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Att mäta hälsoförluster till följd av trafikskada 

Sammanfattning av projektet 
Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige bygger på Nollvisionen med utgångspunkt på det etiska 

ställningstagandet att ingen ska dödas eller allvarligt skadas i vägtrafiken. Det har sedan 

Nollvisionens införande funnits ett behov av att vidga skadebegreppet så att det, förutom de 

omedelbara konsekvenserna av skadan, även innefattar de långsiktiga hälsoförluster skadan kan 

ge upphov till. Det aktuella projektet syftade till att fördjupa kunskapen om 

livskvalitetsförlusten hos personer som skadats i vägtrafikolyckor. Mer specifikt värderade 

projektet hur en vägtrafikolycka kan påverka människors vardagsliv och välbefinnande och hur 

självrapporterad hälsa i form av livskvalitet ändras efter en vägtrafikskada genom att jämföra 

livskvaliteten innan och efter trafikskadan. Jämförelsen gjordes för både de som sökt vård och 

de som inte sökt vård, samt för skyddade och oskyddade trafikanter. 

Resultaten från delstudie 1 visade att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan 

de som rapporterade en skada och de som inte rapporterade en skada gällande livskvalitet vid 

de olika mättillfällena. När det gäller förändring av livskvalitet över tid tyder resultatet på att 

både de med rapporterade skador och de utan rapporterade skador upplevde en minskad 

livskvalitet.  Resultatet visade inte heller någon statistisk signifikant skillnad gällande den 

rapporterade livskvalitén mellan de som sökt vård och de som inte sökt vård för sin skada samt 

skyddade och oskyddade trafikanter.    

Vidare påvisade resultateten från delstudie 2 att en rapporterat lägre livskvalitet året innan 

skadan tillsamman med skador på armar och ben ledde till en lägre livskvalitet under det första 

året efter skadan. En lägre rapporterad livskvalitet innan skadan var också predicerande för en 

lägre livskvalitet under det andra året efter skadan, dock identifierades inga andra predicerande 

faktorer för lägre livskvalitet under det andra året.  

Ett sista viktigt och nytt fynd i den aktuella studien är från delstudie 3, gällande ”response shift”, 

dvs den omvärdering av livskvalitet som kan ske efter en vägtrafikolycka. Resultatet tyder på 

att deltagarna som råkat ut för en skada omvärderar begreppet livskvalitet eftersom personerna 

skattade sin livskvalitet som högre innan skadan när de fick uppge den retrospektivt än vad de 

uppskattade den till vid det faktiska mättillfället.   

Sammantaget visade resultaten på att personer med trafikskador förlorar mer livskvalitet än vad 

traditionella mätningar som inkluderar före- och eftermätningar indikerar. Vi kunde inte 

identifiera en statistiskt signifikant försämring av livskvalitet efter skadan jämfört med innan 

skadan när analysen inkluderade en traditionell före- och efter mätningen, dock kunde en 

försämring av livskvalitet identifieras när ”response shift” var medräknat. 

 

Erhållen trafiksäkerhetsnytta 
Genom att ta hänsyn till de hälso- och livskonsekvenser en skada kan ge, kan en mer komplett 

bild av skadors påverkan fås vilket ger en möjlighet att arbeta med interventioner som riktar in 

sig på dessa konsekvenser. För att kunna utveckla interventioner är det vitalt att det finns en 

förståelse för det underliggande problemet som interventionen riktar in sig på, i detta fall 

konsekvenser av en vägtrafikskada. Den aktuella studien har gett kunskap om hur livskvalitet 

kan påverkas efter en vägtrafikskada och predicerande faktorer gällande livskvalitén åren efter 

skadan. Utöver detta har studien gett en unik inblick i ”response shift” efter en vägtrafikskada, 
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dvs ändras personens värdering av livskvalitet efter en vägtrafikskada jämfört med innan 

skadan. Denna typ av utvärdering har tidigare inte gjorts inom vägtrafikskador då det funnits 

metodologiska begränsningar. Denna kunskap kommer vara viktigt i det fortsatta arbetet både 

gällande de metoder som används för att utvärdera livskvalitet och i utvecklingen av 

interventioner inom området.     

 

Bakgrund 
Dödsfall och skador i vägtrafiken är ett globalt hälsoproblem med cirka 1,3 miljoner dödsfall i 

trafiken och minst 20 till 50 miljoner allvarliga skador per år [1]. Dödsfall i vägtrafiken är den 

ledande dödsfallsorsaken för barn och unga vuxna, den åttonde ledande dödsorsaken för alla 

åldersgrupper, och drabbar främst oskyddade trafikanter [1, 2]. Under åren 2013–2016 

uppmättes en viss reducering av dödsfall i trafiken i ett flertal medel- och höginkomstländer. 

Samtidigt har ingen minskning av dödsfall i vägtrafiken observerats i låginkomstländer [1]. 

Internationella jämförelser av allvarliga vägtrafikskador är otillförlitliga då definitionen av en 

allvarlig skada, samt hur data samlas in och bearbetas, varierar mellan länder [2]. Det bedöms 

finnas ett stort mörkertal av skador i vägtrafiken globalt, bland annat beroende på 

underrapportering av vägtrafikolyckor. Även i Sverige bedöms det finnas en underrapportering 

av skador i vägtrafiken, särskilt för lindriga skador. Underrapporteringen beror bland annat på 

trafikolyckor inte alltid rapporteras [3] samt att personer, i synnerhet de med lindrigare skador, 

väljer att inte uppsöka sjukvård [4] och därför inte omfattas av sjukvårdens rapportering. 

Mörkertalet i Sverige bedöms vara störst för oskyddade trafikanter [5].  

I Sverige utgår vägtrafiksäkerhetsarbetet från Nollvisionen [6] och dess etappmål [7] som 

innefattar att antalet skadade i vägtrafiken ska minska. Det har sedan Nollvisionens införande 

funnits ett behov av att vidga skadebegreppet så att det, förutom de omedelbara konsekvenserna 

av skadan, även kan ta hänsyn till de långsiktiga hälsoförluster skadan ger upphov till. 

Begreppet allvarligt skadad utgår i Sverige från en gradering av medicinsk invaliditet, vilket 

fokuserar på funktionsnedsättning [6, 8]. Medicinsk invaliditet fångar däremot inte upp hur en 

persons livskvalitet påverkas av en vägtrafikskada. Att mäta livskvalitetsförändringar till följd 

av vägtrafikskador har uppmärksammats som en viktig del i uppskattningen av långsiktiga 

hälsoförluster [3]. Begreppet livskvalitet är multidimensionellt och innefattar individens fysiska 

och psykiska hälsa, sociala förhållanden samt relationer till betydelsefulla händelser i personens 

livsmiljö. World Health Organization [9] definierar livskvalitet som:  

 

”individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det 

värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, 

normer och intressen”  

 

Trots att flera studier undersökt skadors påverkan på livskvalitet har endast ett fåtal studier 

inriktats specifikt på hur vägtrafikskador påverkar livskvaliteten [10]. De studier som har mätt 

livskvalitet efter en vägtrafikskada har använt sig av olika instrument för att mäta livskvalitet, 

bland annat instrumentet EQ-5D [11]. Oberoende av vilket instrument som använts så 

försämrades livskvaliteten efter skadan signifikant i jämförelse med populationsnormen [10]. 

Livskvaliteten är som lägst direkt efter vägtrafikskadan, ökar med tiden, men återkommer 

vanligtvis inte till samma nivå som populationsnormen.  
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Studier som har undersökt faktorer som kan vara associerade med en lägre livskvalitet efter en 

vägtrafikolycka har visat att sociodemografiska faktorer kan påverka livskvalitet. När det gäller 

kön så tyder resultaten på att kvinnor rapporterar en lägre livskvalitet än männen, dock 

förekommer dock resultat där män rapporterar lägre livskvalitet i EQ-5D domänerna än kvinnor 

[12], samt studier som visar att kön inte har haft någon effekt på livskvalitet [13]. Även ålder 

tycks inverka på rapporterad livskvalitet, där högre ålder har en negativ inverkan [14-18]. Dock 

förekommer det studier som påvisar att även yngre ålder kan inverka negativt på livskvalitet 

[19]. 

När det gäller socioekonomiska faktorer så har en högre utbildningsnivå visats sig ha samband 

med en högre livskvalitet, och en lägre inkomst eller manuella arbeten har associerats med en 

rapporterad lägre livskvalitet [20-22]. Inkomstnivå är en annan faktor som överlag rapporteras 

vara positivt associerat med livskvalitet, men även här finns det studier som påvisar motsatt, 

eller inget samband [12, 13]. Att vara anställd är positivt associerat med en högre livskvalitet 

medan sjukskrivning och arbetslöshet har påvisats ha ett negativ samband med livskvalitet [18, 

23, 24].  

När det gäller de psykosociala variabler i relation till livskvalitet har studier, som har tagit 

hänsyn till relationsstatus, påvisat att livskvalitet påverkas positivt av att vara i en relation (både 

sammanboende och inte sammanboende) [13, 15, 16]. Det motsatta har man sett när det gäller 

att vara frånskild eller änka/änkeman, dvs negativ inverkan på den upplevda livskvaliteten [25]. 

Även tidigare psykisk ohälsa, så som depression eller ångest, påverkar livskvalitet negativt [26, 

27].  

De flesta studier om vägtrafikskadors effekter på livskvalitet har metodologiska begränsningar 

då studier exempelvis har rekryterat studiedeltagare genom sjukvården, det vill säga antingen 

när de befinner sig på sjukhus [28, 29], eller efter de har lämnat sjukhuset [30-32], ibland lång 

tid efter att de har lämnat sjukhuset [21, 33-36]. Studiedeltagare har även rekryterats efter 

vägtrafikskadan när de har ansökt om ekonomisk kompensation [20, 37, 38]. I de flesta studier 

ombeds därför deltagare att retrospektivt bedöma hur livskvaliteteten var innan 

vägtrafikskadan, vilket kan påverka bedömningen av livskvalitet. Forskning på andra typer av 

skademekanismers inverkan på livskvalitet visar på liknande resultat, det vill säga att 

livskvaliteten vanligtvis inte går tillbaka till den nivå som personen upplevde innan skadan. 

Skador i allmänhet tycks därmed ha långtgående effekter på den skadades liv. Även studier på 

andra skademekanismer än trafikskador lider av metodologiska begränsningar där de flesta 

studier gör retrospektiva bedömningar av livskvalitet [39]. Två olika systematiska 

litteraturöversikter som har sammanställt skadors inverkan på livskvalitet [10, 39] har enbart 

identifierat två studier [40, 41] som bygger på så kallade prospektiva kohorter där 

baslinjemätning av livskvalitet har skett innan skadan. Dessa studier, i linje med resultat från 

andra studier, fann att personer som skadats i vägtrafiken rapporterade minskad livskvalitet 

efter olyckan i jämförelse med livskvaliteten innan skadan, och i jämförelse med personer som 

inte rapporterar att de råkat ut för trafikskador. Personer med allvarliga skador, skador på ben 

eller ryggrad, och som rapporterar hög smärta tycks ha en större minskning i livskvalitet [10]. 

Sammanfattningsvis är kunskapen om livskvalitetsförlust vid vägtrafikskador begränsad dels 

för individer som skadats i vägtrafiken och som inte uppsöker någon vård för sin skada, samt 
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dels för hur tillfället för mätningen inverkar på livskvaliteten efter en vägtrafikolycka. Under 

2009 lanserades projektet LifeGene i Sverige. Avsikten med projektet var att följa personer ur 

den allmänna svenska befolkningen över lång tid med biologiska prov och enkätfrågor för att 

kunna påvisa hur gener och miljö interagerar, hur olika exponeringar och händelser, exempelvis 

sjukdomar, graviditet, och vägtrafikskador och andra skador, påverkar individers hälsa och 

livskvalitet [42]. Utöver att LifeGene gav en möjlighet att studera hur bestämningsfaktorer för 

ohälsa interagerar kunde, genom de årliga uppföljningsenkäterna, personers livskvalitet följas 

över tid, både före och efter en vägtrafikskada. Därigenom kan både vägtrafikskadors påverkan 

på livskvalitet samt mättillfällets påverkan studeras. LifeGene gav även en möjlighet att 

undersöka vilka faktorer som predicerar livskvalitetsförändringar efter vägtrafikskador, samt 

att undersöka eventuella konsekvenser av dessa skador.  

 

Syftet med projektet 

Syftet med det aktuella projektet var att fördjupa kunskapen om livskvalitetsförlusten hos 

personer som skadats i vägtrafikolyckor. Mer specifikt värderade projektet hur en 

vägtrafikolycka kan påverka människors vardagsliv och välbefinnande och hur självrapporterad 

hälsa i form av livskvalitet ändras efter en vägtrafikskada genom att jämföra livskvaliteten 

innan och efter trafikskadan. Jämförelsen gjordes för både de som sökt vård och de som inte 

sökt vård, samt för skyddade och oskyddade trafikanter. 

 

Projektet omfattar 3 delstudier (dessa beskrivs mer omfattande nedan) som motsvarar syftet 

med projektet och ger kunskap till de olika delarna av projektet. 

 

Projektets 3 delar:  

 

Delstudie 1. Utvärdera livskvalitet både före och efter en vägtrafikskada och jämföra nivån på 

livskvalitet hos personer med vägtrafikolyckor med nivån av livskvalitet hos personer som 

inte upplevt en vägtrafikolycka samt med den allmänna befolkningsnormen för livskvalitet i 

Sverige.  

 

Delstudie 2. Identifiera prediktorer för livskvalitet efter trafikskador. 

 

Delstudie 3. Undersöka fenomenet response shift (skifte) i retrospektiva mätningar av 

självrapporterad livskvalitet efter skador.  

 

De tre delstudier i projektet innefattar data insamlat i LifeGene-projektet (delstudie 1–3) samt 

genom en webbaserad tilläggsenkät som distribuerades till deltagarna i LifeGene projektet 

(delstudie 3) (se Tabell 1 för de olika mättillfällen).  
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Tabell 1. Mättillfällen för delstudierna i projektet.  

 Mättillfälle     
Delstudie Före skadan 

(LifeGene) 

Året för skadan 

(LifeGene) 

Efter skadan 

(LifeGene) 

Then-test 

(tilläggsenkät)  

1 x x x   

2 x x x   

3 x  x x  
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Beskrivning av LifeGene-projektet 
Som tidigare nämnts lanserades LifeGene projektet 2009 med syfte att följa personer ur den 

allmänna svenska befolkningen över tid för att möjliggöra longitudinella studier om hälsans 

bestämningsfaktorer innefattande både biologiskt material och enkätfrågor. 2019 hade över 

50,000 personer inkluderats och erbjudits både fysiologisk mätning och biologisk provtagning.  

 

LifeGene-population 

Rekrytering av deltagare till LifeGene-projektet har skett dels genom ett randomiserat urval av 

personer mellan 18 och 50 år från Statens Personadressregister och Skatteverket, samt genom 

att registrerade deltagare kunnat bjuda in personer, både familjemedlemmar och bekanta, till 

projektet. Utöver detta har det via LifeGenes hemsida gått att anmäla eget intresse för att deltaga 

i projektet. Fördelningen av rekryteringsmetod var i februari 2017 följande: inbjudna via 

randomiserat urval – 44 %, inbjudan genom delat hushåll – 11 % (varav 4 % var inbjudna barn), 

inbjudan genom tips – 9 %, och egen anmälan – 36 % [43]. Beskrivning av ålder, kön, 

utbildningsnivå, civilstånd, och andel födda i Sverige för hela LifeGene-populationen samt 

svenska nationella data presenteras i Tabell 2. Det bör noteras att studiepopulationen i LifeGene 

skiljer sig åt mot svenska nationella data. LifeGene-populationen är generellt yngre, har högre 

andel kvinnor, har högre utbildning, och har fler andel utrikesfödda, jämfört med svenska 

nationella data. 
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Tabell 2. Ålder, Kön, Utbildningsnivå, Civilstånd, och Andel födda i Sverige. LifeGene- och nationella data för 

Sverige. 

  
LifeGene Sverige a   
n= 39 862 N= 10 230 185 

    

Ålder Medelvärde (SD) 35.19 (11.399) 41.23 b  
Median (Min-Max) 33.00 (11–96) 40.57 b     

  
n (%) n (%) 

Kön Kvinnor 24 265 (60.9) 5 087 747 (49.7)  
Män 15 597 (39.1) 5 142 438 (50.3)     

Utbildning1 Gymnasium 8821 (22.1) 2 845 930 (57.0) c  
Eftergymnasial 24 047 (60.3) 2 253 842 (43.0) c  
Annan 2842 (7.1) -     

Civilstånd2 Sammanboende 21 973 (55.1) 6 289 264 (61.6)  
Ensamstående 13 507 (33.8) 2 688 554 (26.3)  
Övriga hushåll - 1 237 118 (12.1)     

Född i Sverige 
 

24 405 (61.2) 8 274 616 (80.8) 
a Data från Statistiska Centralbyrån 2018-12-31, b Innefattar alla åldrar, c Innefattar endast den del av befolkningen som är 

25–64 år. 

 

LifeGene-mätningar 

När deltagarna gick med i LifeGene bjöds de in till en omfattande baslinjemätning som 

inkluderar både fysiologiska mätningar (exempelvis längd, vikt, BMI, och blodtryck) och 

biologiska provtagningar (blod och urin), samt en webbaserad enkät. Den webbaserad enkäten 

inkluderade ca 850 frågor för varje deltagare [44]. Frågorna var indelade i socio-demografi 

(socioekonomisk nivå, familjesituation, och arbete), livsstil (hälsa, livskvalitet, stress, smärta, 

trötthet, matvanor, fysisk aktivitet, sexuellt beteende, och trådlösa apparater), egenvård 

(receptfri och alternativ medicin), kvinnlig hälsa (menstruation, preventivmedel, graviditet, 

förlossning, gynekologisk kirurgi, infertilitet, sjukdomar, livmoderhalsvaccin, och 

inkontinens), levnadsvanor (tobaks-, alkohol-, och narkotikaanvändning), sjukdomshistoria 

(tandhälsa, infektioner, sjukdomar, ätstörningar, reflux/IBS, huvudvärk, och hörsel), skador, 

astma och allergier, samt mental hälsa (depression, premenstruella symptom, suicidalitet, 

ångest, panikstörningar, agorafobi, tvångssyndrom, post-traumatisk stress, social fobi, ADHD, 

traumatiska livshändelser, kronisk trötthetssyndrom, spelberoende, Tourettes syndrom) [44]. 

 

Vårdnadshavare svarade för barns räkning fram till att barnen var 10 år. När barnen var mellan 

11 och 14 år svarade både vårdnadshavare och barn på enkäten. Från och med 15 års ålder 

 
1 Gymnasium (grundskola eller gymnasium), Eftergymnasial (högskola eller universitet), samt Annan (övriga 

utbildningar). 
2 Sammanboende (gifta, sambos, personer i samkönat äktenskap), Ensamstående (singlar, skilda, separerade, 

särbor, änkor och änklingar), samt Övriga hushåll (där minst en person i bostaden saknar nära relationer till 

någon annan i hushållet). 
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svarade barnen själva på enkäten. De fysiologiska mätningarna, provtagningarna, och enkäten 

var tänkta att följas upp med fem års-intervall och en uppföljningsenkät distribuerades årligen 

[45]. Totalt har fem uppföljningsenkäter distribuerats sedan projektet lanserades. LifeGene-

rekryteringar och mätningar hade uppehåll under 2010 för att utvärdera och förbättra IT-

systemet, samt under 2012–2013 på grund av en juridisk process kring projektet. 

 

Mätning av skador i LifeGene 

LifeGene-enkäten innehöll frågor om huruvida deltagarna hade varit med om en eller flera 

skador som hindrat deltagaren att utföra vanliga aktiviteter under minst en dag det senaste året. 

Om deltagaren rapporterade att denne skadats så fick deltagaren även svara på vilka kroppsdelar 

som skadades och huruvida deltagaren hade sökt vård för skadan eller inte. Det fanns även en 

möjlighet för deltagaren att beskriva orsaken till skadan med egna ord. 

 

Mätning av livskvalitet i LifeGene 

Som ovan nämnts inkluderade den webbaserade enkäten temat livsstil vilket inkluderade 

mätning av livskvalitet. Livskvalitet mättes med en modifierad version av EQ-5D 3L [11]. 

Instrumentet består av två delar, den ena mäter fem olika domäner: ”Rörlighet”, ”Hygien”, 

”Huvudsakliga aktiviteter”, ”Smärtor eller Besvär”, samt ”Oro eller Nedstämdhet”. Varje 

domän inkluderar påståenden med tre nivåer av svarsalternativ motsvarande ”Inga problem”, 

”Vissa problem” och ”Svåra problem”. Med utgångspunkt från dessa domäner är det möjligt 

att beräkna ett generellt index över livskvalitet 0–1, där 0 är sämsta tänkbara livskvalitet och 1 

är bästa tänkbara livskvalitet. Indexet korrigeras sedan med ett värde beroende på vilken 

åldersgrupp personen tillhör. Detta görs för att livskvalitet normalt sjunker med ålder. Det 

innebär att indexet kan hamna på negativa värden efter korrigeringen. Detta index används 

exempelvis för att kunna jämföra hälsotillstånd hos populationer med olika hälso- eller 

sjukdomstillstånd, men är även grunden till beräkning av kvalitetsjusterade levnadsår (QALY), 

vilka används vid hälsoekonomiska utvärderingar för både folkhälso- och kliniska 

undersökningar [46, 47]. Den andra delen av EQ-5D bestod av ett självskattat generellt 

hälsotillstånd genom en modifierad visuell analog skala (VAS), en horisontell skala där heltal 

mellan 0 och 10 kan väljas, där 0 är sämsta tänkbara tillstånd, och 10 är bästa tänkbara tillstånd 

(originalskala 0–100) [11]. Deltagarna ombads att markera det tal mellan 0 och 10 som bäst 

motsvarade deras nivå av nuvarande livskvalitet. Baslinjeenkäten innehöll båda delarna av EQ-

5D instrumentet, men uppföljningsenkäterna innefattade enbart den tiogradiga VAS-skalan. 

Utöver EQ-5D innehöll LifeGene-enkäten ytterligare en fråga om upplevd generell livskvalitet 

den senaste månaden på en skala 0–10, där 0 motsvarar sämsta tänkbara livskvalitet och 10 

motsvarar bästa tänkbara livskvalitet. Mätningen av generell livskvalitet den senaste månaden 

fanns med i alla enkäterna. 
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Beskrivning av den aktuella studien 
Genom LifeGene-projektet erbjöds en möjlighet att identifiera deltagare som uppgivit att de 

varit med om en vägtrafikskada eller annan typ av skada, undersöka effekter av response shift 

(skifte) i bedömningar av livskvalitet beroende på tidpunkt för mätningen, samt uppskatta andra 

konsekvenser av olika skador. För att genomföra detta utformades en studie vilken bestod av 

en tilläggsenkät till deltagare i LifeGene som haft någon typ av skada, samt inhämtandet av 

registerdata från Socialstyrelsen för att följa skadors påverkan på livskvalitet i form av 

diagnoser, vårdkontakter, och läkemedelsförbrukning. Genom registerdata fanns även 

möjlighet att bedöma mörkertalet för personer som inte har uppsökt vård för sin vägtrafikskada 

och studera eventuella effekter för personer som inte uppsökt vård.  

 

Deltagare i studien 

Genom LifeGene-projektet skickades en inbjudan ut till alla deltagare som var 18 år eller äldre 

om att svara på en tilläggsenkät. Om deltagarna samtyckte till att svara på enkäten erhöll de en 

länk till en webbaserad enkät med frågor relaterade till skadan. Personer som inte rapporterat 

en skada i LifeGene utgjorde en kontrollgrupp, och fick därför svara på samma frågor om 

livskvalitet (se nedan). 

 

Tilläggsenkäten 

Tilläggsenkäten innehöll kompletterande frågor om nuvarande livskvalitet, livskvalitet innan 

skadan, hur hälsotillståndet var innan skadan i jämförelse med nuvarande hälsotillstånd, besvär 

i form av smärtor, huvudvärk, och sömnlöshet, samt användning av medicin för de rapporterade 

besvären. Enkäten innehöll även en möjlighet för deltagare att lämna egna kommentarer i form 

av fritext. 

 

Mätning av livskvalitet i tilläggsenkäten 

För att mäta livskvalitet användes instrumentet EQ-5D 3L [11] för domänerna ”Rörlighet”, 

”Hygien”, ”Huvudsakliga aktiviteter”, ”Smärtor eller Besvär”, ”Oro eller Nedstämdhet”, och 

genom en vertikal VAS graderad 0 till 100 där 0 var sämsta tänkbara hälsa och 100 var bästa 

tänkbara hälsa. Deltagarna fick dessutom skatta både nuvarande hälsotillstånd och hur de 

upplever att hälsotillståndet var innan skadan, ett så kallat ”ThenTest”. Ett ThenTest är en 

retrospektiv uppskattning av ett tidigare tillstånd som används för att uppskatta effekter av 

skiftningar i livskvalitetsmätningen så kallat Response-Shift [48-50]. Deltagarna fick även 

svara på huruvida de skattar hälsotillståndet innan skadan som bättre, sämre, eller likadant som 

efter skadan. 

 

Etiska godkännande 
Etiskt godkännanden för studien har inhämtats från Regionala Etikprövningsnämnden i 

Stockholm, Dnr. 2018/352-31.   
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Delstudie 1.  
I delstudie 1 utvärderades eventuella livskvalitetsförändringar efter vägtrafikskador och 

jämfördes med livskvalitetsförändringar för andra typer av skador samt för personer som inte 

rapporterar någon skada. 

 

Deltagare 

Delstudie 1 inkluderade 39 615 deltagare över 18 år från LifeGene som hade besvarat de tre 

första enkäterna. Av dessa var det 303 deltagare som rapporterade vägtrafikskador och 2209 

som rapporterade andra skador typer av skador vid det andra mättillfället. 37 103 av deltagarna 

rapporterade ingen skada vid något av de tre mättillfällena. 

Deltagarna som rapporterade vägtrafikskador kategoriserades som antingen skyddade (dvs. bil, 

bus, lastbil, eller andra motorfordon med kaross) eller oskyddade trafikanter (dvs. fotgängare, 

cyklister, mopedförare, motorcyklister). 

 

Material 

Delstudie 1 inkluderade data från tre olika mättillfällen i LifeGene, när deltagarna gick med i 

LifeGene, och sedan de två första uppföljningstillfällena. 

 

Skador 

Rapporterade skador klassificerades som antingen ”Vägtrafikskada” eller ”Annan skada” 

genom att analysera fritextbeskrivningar av skadeorsakerna. Klassificeringen utfördes av två 

bedömare (RR och EE) och eventuella motstridiga bedömningar löstes genom diskussion med 

en tredje bedömare (MH). Vägtrafikskada utgjordes av alla typer av olyckor, exempelvis fall, 

cykel, och fordonsolyckor, vilka sker inom det fysiska vägtrafiksystemet, exempelvis vägar, 

trottoarer, eller ut- och uppfarter. Det innebar att exempelvis fall i en buss, våldshandlingar 

mellan trafikanter, samt sträckningar eller klämskador i fordon, räknades som vägtrafikskador. 

Annan skada utgör alla andra typer av olyckor. Vid klassificeringen av olyckor gjordes 

antagandet att cykelolyckor och bilolyckor sker inom vägtrafiksystemet om inte olyckan 

explicit beskrivs ske utanför vägtrafiken, samtidigt som att fallolyckor antogs ske utanför 

vägtrafiksystemet om inte olyckan explicit uttrycks ske inom vägtrafiken. Grupperna 

Vägtrafikskada och Annan skada utgjordes av deltagare som var skadefria vid första 

mättillfället, rapporterade en skada vid första uppföljningstillfället, och inte rapporterade någon 

ny skada vid andra uppföljningstillfället. Gruppen Ingen Skada utgjordes av deltagare som 

varken rapporterade en skada vid första mättillfället eller vid någon av de två 

uppföljningstillfällena. 

Vidare klassificerades rapporterade vägtrafikskador som antingen skyddade eller oskyddade 

trafikanter. Skyddade trafikanter utgjordes av bilister, bussförare, busspassagerare eller andra 

motorfordon med kaross. Oskyddade trafikanter utgjordes av fotgängare, cyklister, och 

motorcyklister. 

Antal och andelar skadade kroppsdelar sammanställdes enbart för gruppen med rapporterade 

vägtrafikskador. 
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Livskvalitet  

Livskvalitet mättes med EQ-5D index (enbart första mättillfället i LifeGene), EQ-5D VAS (alla 

tre mättillfällen i LifeGene), och generell livskvalitet (alla tre mättillfällen i LifeGene). Första 

mättillfället var året innan skada, andra mättillfället var året då skadan rapporterades i LifeGene 

uppföljningen, och tredje mättillfället var året efter att skadan rapporterades.  

 

Sociodemografi 

För att jämföra sammansättningarna av deltagarna i grupperna Vägtrafikskada, Annan skada, 

och Ingen skada sammanställdes följande data från första mättillfället: 

- Ålder, Medelvärde, standardavvikelse, median, samt minsta och högsta ålder. 

- Kön, antal och andel 

- Utbildning, kategoriserades som högst gymnasial nivå (dvs. grundskola eller gymnasium), 

eftergymnasial nivå, eller annan. 

- Civilstånd, kategoriserades som sammanboende (gifta, sambos, personer i samkönat 

äktenskap) eller ensamstående (singlar, skilda, separerade, särbor, änkor och änklingar). 

- Nuvarande arbetssituation, kategoriserat som arbetande (anställda, egenföretagare och 

delägare), arbetslös (arbetslösa, ålderspensionärer, och hemmafru/man), ledig från 

sysselsättning (aktivitets- eller sjukersättning, sjukskriven mer än 2 månader, föräldraledig 

mer än 2 månader, och tjänstledighet), samt studerande. 

- Korta sjukskrivningar det senaste året, dvs. sjukskrivningar som vara upp till och med 14 

dagar i följd. 

- Långa sjukskrivningar det senaste året, dvs. sjukskrivningar som varar mer än 14 dagar i 

följd. 

- Andel födda i Sverige, antal och andel. 

 

För grupperna Vägtrafikskada och Ingen skada användes följande data för att jämföra 

gruppernas sammansättningar vid första mättillfället: 

- Smärta den senaste månaden, skala 0–10 där 0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara 

smärta. 

- Trötthet den senaste veckan, skala 0–10 där 0 är ingen trötthet och 10 är värsta tänkbara 

trötthet. 

- EQ-5D, både Index (korrigerat genom en s.k. ”time-trade-off metod” med brittiska värden), 

och VAS 0–10, där 0 är sämsta tänkbara livskvalitén och 10 är bästa tänkbara livskvalitén. 

- Generell livskvalitet den senaste månaden, 0–10, där 0 är sämsta tänkbara livskvalitén och 

10 är bästa tänkbara livskvalitén. 

 

Analyser 

Jämförelser på sammansättningar mellan grupperna vid första mättillfället utfördes med t-test 

och Pearson X2-test. För att analysera huruvida livskvalitet skiljer sig åt över tid och mellan 

grupperna utfördes Mixed ANOVA-analyser. Analyserna jämförde rapporterad EQ-5D VAS 

och Generell livskvalitet dels mellan olika skadegrupper, dvs. Vägtrafikskada, Annan skada, 

och Ingen skada, mellan vårdgrupper, dvs. om deltagarna sökt vård för sin skada eller inte sökt 
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vård för sin skada, samt mellan trafikantgrupper, dvs. skyddade och oskyddade trafikanter. En 

komplett fallanalys tillämpades vilket innebar att fall där data saknades vid något av 

mättillfällena inte ingick i varken de beskrivande tabellerna eller analyserna. 

 

Resultat 

Beskrivande data gällande skadad kroppsdel 

Det vanligast skadan rapporterad i LifeGene var skador på armar och ben när de rapporterade 

en vägtrafikskada, vilka utgjorde över 70 % av alla fallen. Huvudskador var näst vanligast, 21 

%, följt av hals och nacke, 17 %, och rygg och ryggrad, 13 %. Skador i bröstkorgen utgjordes 

av ca 8 % och bäckenskador ca 5 %. Den kroppsdel som skadades minst vid vägtrafikskador 

var mage och buk (ca 2 %). 

 

Jämförelse av grupperna vid första mättillfället 

Resultatet visar att det fanns skillnader mellan de som rapporterat en skada och de som inte 

rapporterat en skada vid första mättillfället i fråga om ålder, utbildning, civilstånd, andel födda 

i Sverige (se Tabell 3). De som rapporterat vägtrafikskador var något äldre, fler hade en 

eftergymnasial utbildning, fler var ensamstående och födda i Sverige jämfört med deltagare 

utan rapporterade skador. Det fanns även signifikanta skillnader i deltagarnas arbetssituation. 

Gruppen vägtrafikskador hade en större andel rapporterad arbetslöshet jämfört med gruppen 

med inga skador. Grupperna skiljde sig inte åt gällande hel- eller deltidsarbetande anställningar. 

Vidare fanns det en signifikant skillnad mellan grupperna vägtrafikskador och inga skador, där 

vägtrafikskador rapporterade i större utsträckning att de hade upplevt trötthet och smärta. Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande korta eller långa 

sjukskrivningstillfällen samt rapporterad livskvalitet (EQ-5D index, EQ-5D VAS, samt 

Generell livskvalitet) vid första mättillfället (se Tabell 4). 
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Tabell 3 Ålder, Kön, Utbildningsnivå, Civilstånd, och Andel födda i Sverige. Populationer som rapporterar 

skada respektive ingen skada under LifeGene-projektet. 

  Skador Inga skador   

Vägtrafikskada Annan Skada   

n= 303 n= 2209 n= 37 103    

  

Ålder Medelvärde (SD) 37.87 (13.046) 35.31 (12.130) 35.30 (11.244) 

 Median (Min-Max) 35.00 (18–74) 33.00 (18–85) 33.00 (18–96)    

    

n (%) n (%) n (%) 

Kön Män 122 (40.3) 1059 (47.9) 14 314 (38.6)  

Kvinnor 181 (59.7) 1150 (52.1) 22 789 (61.4)    

  

Civilstånd Sammanboende 165 (54.4) 1188 (53.7) 20 620 (55.5) 

 Ensamstående 128 (42.2) 939 (42.6) 12 432 (33.5) 

     

Utbildning Gymnasium 63 (20.8) 520 (23.5) 8220 (22.2)  

Eftergymnasial 216 (71.3) 1439 (65.1) 22 392 (60.4)  

Annan 17 (5.6) 182 (8.2) 2643 (7.1)    

  

Arbetssituation3 Arbetande 193 (63.7) 1376 (62.3) 21 920 (59.1) 

 Arbetslös 26 (8.6) 109 (4.9) 1609 (4.4) 

 Ledig från sysselsättning 12 (4.0) 68 (3.1) 1409 (3.8) 

 Studerande 39 (12.9) 364 (16.5) 4718 (12.7) 

     

Korta sjukskrivningar Ingen gång 98 (32.3) 766 (34.7) 11 965 (32.2) 

det senaste året 1 gång 50 (16.5) 324 (14.7) 5325 (14.4) 

(14 dagar eller mindre i följd) 2–5 gånger 44 (14.5) 292 (13.2) 4557 (12.3) 

 Mer än 5 gånger 7 (2.3) 20 (0.9) 424 (1.1) 

     

Långa sjukskrivningar Ingen gång 190 (62.7) 1312 (59.4) 21 090 (56.8) 

det senaste året 1 gång 9 (3.0) 90 (4.1) 1154 (3.1) 

(15 dagar eller mer i följd) 2–5 gånger 0 (0.0) 6 (0.3) 126 (0.3) 

 Mer än 5 gånger 0 (0.0) 1 (0.0) 30 (0.1) 

     

Född i Sverige  222 (73.3) 1592 (72.1) 22 591 (60.9) 

 
3 Arbetande: anställda, egenföretagare och delägare. Arbetslös: arbetslösa, ålderspensionärer, och 

hemmafru/man. Ledig från sysselsättning: aktivitets- eller sjukersättning, sjukskriven mer än 2 månader, 

föräldraledig mer än 2 månader, och tjänstledighet. 
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Tabell 4. Normvärden för svensk population, EQ-5D Index, EQ-5D VAS, samt Generell livskvalitet. 

  

Normalvärde 

Sverige [47] 

Vägtrafikskada  

n= 303 

Ingen skada  

n= 37 103 

Annan skada 

n= 2169   

 

 

  

EQ-5D Index M (SD) 0,851 0.846 (0.187) 0.868 (0.159) 0.860 (0.160)  

Min–Max - -0.4 – 1.00 -0.6 – 1.00 -0.24 – 1.00   

 

 

    

 n= 297 n= 34 875 n= 2169 

EQ-5D VAS M (SD) 8.33a 7.58 (1.498) 7.58 (1.518) 7.62 (1.469)  

Min–Max - 2–10 0–10 2–10 

      

   n= 250 n= 26 850 n= 1759 

Generell Livskvalitet  M (SD) - 7.20 (2.151) 7.30 (2.104) 7.25 (2.160) 

 Min–Max - 1–10 0–10 0–10 

      
a modifierad från skala 0–100 till skala 0–10. 

 

Livskvalitetsförändringar över tid 

Vägtrafikskador, Andra skador, och Inga skador 

Jämförelsen av livskvalitet mätt med EQ-5D VAS, visar att det fanns en statistiskt signifikant 

skillnad över tid både för de som rapporterat en vägtrafikskada, annan skada och för de som 

inte rapporterat en skada, vilket innebär att alla tre grupper rapporterade försämrad livskvalitet 

mellan första och andra mättillfället (Figur 1). Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna vid de olika mättillfällena, vilket innebär att deltagarna i LifeGene rapporterade 

försämrad livskvalitet över tid oberoende om de rapporterade en skada eller inte. 
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Figur 1. EQ-5D VAS, Vägtrafikskador, Andra skador, och Inga skador 

 

Jämförelsen av Generell Livskvalitet visar, i linje med resultatet av EQ-5D VAS, att det fanns 

en statistiskt signifikant försämring av livskvalitet mellan första och andra mättillfället hos alla 

tre grupperna (vägtrafikskada, annan skada och ingen skada) (se Figur 2). Precis som för EQ-

5D VAS fanns det ingen skillnad i försämring av livskvalitet mellan personer som drabbats av 

vägtrafiksskador, andra skador, och inga skador. Vidare visade resultatet att det inte fanns 

någon skillnad i rapporterad livskvalitet beroende på om deltagare i LifeGene rapporterar en 

skada eller inte.  
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Figur 2. Generell livskvalitet den senaste månaden, Vägtrafikskada, Annan skada, och Ingen skada. 

 

Skyddade och Oskyddade Trafikanter 

Av 303 deltagare som rapporterade vägtrafikskador var det 26 deltagare vars beskrivning av 

händelsen klassificerades som skyddade trafikanter, 254 deltagare som klassificerades som 

oskyddade trafikanter, och 8 deltagare där beskrivningen av händelsen var oklar och därför inte 

kunde bedömas som vare sig skyddad eller oskyddad. Av dessa var det 195 deltagare (26 

skyddade och 169 oskyddade som hade besvarat EQ-5D VAS, och 159 deltagare (19 skyddade 

och 140 oskyddade) som hade besvarat Generell livskvalitet, vid samtliga mättillfällen. 

Jämförelsen av livskvalitet mätt med EQ-5D VAS visade att det fanns en signifikant skillnad i 

rapporterad livskvalitet över tid för både skyddade och oskyddade trafikanter (Figur 3). Dock 

visade analysen även att det inte fanns någon signifikant skillnad i EQ-5D VAS mellan 

skyddade och oskyddade trafikanter vid de olika mättillfällena. Det innebär att, i linje med 

resultaten för vägtrafikskador, andra skador, och inga skador, livskvalitet minskar över tid för 

alla deltagare, oberoende om deltagaren har klassificerats som skyddad eller oskyddad trafikant. 

Jämförelsen av Generell livskvalitet visade att det varken fanns en signifikant skillnad över tid, 

eller mellan skyddade och oskyddade trafikanter vid varje mättillfälle (Figur 4), vilket skiljer 

sig mot resultaten för skadetyper. 
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Figur 3. EQ-5D VAS före och efter skadan, för Skyddade och Oskyddade trafikanter 

 

 

Figur 4. Generell livskvalitet före och efter skadan, för Skyddade och Oskyddade trafikanter. 

 

 

Sökt vård för skadan 

Jämförelsen av livskvalitet mellan deltagare som hade sökt eller inte sökt vård för sin skada 

visade att det varken fanns någon signifikant skillnad mellan de tre mättillfällena eller mellan 
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grupperna beroende på om de sökt vård och inte sökt vård för sin skada. Samma resultat erhölls 

för båda instrumenten EQ-5D VAS och Generell livskvalitet.  

 

Konklusion 

Sammanfattningsvis indikerar resultaten från delstudie 1 att livskvalitén inte försämras i 

samband med en skada, oberoende om det är en vägtrafikskada eller en annan typ av skada, 

eller om det är skyddade eller oskyddade trafikanter, vilket står i kontrast med resultat från 

andra studier som undersökt vägtrafikskadors påverkan på livskvalitet [10]. Det bör också 

noteras att det fanns ingen skillnad över tid mellan grupperna i deras rapporteras livskvalitet, 

dvs innan skada och efter skadan. Detta innebär att både de som rapporterat en vägtrafikskada 

och de som inte rapporterat en skada uppgav en minskning i livskvalitet över tid. Eftersom 

livskvalitet inte sker i ett vacuum utan påverkas av vår omgivning är det möjligt att detta fynd 

kan förklaras med förändringar som skett i samhället i stort, tex. förändringar i det politiska 

landskapet, eller sjukvårdsreformer. Dessa typer av förändringar kan ge en generell påverkan 

på en population som kan möjligtvis synas i livskvalitetsmätningar över tid. Dock har detta inte 

kontrollerats för i den aktuella studien, men bör beaktas i tolkningen av dess resultat.  

Vidare visade resultaten på att det inte fanns någon skillnad på den rapporterade livskvaliteten 

efter en skada beroende på om man sökt vård eller inte för den uppkomna skadan. Dock är det 

viktigt att beakta att personer som inte sökt vård med största sannolikhet har drabbats av skador 

som skulle bedömas som lindriga om de sökt vård. Samma antagande kan göras med 

försiktighet om de skador som personerna som medverkat i den aktuella studien råkar ut för då 

majoriteten av personer som inkluderats i LifeGene anmält sig själva till studien eller blivit 

inbjudna av någon de känner. Detta gör att populationen i LifeGene skiljer sig åt från andra 

studiepopulationer som inkluderats med andra metoder, tex efter att de råkat ut för en skada 

eller söker en ersättning för sin skada. Trots denna begränsning i den aktuella studien ger denna 

studie en inblick i hur personer som råkar ut för en skada rapporterar den upplevda livskvalitén 

mätt innan skadan skett samt under de första två åren efter skadan.  
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Delstudie 2.  
Syftet med delstudie 2 var att identifiera prediktorer för livskvalitet efter vägtrafikskador, både 

för året efter skadan samt för det andra året efter skadan.  

 

Deltagare 

I delstudie 2 inkluderades deltagare som var skadefria vid baslinjemätningen av LifeGene men 

som rapporterade en skada vid den andra uppföljningsenkäten i LifeGene. 

 

Material 

Delstudie 2 inkluderade potentiella predicerande faktorer från baslinjemätningen och från andra 

mätningen i LifeGene. Beroende variabler inkluderades från den andra och tredje mätningen av 

LifeGene. Predicerande faktorer gällande kön, ålder, utbildningsnivå, samt om personen 

diagnosticerats med depression inhämtades från baslinjemätningen. Predicerande faktorer 

angående skadeorsak, skadad kroppsdel samt sjukskrivning efter skadan (självrapporterad lång- 

och kort sjukskrivning) inhämtades från den uppföljningsenkät som personen rapporterade 

skadan i. Utöver detta inkluderades rapporterad livskvalitet mätt med EQ-5D VAS, både året 

innan skadan (predicerande faktor), året för skadan (beroende variabel för livskvalitet på kort 

sikt) och året efter skadan (beroende variabel för livskvalitet på lång sikt). 

 

Analys 

Som ett första steg togs en explorativ modell fram där varje predicerande faktor sattes manuellt 

in i den logistiska regressionsanalysen. Ordningen av de predicerande faktorerna baserades på 

tidigare forskning som kartlagt faktorer som kan ha en påverkan på livskvalitet efter en 

vägtrafikskada [10]. När alla predicerande faktorer inkluderats i modellen, testades den modell 

som påvisade bäst förklarade variansen i livskvalitet efter en vägtrafikskada med en stegvis 

logistisk regressionsanalys. En stegvis logistisk regressionsanalys bygger en förklaringsmodell 

genom att varje predicerande faktor testas i modellen och inkluderas endast om faktorn bidrar 

till modellen. Samma procedur användes för varje oberoende variabel, dvs. livskvalitet mätt 

med EQ-5D VAS vid tid för skadan samt året efter skadan.   

 

Resultat 

Resultatet från den explorativa logistiska regressionsanalysen gällande rapporterad livskvalitet 

för året då skadan skedde indikerade att endast livskvalitet året innan skadan (p=0.00) var 

predicerande för den rapporterade livskvalitén för året då skadan skedde. Skador på armar och 

ben (p=0.03) verkade som en predicerande faktor i modellen tillsammans med livskvalitet innan 

skadan, dock försvann den statistiska signifikansen för skadorna på armar och ben (p=0.38) när 

de andra predicerande faktorerna lades till i modellen. Som tidigare nämnts testades en slutgiltig 

modell som förklarade det mesta av variansen genom en stegvis logistisk regressionsanalys. 

Modellen som testades för att predicera livskvalitet för året då skadan skedde inkluderade 

rapporterad livskvalitet och skador på armar och ben. Resultatet av denna analys visade en 

signifikant modell där rapporterad livskvalitet innan skadan samt om personen hade åtdragit sig 

skador på armar och ben förklarade 58% av variansen för livskvalitet året då skadan skedde. 
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Resultatet från den explorativa logistiska regressionsanalysen gällande livskvalitet för året efter 

skadan, dvs uppföljning under andra året efter skadan, indikerade också att livskvalitet innan 

skadan var predicerande för den rapporterade livskvalitén för året efter skadan. Dock var inte 

skador på armar och ben predicerande i detta fall. När en fullständig modell testades, 

inkluderande alla predicerande faktorer, försvann signifikansen för rapporterad livskvalitet 

innan skadan. När den fullständig modellen testades med en stegvis logistisk regressionsanalys 

visade resultatet att endast livskvalitet innan skadan förklarade variansen i den rapporterade 

livskvalitén året efter skadan.  

 

Konklusion 

Sammantaget visar resultaten att livskvalitet innan skadan är en predicerande faktor för 

livskvalitet efter en skada, både gällande livskvalitet under året för skadan och året efter skadan, 

dvs, upp till 2 år efter skadetillfället. Utöver livskvalitet innan skadan var skador på armar och 

ben en predicerande faktor för livskvalitet under det första året efter skadan. Detta resultat är i 

linje med tidigare studier som visar att skador på ben är associerat till en sämre livskvalitet efter 

en vägtrafikskada [51-54]. Dock har vi inte kunnat identifiera någon tidigare studie som 

inkluderat livskvalitet innan skadan som en predicerande faktor. Att livskvalitet innan skada är 

predicerande för livskvalitet efter en skada är inte förvånande då konsekvenserna av skador kan 

påverka alla aspekter av livet [10] och därmed betunga en redan påverkad livssituation mer än 

om personen har en bra livskvalitet. Idag finns det ingen konsensus angående predicerande 

faktorer för livskvalitet efter en skada [10]. Detta kan bero på att de studier som gjorts på 

livskvalitet efter en skada har inkluderat olika typer av populationer, både de som sökt 

kompensation och de som sökt vård för sin skada, samt att de genomförts i olika samhälleliga 

kontext. Eftersom livskvalitet påverkas både på macro- och micronivå av samhället kan det 

vara problematiskt att jämföra studier från olika delar av världen. Tex. har Sverige en 

välfärdspolitik som skiljer sig åt från vissa andra länder. Dessa aspekter behöver beaktas när 

livskvalitet utvärderas och därför är det viktigt att genomföra svenska studier på konsekvenser 

av livskvalitet för att bidra med kunskap som kan användas i det svenska trafiksäkerhetsarbetet.        
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Delstudie 3.  
I delstudie 3 undersöks hur retrospektiva mätningar kan påverka självrapporterad livskvalitet 

efter skador, genom att analysera så kallad response shift.  

Response shift syftar på ett fenomen där en ny situationen eller ett nytt tillstånd påverkar 

bedömningen av en tidigare situation eller tillstånd. Bedömningen av den tidigare situationen 

har därmed ”skiftat” på grund av, och vid tidpunkten för, den nya situationen. Skiftningen är 

en förändrad självskattning av ett begrepp, exempelvis livskvalitet, vilket sker genom (i) en ny 

kalibrering av måttet eller skalan, (ii) en förändring av värderingar och upplevelser om vad som 

är viktigt, eller (iii) en omdefiniering av själva begreppet [55]. Det innebär att begreppet, 

exempelvis livskvalitet, kan förändras över tid för en och samma person beroende på att 

personen får nya erfarenheter och insikter. Tidigare forskning har exempelvis påvisat att det är 

vanligt att retrospektiva bedömningar av livskvalitet visar att människor ofta skattar sin 

livskvalitet innan en skada som högre än populationsnormen [39]. Resultat där studiedeltagarna 

retrospektivt skall bedöma ett tidigare tillstånd kan och bör därför beaktas med försiktighet då 

det kan påverkas av hur personen mår efter en viss händelse. Det förekommer dock situationer 

där response-shift är en planerad, förväntad eller till och med önskad effekt [56]. Flera studier 

har analyserat response-shift efter skador och sjukdomstillstånd, exempelvis ryggmärgsskador 

[57-59], kroniska ankelsmärtor [60], hjärnskador [61], och bröstcancer [62]. Däremot saknas 

det helt studier av response-shift för vägtrafikskador. Genom att studera effekter av response-

shift på livskvalitet är det möjligt att förstå om, när och hur response-shift inverkar [60], ifall 

effekten är positiv eller negativ [62], hur response-shift interagerar med olika dimensioner av 

livskvalitet [59], ifall det finns faktorer, så som demografiska och psykosociala, som kan 

predicera response-shift [58, 61], samt ifall response-shift kan användas för att förbättra 

rehabilitering eller livskvalitet efter en skada eller sjukdom [56, 57]. 

 

Deltagare 

I delstudie 3 inkluderades endast deltagare som var skadefria vid baslinjemätningen av 

LifeGene men som rapporterade en skada vid den andra uppföljningsenkäten och som har fyllt 

i tilläggsenkäten. Bland dessa identifieras de deltagare som rapporterade att skadan skett som 

en vägtrafikolycka.  

  

Material  

Alla deltagare i studien hade besvarat de två första uppföljningsenkäterna i LifeGene-projektet, 

vilket inkluderade EQ5D domän (baslinjemätningen) samt EQ5D VAS (alla mättillfällen).  

Utöver den data som tidigare insamlats via LifeGene, inhämtades komplimenterande data med 

hjälp av en tilläggsenkät som inkluderade en mätning av personens nuvarande livskvalitet 

(EQ5D) (efter skadan) samt en ny retrospektiv mätning av livskvalitet där personen ombads 

uppge hur deras livskvalitet var innan skadan. Dessa mätningar innefattade både EQ5D domän 

och index.  

 

Analys 

I ett första steg togs beskrivande data fram för populationen gällande livskvalitet, både innan 

skadan (LifeGene data), efter skadan samt för den retrospektiv mätning av livskvalitet innan 
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skadan (Then-test i tilläggsenkäten). Dock visade en analys av denna data att endast 43 av de 

personer som rapporterat en vägtrafikskada i LifeGene hade svarat på mätningen av livskvalitet 

i tilläggsenkäten. Detta ger ett för lågt antal deltagare för att kunna genomföra den planerade 

analysen för att identifiera response shift i vägskadepopulationen. Vid en närmare undersökning 

av alla som rapporterat en skada i LifeGene noterades att personer med vägtrafikskador och 

personer med andra typer av skador, tex. tränings- och fritidsolyckor, rapporterade liknande 

värden av livskvalitet mätt vid de olika mättillfällena, se Tabell 5. Därför beslutades det att 

genomföra analysen genom att inkludera alla typer av skador i response shift analysen.  

 

 

Tabell 5. Fördelning av ålder och kön för personer med trafikskador och personer med andra typer av skador 

samt rapporterad livskvalitet för dessa två grupper. 

Population Vägtrafikskador n=303 

m (SD)  

median (min-max) 

 Övriga skador 

n=2209 

m (SD) 

median (min-max) 

 Totalt 

N=2512 

m (SD) 

median (min-max) 

 

Ålder 38 (13)  35 (12)  36 (12)  

Kvinnor 60 %  52%  53%  

Män 40 %  48%  47%  

 

EQ5D index 

      

Före skada1 n=297 

.846 (.187) 

.848 (-.24 - 1.0) 

 n=2169 

.860 (.160) 

.848 (-,24 – 1.0) 

 n=2466 

.858 (.164) 

.848 (-.24 – 1.0) 

 

Efter skada2 n=43 

.796 (.177) 

1.0 (-.07 -1.0) 

 n=260 

.853 (.178) 

.848 (-.13 – 1.0) 

 n=303 

.848 (.178) 

.796 (-,13 – 1.0) 

 

Then-test Index3 n=36 

.948 (.094) 

1.0 (.73 – 1.0) 

 n=229 

.936 (.123) 

1.0 (.09-1.0) 

 n=265 

.938 (.120) 

1.0 (.09 – 1.0 

 

VAS       

Före skada1,4 75.76  76.2  76.1  

Efter skada2 78.76  80.4  80.1  

Then-test Index3 89.17  86  86.4  
1) Mätt vid inklusion till LifeGene. 2) Mätt med tilläggenkäten, efter skadan (nuvarande livskvalitet). 

3) Mätt med tilläggsenkäten, (Then-test). 4)Transformerad till en 100 skala. 
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För att analysera response shift genomfördes ett så kallat Then-test. Then-test innefattar tre 

olika delar; pre-test, post-test och Then-test.  

 

- Pre-testet mäter livskvalitet innan skadan 

- Post-testet mäter livskvalitet efter skadan 

- Then-testet innefattar en retrospektiv mätning av livskvalitet före skadan.  

 

Ett Then-test innefattar tre olika analyser av de ovannämnda mättillfällena. 

 

Traditionell mätning av förändring  

Skillnaden mellan för- och efter-mätningen av livskvalitet är den mest använda metoden för att 

mäta förändring av livskvalitet i studier. 

 

Response shift 

Skillnaden mellan för-mätningen och den retrospektiva mätningen av livskvalitet utgör en 

bedömning av response shift.  

 

Faktisk förändring 

Skillnaden mellan eftermätningen och Then-test-mätningen ger skillnaden i livskvalitet om 

response shift hade räknats med i bedömningen.   

  

När ett Then-test administreras är det viktigt att den retrospektiva bedömningen av livskvalitet 

(Then-Test) och bedömningen av livskvalitet efter skadan görs vid samma tillfälle. Detta för att 

det finns ett grundläggande antagande om att personens värdering av livskvalitet är densamma 

för båda dessa utvärderingar då den gjorts vid samma tidpunkt, och genom detta kontrolleras 

att personens värdegrund inte förändrats mellan dessa två mätningar. Denna förändring är i 

grunden det vi vill fånga genom att mäta response shift. Om det finns en signifikant skillnad i 

den retrospektiva mätningen av livskvalitet jämfört med den nivå personen uppgett innan 

skadan (mätt i LifeGene) kan denna skillnad bero på en förändring i personens värdegrund, det 

vill säga response shift.  

 

För att se om det fanns en signifikant skillnad i dessa mätningar gjordes en jämförelse av 

livskvalitet, både EQ5D index och varje enskild domän, innan skadan och den livskvalitet de 

uppgett i tilläggsenkäten, både vid den nuvarande och den retrospektiva mätningen. Vidare 

identifierades den faktiska skillnaden av livskvaliteten (response shift medräknad) genom att 

jämföra den nuvarande nivån av livskvalitet med nivån rapporterad i Then-testet. För att 

beräkna den statistiska skillnaden i dessa mätningar används ett parat t-test.  

 

Resultat 

Deskriptiva data gällande EQ5D index och VAS vid de olika mättillfällena presenteras i Tabell 

6. 
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Tabell 6. EQ5D domän för populationen.  

Skadepop          

 Trafikskador n % rapporterar 

problem 

Andra skador n % rapporterar 

problem 

Totalt n % rapporterar 

problem 

Domän LifeGene M (SD)   M (SD)   M (SD)   

Rörlighet  1.04 (.99) 296 4 1.02 (.15) 2169 2.1 1.02 (.15) 2465 2.3 

Hygien 1.01 (.14) 297 1 1.01 (.09) 2170 0.4 1.01 (.10) 2467 0.6 

Huvudsaklig Aktivitet 1.04 (.25) 297 3.3 1.04 (.20) 2169 3.2 1.04 (.20) 2466 3.2 

Smärtor 1.43(.54) 295 39.9 1.41 (.51) 2164 39.4 1.41 (.51) 2459 39.5 

Oro/nedstämdhet  1.36 (54) 294 32.6 1.37 (.53)  33.6 1.37 (.53) 2452 33.5 

          

Domän tilläggsenkäten M (SD)   M (SD)   M (SD)   

Rörlighet  1.12 (.32) 43 1.7 1.05 (.22) 263 0.6 1.06 (.24) 306 0.7 

Hygien  1.02 (.15) 43 0.3 1.02 (.16) 262 0.1 1.02 (.16) 305 0.2 

Huvudsaklig Aktivitet 1.19 (.45) 43 2.3 1.10 (.32) 262 1.1 1.11 (.34) 305 1.2 

Smärtor  1.58 (.55) 43 7.9 1.51 (.54) 262 5.8 1.52 (.54) 305 6.1 

Oro/nedstämdhet  1.35 (.48) 43 5 1.24 (.46) 263 2.7 1.26 (.47) 306 3 

          

Domän Thentest M (SD)   M (SD)   M (SD)   

Rörlighet  1.0 (.00) 37 0 1.03 (.56) 233 0.3 1.02 (.15) 270 0.2 

Hygien  1.0 (.00) 37 0 1.01 (.09) 233 0.1 1.01 (.09) 270 0.1 

Huvudsaklig Aktivitet  1.0 (.00) 37 0 1.03 (.17) 262 0.3 1.03 (.16) 269 0.3 

Smärtor  1.19 (.40) 37 2.3 1.18 (.40) 262 1.8 1.18 (.40) 268 1.9 

Oro/nedstämdhet 1.11 (.32) 36 1.3 1.20 (.42) 263 2 1.19 (.41) 268 1.9 
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Resultaten visar att deltagarna som råkat ut för en skada rapporterar en signifikant lägre 

livskvalitet (EQ5D index) efter skadan jämfört med innan skadan (p=.01). När deltagarna 

ombads att retrospektivt skatta hur deras livskvalitet var innan skadan (Then-test), uppgav de 

en högre skattning av livskvalitén än vad de uppskattade den till vid det faktiska mättillfället 

(p=.000). Resultatet visar även på en signifikant skillnad i den sista analysen av ett Then-test, 

det vill säga den faktiska förändringen i livskvalitet, där response shift är medräknad, se figur 

5.  

 

 

Figur 5. Skillnad i EQ5D index mätt före- efter och med ett Then-test. 

 

Analysen av EQ5D VAS-skalan visade att deltagarna inte uppgav någon signifikant skillnad 

gällande före- och eftermätningen på VAS (p=.35). Dock fanns en signifikant skillnad i Then-

test-mätningen för VAS (p=.000), dvs personerna uppgav en signifikant bättre livskvalitet innan 

skadetillfället, mätt retrospektivt, än vad de uppgett vid den faktiska mätningen innan skadan. 

Vidare fanns det en signifikant skillnad gällande den faktiska förändringen, det vill säga 

förändringen i livskvalitet mellan den retrospektiva mätningen och eftermätningen, se Figur 6. 
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Figur 6. Skillnad i EQ5D VAS innan och efter skadan mätt med pre- post- mätning och Then-test. 

 

Analysen av förändringen mellan för- och efter-mätningen av de separata EQ5D domänerna 

visar att deltagarna rapporterar en signifikant lägre livskvalitet efter en skada gällande rörlighet, 

hygien, huvudsaklig aktivitet och smärtor. I motsats till detta rapporterade personerna 

signifikant bättre livskvalitet gällande oro /nedstämdhet efter skadan än innan skadan (p=.00).  

Resultatet av Then-testet visar att deltagarna rapporterade en signifikant högre livskvalitet för 

tiden innan skadan mätt retrospektivt än vid förmätningen avseende rörlighet, hygien, smärtor, 

och oro /nedstämdhet. För huvudsaklig aktivitet var skillnaden inte signifikant (p= .07). 

Gällande oro / nedstämdhet så rapporterade deltagarna att de hade mindre smärtor innan skadan 

i den retrospektiva mätningen än vad de uppgav vid förmätningen (p=.00).  

Gällande den sista analysen i ett Then-test, den faktiska förändringen i livskvalitet, fanns det 

en signifikant skillnad för alla EQ5D domäner mellan eftermätningen och den retrospektiva 

mätningen (p=.00 för samtliga domäner).   

 

Konklusion 

Resultaten tyder på att personer med skador förlorar mer livskvalitet än vad traditionella 

mätning som inkluderar före- och eftermätningar indikerar. Detta kan förklaras med att personer 

som råkat ut för en skada omvärderar begreppet livskvalitet och vad det innebär att ha en god 

livskvalitet [63]. Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till både gällande utvärderingar för 

kartläggning av skadors påverkan på livskvalitet samt gällande effektmål och interventioner. 

Om response shift inte tas med i beräkningen kan den faktiska påverkan av skador på 

livskvalitet felbedömas eftersom personen har omvärderat vad livskvalitet innebär och den inre 

”måttstocken” på livskvalitet har ändrats och en för- och efter-mätning indikerar då att det inte 

skett någon förändring i livskvalitet trots att det finns en faktisk skillnad som mätinstrumentet 

inte fångar. Detta är speciellt problematiskt då interventioner ska utvärderas och effekten av 

interventionen inte fångas i mätningen.  
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Metoddiskussion 
Sammantaget stödjer resultaten från studien att personer som drabbats av vägtrafikskador 

rapporterar en minskad livskvalitet under de två första åren efter skadan men ingen statistisk 

signifikant skillnad kunde identifieras gällande livskvalitén över tid mellan de olika grupperna 

som inkluderades i analyserna. Dock finns det metodologiska aspekter att ta hänsyn till i 

tolkningen av dessa resultat. Det första som bör beaktas är den population som det aktuella 

urvalet har inkluderats ifrån, dvs. deltagarna i LifeGene projektet. Som tidigare nämnts var 

syftet med LifeGene att följa personer ur den allmänna svenska befolkningen över tid för att 

möjliggöra longitudinella studier om hälsans bestämningsfaktorer. Genom att följa personer 

från den allmänna befolkningen ges möjlighet att följa personers livskvalitet över tid, både före 

och efter en vägtrafikskada. Denna typ av uppföljning är oftast inte möjligt inom skade-

forskning då det i förväg inte kan identifieras vem som kommer att råka ut för en skada, utan 

personerna identifieras och rekryteras i efterhand tex. vid besök på akutmottagning eller när 

personen söker ekonomisk kompensation för sin skada [10]. Dock bör det noteras att trots att 

det genom LifeGene kunnat inkluderas personer som uppgett att de skadats men som inte sökt 

vård för skadan finns det risk för bias i denna typ av studier. Majoriteten av studiedeltagarna i 

LifeGene har själva anmält sig till projektet eller genom att någon de känner har tipsat dem om 

projektet. Med denna typ av inklusion skapas det en risk för bias genom att de personer som 

deltar frivilligt anmält sig till studien. Tidigare studier [64-66] som undersökt frivilligt 

deltagande har rapporterat att en större andel av deltagarna oftast är kvinnor, högutbildade och 

gifta/sammanboende jämfört med den generella populationen. Vilket även stämmer överens 

med populationen i LifeGene, med undantag för det sistnämnda. Vidare har dessa studier även 

funnit att deltagarna oftare rapporterar en utmärkt hälsa jämfört med den generella populationen 

[65] vilket kan påverka resultatet då en generellt friskare population har inkluderats. Detta kan 

bero på att studiedeltagare tenderar att medverka i studier som är viktiga för dem själva, tex 

tenderar personer som tycker att hälsa är viktigt att delta i studier med fokus på just hälsa. I det 

aktuella projektet kan detta fenomen vara en del av förklaringen till frånvaro av skillnader i 

livskvalitet mellan de som skadats i vägtrafikolyckor och de som inte rapporterat en skada då 

den initiala informationen om LifeGene projektet innefattade hälsoundersökningar var 5:e år 

för att möjliggöra en longitudinell uppföljning av personens hälsa. Dessa hälsoundersökningar 

skulle innefatta blodprovstagning för ett flertal vanligt förekommande folkhälsoproblem såsom 

högt kolesterol och högt blodsocker. Vilket också medför att personer som är intresserade av 

att följa sin egen hälsa över tid söker sig till denna typ av studier i en större utsträckning än 

andra [66].  

Förutom att det kan finnas en bias gällande deltagarna i LifeGene är det troligt att själva 

mätningen av livskvalitet har en påverkan på resultatet över tid. Livskvalitetsmåttet [11]EQ5D 

innefattar en VAS skala som är graderad 0–100, dock var VAS skalan i LifeGene modifierad 

till att innefatta en skala graderad 0–10 med fasta graderingar dvs. 1,2,3 osv. För att kunna 

jämföra livskvalitén innan och efter skadan omvandlades VAS skalan från LifeGene till en 

skala med graderingen 0–100. Tidiga studier som jämfört olika skalor har funnit att VAS skalan, 

i jämförelse med andra typer av skalor, är känslig för små förändringar [67], dock har få studier 

undersökt hur skalans gradering påverkar resultatet gällande livskvalitet och det finns ingen 

konsensus angående vilken typ av VAS skala som är optimal att använda för dessa mätningar. 

Därför bör detta beaktas i tolkningen av resultatet.    



 

31 

 

Trots ovannämnda begränsningar i den aktuella studien, har studien bidragit med viktig och ny 

information gällande den självrapporterade livskvalitén efter en vägtrafikskada, speciellt med 

hänsyn till response shift i livskvalitetsmätningar.  

 

Sammanfattande kommentar 
Syftet med det aktuella projektet var att fördjupa kunskapen om livskvalitetsförlusten hos 

personer som skadats i vägtrafikolyckor. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att personer 

med skador rapporterar en försämring av livskvalitén under de två första åren efter skadan och 

att dessa personer omvärderar begreppet livskvalitet efter skadan. Detta är ett viktigt och nytt 

fynd som bör beaktas i framtida studier då det kan påverka resultat av studien, speciellt med 

hänsyn till studier som utvärderar en intervention. Om response shift inte beaktas i denna typ 

av utvärderingar finns det en stor risk för att effekten av interventionen inte fångas i 

utvärderingen. Vidare bekräftar resultatet validiteten i den metod som i huvudsak används idag 

för att mäta livskvalitet i samband med en vägtrafikskada, dvs. retrospektiva mätningar av 

livskvalitén innan skadan. Den retrospektiva mätningen bör inte beaktas som ett problem trots 

risken för response shift eftersom den retrospektiva mätningen kommer indirekt att fånga 

personens omvärdering av begreppet livskvalitet och ger därför en indikation om hur 

vägtrafikskadan har påverkat personens liv.  

Spridning och implementering av resultaten 
Resultatet från studien har och kommer att redovisas genom artiklar som publiceras i vetenskapliga 

referentgranskade tidskrifter. Dessa kommer vid publicering bifogas till slutrapporten. Resultatet 

kommer även att presenterats på seminarier inom universitetet och vid vetenskapliga konferenser.  

Publikationer 
Hasselberg M, Rissanen R. Quality of life in the limelight: a study protocol of a Swedish 

register-based cohort study on quality of life after an injury. BMJ Open 

2019;9(9):e031023. doi: 10.1136/bmjopen-2019-031023 [published Online First: 

2019/09/09] 

Publikationer under arbete 
Eriksson E, Hasselberg M, Rissanen R. Pre- and post-injury quality of life in an injury 

population. 

Rissanen R. Hasselberg M. Predictors of QoL after injury among demographic data, injury 

characteristics and psychological and comorbidity variables. 

 

Hasselberg M, Rissanen R. Response shift in retrospective measures of self-reported quality 

of life. 

 



 

32 

 

 

 

Referenser 

1. World Health Organization, Global status report on road safety 2018. 2018, World 

Health Organization: Geneva. 

2. International Transport Forum, Road Safety Annual Report 2018. 2018. 

3. TrafikverketTransportstyrelsen, Översyn av etappmål för säkerhet på väg – till 2020 

och 2030, med en utblick mot 2050 [Elektronisk resurs]. 2016: Trafikverket. 

4. International Transport Forum, Road Safety Annual Report 2018 Sweden [Elektronisk 

resurs]. 2018: OECD Publications Centre. 

5. Vägverket, Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet - Aktörssamverkan mot nya 

etappmål år 2020. 2008, Vägverket: Borlänge. 

6. Regeringen, Prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället, 

Kommunikationsdepartementet, Editor. 1997. 

7. Regeringen, Prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter, 

Näringsdepartementet, Editor. 2009. 

8. Svensk Försäkring, Gradering av medicinsk invaliditet: Medicinsk invaliditet - skador 

2013. 2013, Stockholm. 

9. The WHOQOL Group, The World Health Organization quality of life assessment 

(WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. Social Science & 

Medicine, 1995. 41(10): p. 1403-1409. 

10. Rissanen, R., H.Y. Berg, and M. Hasselberg, Quality of life following road traffic 

injury: A systematic literature review. Accid Anal Prev, 2017. 108: p. 308-320. 

11. The EuroQol Group, EuroQol - a new facility for the measurement of health-related 

quality of life. Health Policy, 1990. 16(3): p. 199-208. 

12. Wan Puteh, S.E., et al., Health related quality of life (HRQOL) among low 

socioeconomic population in Malaysia. BMC Public Health, 2019. 19(Suppl 4): p. 

551. 

13. Konig, H.H., S. Bernert, and M.C. Angermeyer, [Health Status of the German 

population: results of a representative survey using the EuroQol questionnaire]. 

Gesundheitswesen, 2005. 67(3): p. 173-82. 

14. Stojanovic, M., et al., Impact of socio-demographic characteristics and long-term 

complications on quality of life in patients with diabetes mellitus. Cent Eur J Public 

Health, 2018. 26(2): p. 104-110. 

15. McCaffrey, N., et al., Health-related quality of life measured using the EQ-5D-5L: 

South Australian population norms. Health & Quality of Life Outcomes, 2016. 14(1): 

p. 133. 

16. Rezaei, S., et al., Determinants of health-related quality of life in Iranian adults: 

evidence from a cross-sectional study. Epidemiol Health, 2017. 39: p. e2017038. 

17. Konig, H.H., et al., Health status of the advanced elderly in six European countries: 

results from a representative survey using EQ-5D and SF-12. Health Qual Life 

Outcomes, 2010. 8: p. 143. 



 

33 

 

18. Huang, W., et al., Assessing Health-Related Quality of Life of Chinese Adults in 

Heilongjiang Using EQ-5D-3L. Int J Environ Res Public Health, 2017. 14(3). 

19. Yang, F., et al., Health-related quality of life of Asian patients with end-stage renal 

disease (ESRD) in Singapore. Qual Life Res, 2015. 24(9): p. 2163-71. 

20. Jagnoor, J., et al., Restriction in functioning and quality of life is common in people 

2 months after compensable motor vehicle crashes: prospective cohort study. Injury 

Epidemiology, 2015. 2(1): p. 1-11. 

21. Stergiannis, P., et al., Health-related quality of life and rehabilitation cost following 

intensive care unit stay in multiple trauma patients. J Trauma Nurs, 2014. 21(3): p. 

115-21. 

22. Tournier, C., et al., Five years after the accident, whiplash casualties still have poorer 

quality of life in the physical domain than other mildly injured casualties: analysis of 

the ESPARR cohort. BMC Public Health, 2016. 16: p. 13. 

23. Nguyen, L.H., et al., Quality of life profile of general Vietnamese population using 

EQ-5D-5L. Health & Quality of Life Outcomes, 2017. 15(1): p. 199. 

24. Jayasinghe, U.W., et al., Quality of life of Australian chronically-ill adults: patient 

and practice characteristics matter. Health Qual Life Outcomes, 2009. 7: p. 50. 

25. Zhang, Y., et al., Health-related quality of life and its influencing factors for patients 

with hypertension: evidence from the urban and rural areas of Shaanxi Province, 

China. BMC Health Serv Res, 2016. 16: p. 277. 

26. Gopinath, B., et al., Health-related quality of life 24 months after sustaining a minor 

musculoskeletal injury in a road traffic crash: A prospective cohort study. Traffic 

Injury Prevention, 2017. 18(3): p. 251-256. 

27. Huang, R., et al., A cross-sectional assessment of health-related quality of life in 

Chinese patients with chronic hepatitis c virus infection with EQ-5D. Health & 

Quality of Life Outcomes, 2018. 16(1): p. 124. 

28. Paiva, L., et al., Health status and the return to work after traffic accidents. Rev Bras 

Enferm, 2016. 69(3): p. 443-50. 

29. Fitzharris, M., et al., General Health Status and Functional Disability Following 

Injury in Traffic Crashes. Traffic Injury Prevention, 2007. 8(3): p. 309-320. 

30. Kenardy, J., et al., The effect of mental health on long-term health-related quality of 

life following a road traffic crash: Results from the UQ SuPPORT study. Injury, 2015. 

46(5): p. 883-890. 

31. Chaikoolvatana, A. and S. Sripech, Quality of life of road accident head-injured 

patients after craniotomy. The Southeast Asian journal of tropical medicine and public 

health, 2007. 38(4): p. 761. 

32. Wang, C.H., S.L. Tsay, and A.E. Bond, Post-traumatic stress disorder, depression, 

anxiety and quality of life in patients with traffic-related injuries. J Adv Nurs, 2005. 

52(1): p. 22-30. 

33. Pashaei Sabet, F., et al., Road Traffic Accident Victims' Experiences of Return to 

Normal Life: A Qualitative Study. Iran Red Crescent Med J, 2016. 18(4): p. e29548. 

34. Gabbe, B.J., et al., Association between perception of fault for the crash and function, 

return to work and health status 1 year after road traffic injury: a registry-based 

cohort study. BMJ Open, 2015. 5(11): p. e009907. 



 

34 

 

35. Mestrovic, J., et al., Clinical scoring systems in predicting health-related quality of 

life of children with injuries. Coll Antropol, 2013. 37(2): p. 373-7. 

36. Sturms, L.M., et al., The health-related quality of life of pediatric traffic victims. J 

Trauma, 2002. 52(1): p. 88-94. 

37. Bamini, G., et al., A comparison of health outcomes in older versus younger adults 

following a road traffic crash injury: a cohort study. PLoS ONE, 2015. 10(4): p. 

e0122732. 

38. Littleton, S.M., et al., The health status of people claiming compensation for 

musculoskeletal injuries following road traffic crashes is not altered by an early 

intervention programme: A comparative study. Injury, 2014. 45(9): p. 1493-1499. 

39. Scholten, A.C., et al., Assessment of pre-injury health-related quality of life: a 

systematic review. 2017. 15(1): p. 10. 

40. Pons-Villanueva, J., et al., Longitudinal assessment of quality of life and its change in 

relation to motor vehicle crashes: the SUN (Seguimiento Universidad de Navarra) 

Cohort. J Trauma, 2011. 70(5): p. 1072-7. 

41. Alghnam, S., et al., The association between motor vehicle injuries and health-related 

quality of life: a longitudinal study of a population-based sample in the United States. 

Qual Life Res, 2014. 23(1): p. 119-27. 

42. Almqvist, C., et al., LifeGene—a large prospective population-based study of global 

relevance. 2011. 26(1): p. 67-77. 

43. LifeGene. Description of the LifeGene Resource Version 2.4. 2017 2017-02-03 [cited 

2019 2019-05-24]; Available from: https://lifegene.se/wp-

content/uploads/1LifeGeneresource20170203version24.pdf. 

44. LifeGene. LifeGene Core Basline Survey. 2009  [cited 2019 2019-05-24]; Available 

from: https://lifegene.se/wp-

content/uploads/7LifeGeneCoreBaselineSurveyv103SV.pdf. 

45. LifeGene. LifeGene Follow-Up Survey. 2009  [cited 2019 2019-05-24]; Available 

from: https://lifegene.se/wp-content/uploads/8LifeGeneUppfoljningsenkatv101.pdf. 

46. Morris, S., Economic analysis in health care. 2012, Chichester: John Wiley & Sons. 

47. Szende, A., B. Janssen, and J. Cabases, Self-Reported Population Health: An 

International Perspective based on EQ-5D. 2014: Dordrecht : Springer Netherlands : 

Imprint: Springer. 

48. Korfage, I.J., H.J. de Koning, and M.L. Essink-Bot, Response shift due to diagnosis 

and primary treatment of localized prostate cancer: a then-test and a vignette study. 

Qual Life Res, 2007. 16(10): p. 1627-34. 

49. Ten Ham, R.M., et al., Sustainable Measurement of Response Shift in Prostate Cancer 

Patients: Adjusting Health Related Quality of Life with the Then-Test. Value Health, 

2014. 17(7): p. A651. 

50. Visser, M.R., F.J. Oort, and M.A. Sprangers, Methods to detect response shift in 

quality of life data: a convergent validity study. Qual Life Res, 2005. 14(3): p. 629-39. 

51. Fitzharris, M., D. Bowman, and K. Ludlow, Factors associated with return-to-work 

and health outcomes among survivors of road crashes in Victoria. 2010. 34(2): p. 153-

159. 



 

35 

 

52. Khati, I., et al., Quality of life one year after a road accident: Results from the adult 

ESPARR cohort. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 2013. 74(1): p. 301-311. 

53. Nhac-Vu, H.T., et al., Predicting self-reported recovery one year after major road 

traffic accident trauma. J Rehabil Med, 2011. 43(9): p. 776-82. 

54. Nhac-Vu, H.T., et al., Prognosis of outcome in adult survivors of road accidents in 

France: one-year follow-Up in the ESPARR cohort. Traffic Inj Prev, 2014. 15(2): p. 

138-47. 

55. Schwartz, C.E. and M.A.G. Sprangers, Methodological approaches for assessing 

response shift in longitudinal health-related quality-of-life research. Social Science & 

Medicine, 1999. 48(11): p. 1531-1548. 

56. Barclay-Goddard, R., J. Epstein, and N. Mayo, Response shift: a brief overview and 

proposed research priorities. Quality of Life Research, 2009. 18(3): p. 335-346. 

57. Dibb, B., et al., Exploring positive adjustment in people with spinal cord injury. J 

Health Psychol, 2014. 19(8): p. 1043-54. 

58. Rohn, E.J., et al., Contextualizing the lived experience of quality of life for persons 

with spinal cord injury: A mixed-methods application of the response shift model. J 

Spinal Cord Med, 2018: p. 1-9. 

59. Schwartz, C.E., et al., Quality of Life and Adaptation in People With Spinal Cord 

Injury: Response Shift Effects From 1 to 5 Years Postinjury. Arch Phys Med Rehabil, 

2018. 99(8): p. 1599-1608.e1. 

60. Powden, C.J., et al., Response Shift After a 4-Week Multimodal Intervention for 

Chronic Ankle Instability. J Athl Train, 2019. 54(4): p. 397-402. 

61. Gould, K.R. and J.L. Ponsford, A longitudinal examination of positive changes in 

quality-of-life after traumatic brain injury. Brain Inj, 2015. 29(3): p. 283-90. 

62. Tessier, P., M. Blanchin, and V. Sébille, Does the relationship between health-related 

quality of life and subjective well-being change over time? An exploratory study 

among breast cancer patients. Social Science & Medicine, 2017. 174: p. 96-103. 

63. Schwartz, C.E., Applications of Response Shift Theory and Methods to Participation 

Measurement: A Brief History of a Young Field. Archives of Physical Medicine and 

Rehabilitation, 2010. 91(9, Supplement): p. S38-S43. 

64. Andreeva, V.A., et al., Comparison of the sociodemographic characteristics of the 

large NutriNet-Sante e-cohort with French Census data: the issue of volunteer bias 

revisited. J Epidemiol Community Health, 2015. 69(9): p. 893-8. 

65. Guo, X., et al., Volunteer Participation in the Health eHeart Study: A Comparison 

with the US Population. Sci Rep, 2017. 7(1): p. 1956. 

66. Galea, S. and M. Tracy, Participation rates in epidemiologic studies. Ann Epidemiol, 

2007. 17(9): p. 643-53. 

67. Keele, K.D., The pain chart. Lancet, 1948. 2(6514): p. 6-8. 

 


