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Vad är epidemiologi? Varför epidemiologi?

• Forskning inom epidemiologi syftar på att studera hur faktorer i miljö, 
levnadsvanor och genetiska faktorer påverkar hälsan och hur sjukdomar 
uppstår

• Kunskaperna används sedan för att skapa metoder och insatser för att 
förebygga sjukdomar och ohälsa



Sverige unikt

• I Sverige har vi unika förutsättningar för epidemiologisk forskning:
• vår långa tradition med personnummer
• många olika register
• provsamlingar i biobanker 

• Detta medför möjligheter att genomföra mycket stora befolkningsstudier



Befolkningsstudier

• Befolkningsstudier kallas studier som undersöker en specifik 
population/befolkning
• Folkhälsoenkäten
• IDcare
• Kvinnostudien



IDcare

Skånes befolkning

Personer med ID

ID = intellectual disability = intellektuell funktionsnedsättning
LISA = Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier

Personer utan ID

Registret över
totalbefolkningen

Region Skånes
Vårddatabas +
LSS-registret

Vårdkonsumtion

Vårdkonsumtion

Region Skånes
Vårddatabas

Socioekonomi

LISA



Kvinnostudien
i Göteborg

Möjligt att följa
• Kohort över tid



Kvinnostudien
i Göteborg

Möjligt att följa
• Kohort över tid
• Sekulära trender – jämföra 

kohorter



Utmaningar med datahantering
• Typisk för epidemiologiska studier att

• studierna går över lång tid
• det ofta är förändrade definitioner och mätmetoder över tiden
• det är många olika personer inblandade där studier i princip går i ”arv” mellan forskare
• det är stora forskargrupper

• Därför extra viktigt med dokumentation av 
• metoder 
• variabler
• administrativa uppgifter

• Därför extra viktigt med systematisk 
• mappning
• versionering
• namngivning av filer



Befolkningsdata och registerdata

• Guldgruva
• Hälsodata
• Kvalitetsregisterdata
• Biobanksdata 
• Myndighetsdata

• Problem 
• att det är lagstridigt att långtidsarkivera registerdata
• att om man vill lägga på registerdata på egeninsamlade data tar SCB/Socialstyrelsen bort 

personnummer. Problematiskt om man ska göra uppföljningar.
• att i samtycket har deltagarna gett tillstånd till vissa typer av studier men forskningen utvecklas



Forskningsdata med personuppgifter

• Hur säkerställa
• Säker lagring på kort och lång sikt
• Översikt över vilka data med personuppgifter som finns
• …

• Hur göra tillgängligt
• Dela data för ny forskning
• Tidskrifters krav på datapublicering
• Få lov att spara personnumren så att man kan koppla på data över tiden 



LUPOP

• Lund University Population Research Platform
• En fakultetsövergripande infrastruktur vid Lunds universitet
• Syfte: Att främja befolkningsbaserad forskning (vid Lunds universitet)
• Seminarier och workshops
• Förmedla nyheter (www.lupop.lu.se och facebook)
• Kommunicera med ”allmänheten”
• Drop-in för tips och råd (med start 2020)
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