika effekt på höger- respektive vänster CCA. Genom 

att undersöka detta kan en mer patientspecifik behandlingen och uppföljning för ökad IMT ges, 

då en ökad IMT som beror på högt BMI eller hypertoni inte bör ha samma behandling (15). 
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Enligt författarna skulle mätning av IMT och LD i sjukvården kunna medföra att 

aterosklerotiska förändringar tidigare kan upptäckas. Detta medför att behandling tidigare 

skulle kunna sättas in och antalet som drabbas av kardiovaskulära sjukdomar skulle kunna 

minska. Detta kan i längden både förebygga sjukdom samt minska vårdtyngden och 

vårdkostnader. Den biomedicinska analytikerns roll i denna frågan skulle kunna vara att arbeta 

fram ett standardiserat protokoll för mätning av IMT och LD, för att på så sätt i framtiden kunna 

implementera detta i vården.  

 

Resultaten i detta arbete kan inte generaliseras då populationen varit liten, det var ett litet 

åldersspann mellan individerna samt att alla deltagare kommer från ett begränsat område. 

Framtida studier bör innefatta en större population med bättre representerade grupper för att 

kunna dra mer generella slutsatser gällande sidoskillnad av IMT och LD i CCA. Framtida 

studier bör även undersöka hur riskfaktorerna påverkar IMT och LD samt om riskfaktorerna 

påverkar de olika segmenten av CCA på olika sätt. 

Slutsatser 

I detta arbete sågs ingen statistisk signifikant sidoskillnad av IMT eller LD i CCA i hela 

populationen. IMT och LD var större hos riskgrupperna i jämförelse med respektive 

referensgrupp. När jämförelse av sidoskillnad av IMT och LD i CCA mellan riskgrupp och 

referensgrupp utfördes kunde ingen statistisk signifikant sidoskillnad ses hos någon av 

grupperna. Fortsatt forskning är viktigt för att på så sätt erhålla mer kunskap inom området. 

Detta för att mätning av IMT och LD ska kunna utvecklas och användas för förebyggande av 

kardiovaskulära sjukdomar. Genom fortsatt forskning om sidoskillnad och hur riskfaktorer 

påverkar IMT och LD i CCA kan kunskapen medföra en mer patientspecifik vård och 

behandling.   

Omnämnanden  

Tack till vår handledare Ida Åström Malm för all hjälp och handledning under examensarbetets 

gång. Ytterligare tack till Niclas Bjarnegård för att vi har fått använda oss av ditt material samt 

alla förslag, synpunkter och vägledning du har givit oss.  
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Examensarbeten vid Hälsohögskolan, Jönköping University, ska följa forskningsetiska principer så 

som de uttrycks i etikprövningslagen (EPL). Denna blankett är ett hjälpmedel för granskning av 

etiska frågeställningar knutna till examensarbetet.  

Student och handledare går igenom blanketten tillsammans, identifierar etiska problem och 

enas om hur dessa ska hanteras. 

Forskning som faller under EPL måste prövas av regional etikprövningsnämnd (EPN)3. Det finns två 

typer av studier som normalt inte räknas till forskning och som måste hanteras speciellt. Det ena 

är examensarbeten och det andra är verksamhetsförlagt förbättringsarbete i hälsa och välfärd.  

Gränsdragningen mellan forskning och dessa två typer av studier berörs inledningsvis i del A.  

Del B hanterar vad som faller under EPL samt etiska principer som är viktiga vid genomförandet.  

Del C innehåller tillvägagångssätt för rådgivande yttrande från forskningsetiska kommittén.  

Om examensarbetet redan ingår i ett etikgranskat och godkänt projekt behöver ingen etisk 

egengranskning genomföras.  

                                                 
1 Blanketten gäller även verksamhetsförlagda förbättringsarbeten. 
2 Alternativt utförare av verksamhetsförlagt förbättringsarbete.  
3 www.epn.se 
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Del A: Är detta en forskningsstudie? 

Del A syftar till att avgöra om studien avser vara forskning. Examensarbeten räknas normalt inte 

som forskning och kan då inte heller tas upp i EPN. Under vissa omständigheter kan dock 

examensarbeten vara forskning, nämligen om de:  

1. syftar till publicering i vetenskaplig tidskrift  

2. har en vetenskaplig frågeställning och en design som kan besvara densamma 

3. leds av forskare inom området, antingen som del av ett större projekt eller med 

forskare som handledare.  

Alla dessa tre bör uppfyllas för att studien ska betraktas som forskning och kunna hanteras i EPN.  

Är studien forskning i dessa tre avseenden?   

  JA (Studien ska prövas av EPN.)  

  NEJ (Fortsätt till del B och C.)  

 
 

Del B: Innehåller examensarbetet sådant som enligt etikprövnings-

lagen kan identifieras som etiskt känsligt? 

Frågorna i del B syftar till att undersöka om examensarbetet har sådana etiska problem som om 

det vore forskning skulle krävt prövning i EPN, samt hur etiska principer hanteras.  

  Ja Tveksamt Nej 

1 Avser studien att behandla känsliga personuppgifter enligt PUL, det vill 
säga vid något skede länka till en person och där uppgifterna avslöjar ras 
eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv? 

   

2 Avser studien att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser 
som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel 
eller administrativa frihetsberövanden? 

   

3 Innebär studien ett fysiskt ingrepp på forskningspersoner (även sådant 
som ingår i gängse rutiner, men också är del i forskningen)? 

   

4  Är syftet med studien att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (exempelvis behandla övervikt)? 

   

5 Innebär studien en uppenbar risk för skadlig påverkan (4§2 2003:460) 
(exempelvis risk för fysiska skador eller risk att väcka traumatiska minnen 
till liv)? 

   

6 Används biologiskt material som kan härledas till en identifierbar individ 
eller avliden människa (exempelvis blodprov eller vävnadsprov)? 

   

7 Kan frivilligheten ifrågasättas (exempelvis utsatta grupper såsom barn, 
personer med kognitiv nedsättning och psykisk funktionsnedsättning, 
eller personer i beroendeställning som patienter eller studenter i 
förhållande till försöksledaren)? 
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  Ja Tveksamt Nej 

8 Kommer personer med begränsad autonomi engageras (exempelvis 
personer med kognitiva svårigheter, underåriga) där förståelsen för 
innebörden av samtycket är begränsat? 

   

9 Innebär studien att informerat samtycke inte kommer att inhämtas (det vill 
säga forskningspersonerna kommer inte att få full information om 
undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

   

 Risker    

10 Andra identifierade risker.    

 Deltagarval och social utsatthet    

11 Deltagarna tillhör en extra sårbar och utsatt grupp i samhället 
(minoritetsgrupp). 

   

12 Upprättas ett personregister där data kan kopplas till en fysisk person?    

 Informerat samtycke    

13 Studien beskrivs så att deltagarna förstår dess syfte och upplägg och vad 
deltagande i projektet innebär (exempelvis antal besök, projektlängd, med 
lätt svenska utan fackuttryck).  

   

14 Alla faktorer som kan påverka beslut om medverkan framgår klart.    

15 Det stämmer att informationsbrevet inte innehåller övertalande 
formuleringar, inklusive ”milt övertalande” som utgår från att personen 
ska eller bör ställa upp utan att fullt visa respekt för valet (exempelvis ”tack 
på förhand”). 

   

16 Det framgår att vården eller andra insatser inte påverkas av beslut om att 
medverka eller avstå från medverkan. 

   

 Frivillighet    

17 Deltagandet i studien är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. 

   

18 Det framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av skäl 
kan avbryta deltagandet utan att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc. 

   

 Konfidentialitet och deltagarnas säkerhet    

19 Finns det skäl att utlova konfidentialitet i studien?    

20 Det finns rutiner för att garantera konfidentialitet och integritet vid 
datainsamlingen. 

   

21 Om konfidentialitet är utlovat, beskrivs resultatet på ett sätt så att 
deltagarna är konfidentiella, det vill säga de kan ej identifieras efteråt 
(inklusive små förutsättningar för så kallad baklänges-identifikation). 

   

 Forskningsresultat    

22 Finns det skäl att erbjuda deltagarna att få ta del av forskningsresultatet?    

 
Om någon av frågorna 1–12 besvaras ja eller tveksamt, ska studien prövas vid den lokala 
forskningsetiska kommittén, se del C. 
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Del C: Ansökan om rådgivande yttrande 

Följ anvisningarna i punktlistan. Ansökan ska skrivas under handledning och ska signeras av 

studenter och handledare. Texten får inte överskrida 1000 ord (Times New Roman, pkt 12, 

radavstånd 1,5).  

• Beskriv projektet, inklusive bakgrund, syfte, forskningsfråga och metod. 

• Beskriv vilka etiska problem som kan uppstå i samband med studien. 

• Redogör för risker som deltagandet kan medföra för forskningspersonerna (EPN 5:1). 

• Redogör för möjlig nytta för de forskningspersoner som deltar i examenarbetet (EPN 

5:2). 

• Identifiera och precisera eventuella etiska problem som kan uppstå i ett vidare 

perspektiv genom examensarbetet (EPN 5:3). 

• Redogör för hur etiska risker och problem ska hanteras. 

Skriv under blanketten ”Etisk egengranskning” och skicka den i pappersformat tillsammans med 

svaren på frågorna i del C till forskningsetiska kommitténs sekreterare. Skicka även samtliga 

dokument till sekreteraren i elektronisk form. Forskningsetiska kommitténs sammanträdestider 

finns på högskolans webbsida. 

Ovanstående frågor är noga genomgångna, sanningsenligt besvarade och diskuterade med 

handledare. 

Ort och datum: Jönköping 20180524 

 

 Namnförtydligande  Underskrift 

Student/utförare: Emelie Johansson   

Student/utförare: Anna Lindgren   

Student/utförare:         

Handledare: Ida Åström Malm   
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