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Abstrakt 

Bakgrund 

Tidigare studier har visat att låggradig kronisk inflammation påverkar muskelmassa negativt. 

Inflammationens påverkan på greppstyrka är dock inte undersökt. Tidigare studier är 

begränsade till ett fåtal populationer.  

   Syfte till studien är att beskriva hur inflammation, greppstyrka och muskelmassa ser ut hos 

en grupp 52-åriga män och kvinnor samt undersöka skillnader mellan könen. Studien syftar 

även till att undersöka korrelationer mellan låggradig kronisk inflammation (n = 32) och 

muskelmassa (n = 23) respektive greppstyrka (n = 30). 

Metod 

Data från en pågående större studie analyserades enligt en icke-experimentell deskriptiv, 

komparativ samt korrelerande design. Fettfri muskelmassa räknades ut genom subtraktion av 

fettprocent från totalvikt. Greppstyrka mättes med Jamar dynamometer och CRP uppmätt 

genom blodprov. 

Resultat 
Populationens uppmätta värden var överensstämmande med referensvärden för friska 

individer. Inga signifikanta samband kunde påvisas. Dock kunde en tendens till positiv 

korrelation mellan CRP och muskelmassa ses för både männen och kvinnorna. Även tendens 

till positiv korrelation mellan CRP-nivåer och greppstyrka fanns bland männen, medan det 

fanns en tendens till negativ korrelation för kvinnorna. Kvinnorna hade högre CRP-nivåer 

jämfört med männen. Männen hade högre nivåer av fettfri muskelmassa och greppstyrka.  

Konklusion 

Inga slutsatser kunde dras gällande låggradig kronisk inflammations inverkan på 

muskelmassa och greppstyrka. Studien har belyst behovet av fortsatt forskning på området. 

Keywords: sarcopenia, C-reactive protein, grip strength, fat-free muscle mass  



Abstract 

Background 
Studies have shown that low-grade chronic inflammation affect muscle mass negatively. The 

impact of inflammation in grip strength is not yet investigated. Existing studies are made on a 

few populations.  
   This study aims to describe how inflammation, grip strength and muscle mass looks in a 

group of 52-year-old men and women and to examine the differences between the sexes. 

Another aim is to investigate the correlations between low-grade chronic inflammation (n = 

32) and muscle mass (n = 23) and grip strength (n = 30).  

Method 
Data from an ongoing study were analyzed with a non-experimental descriptive, comparative 

and correlating design. Lean muscle mass was calculated by subtracting the percentage of fat 

from weight. Grip strength was measured by Jamar dynamometer. CRP as inflammation 

parameter through blood-samples.  

Results  
The populations measured levels was consistent with current reference values för healthy 

individuals. Tendencies to positive correlation between CRP and muscle mass could be seen 

for both men and women. For men there were tendency towards positive correlation between 

CRP levels and grip strength, while tendency to negative correlation for women. Women had 

higher CRP levels compared to men. Men had higher levels of muscle mass and grip strength.  

Conclusion  
No conclusions could be drawn regarding the effect of low-grade chronic inflammation effect 

in fat-free mass and grip strength. The study has highlighted the need for further research in 

the field. 

Keywords: sarcopenia, C-reactive protein, grip strength, fat-free muscle mass 
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Bakgrund 

Inledning 

Tidigare studier har visat att inflammatoriska processer kan påverka åldrandet negativt och 

bland annat bidra till reducerad muskelfunktion. Denna studie har bearbetat data från en 

pågående longitudinell studie, med syftet att granska om låggradig kronisk inflammation mätt 

i CRP påverkar en 52-årig populations greppstyrka och muskelmassa, samt att jämföra dessa 

variabler mellan könen. 

Muskelmassa 

Muskelmassa kan approximeras som fettfri vikt. För detta krävs mätningar av kroppsfett. 

Sådana mätningar kan göras standardiserat med en manuell skinfold caliper utifrån riktlinjer 

från Durnin och Womersley (1). Utifrån dessa riktlinjer visar mätvärden med manuell 

skinfold caliper 3,61% mer kroppsfett för normalviktiga män och ingen signifikant skillnad 

för kvinnor oavsett kroppssammansättning, jämfört med gold standard DXA (1, 2).  

   När mätningar görs på områden på abdomen finns det god korrelation med datortomografi 

(DT) för mätning av kroppsfett (KF) och fettprocent. DT är mer tillförlitligt jämfört med 

skinfold calipers vid mätning på m. triceps (3). Skinfold caliper visade 21-45 procentenheter 

lägre kroppsfett jämfört med DT (2). DT anses ha högst validitet för mätning av kroppsfett 

(4). 

   Beam Jr et al. (5) undersökte validiteten hos skinfold calipers (manuella och digitala) 

jämfört med DXA. Resultatet visade att skinfold caliper som avlästes manuellt hade en 

felmarginal på 7,9 % KF för män samt 10,7 % KF för kvinnor, jämfört med DXA. Den 

digitala calipern hade en felmarginal på 9 % KF för män samt 10,9 % KF för kvinnor, jämfört 

med DXA (5). Dykes PJ et al. undersökte validiteten hos Harpened skinfold caliper som 

stämmer väl överens med radiologiska mätningar (6). 

   Via BIA-mätningar, som räknar ut fettfri massa med bättre evidensvärde än skinfold, dock 

sämre än golden standard DXA, har Pichard C et al. beräknat medelvärden av fettfri massa 

för män och kvinnor i åldrarna 45-54. Resultatet visade medelvärde 59,3 ± 5,4 kg för män 

samt 44,1 ± 4,4 kg för kvinnor (7). 
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    Skillnad mellan män och kvinnor med avseende på skelettmuskelmassa och muskelstyrka 

har påvisats i flera studier. Skelettmuskelmassa hos kvinnor uppmätts till 36,1% av totala 

kroppsmassan, medan skelettmuskelmassa hos män uppmätts till 38,4% av total kroppsmassa 

enligt Janssen et al. (8). 

Sarkopeni 

Den naturliga degenerativa process som är förknippat med åldrande har i tidigare studier 

kunnat förklaras med ett flertal variabler. Med ökad ålder ses bland annat ett fenomen som 

har fått namnet sarkopeni och definieras som minskning av muskelmassa med förlust av 

muskelfunktion (9). En mer korrekt definition av sarkopeni har tagits fram av Baumgartner et 

al. (10) som summerade de fyra extremiteternas muskelmassa (mätt med Dual-energy X-ray 

absorptiometry, DXA) till appendikulär skelettmuskelmassa (ASM). Baumgartner et al. 

definierade därefter ett index för skelettmuskelmassa (SMI, eng. skeletal muscle mass index) 

som SMI = ASM/m2, där m avser individens längd i meter (enhet: kg/m2)(10). 

Referensvärden för ASM är 8,6 kg för män och 7,3 kg för kvinnor vid 20 års ålder (11). ASM 

minskar i genomsnitt med 0,3 kg för män och 0,10 kg för kvinnor per årtionde från 20 års 

ålder fram till 70 års ålder. Ett SMI som är två standarddeviationer (SD) under medelvärdet 

av den normala reduktionen utifrån referensvärde klassificeras som sarkopeni (10). 

   Sarkopeni, som inte beror av någon sjukdom, utan förekommer hos alla åldrande vuxna, 

kan leda till minskad fysisk funktion i dagliga aktiviteter (12). Short et al. kunde påvisa en 

minskning av muskelprotein och kroppslig ämnesomsättning, trots att vissa deltagare utförde 

träning av aerob förmåga. Fenomenet sågs i åldrarna 19-87 år, oberoende av kön (13). Enligt 

en longitudinell studie gjord på friska män under en 25-årsperiod (14) pekar resultatet mot att 

åldringsprocessen kan förklara 30-40% av styrkereduktionen. Resterande 60-70% förklaras 

av en minskad fysisk aktivitet i vardagen, näringsbrist eller kroniska sjukdomar (14). Även 

endokrina förändringar och inflammation anses bidra till utvecklingen av sarkopeni (15). 

   Styrka, muskulär uthållighet och balans påverkar till viss del den fysiska funktionsnivån 

hos en individ. Efter en topp av mängd skelettmuskelmassa i tidiga vuxna år, minskar 

muskelmassan successivt efter cirka 45 år (13). Minskad muskelmassa kan leda till 

försämring av muskelfunktion samt funktionshinder. Sarkopeni anses spela en stor roll i den 

gradvis ökande svaghet som kommer med stigande ålder och ökar risken för 
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funktionsnedsättning hos äldre markant (13, 16). Enligt Cruz-Jentoft et al. bör diagnosen 

misstänkas hos alla individer över 65 år med nedsatt muskelstyrka och muskelfunktion (15). 

   Cruz-Jentoft et al. har tagit fram förslag för identifiering och diagnostisering av sarkopeni 

(15). Förslaget inkluderar mätningar hos patienter över 65 år och avser att mäta muskelstyrka, 

muskelmassa samt fysisk prestationsförmåga (15). Muskelstyrka kan exempelvis mätas med 

funktionella test. För mätning av muskelmassa finns olika tekniker, exempelvis 

bioimpedansanalys (BIA)(17) och Dual energy X-ray absorptiometry, så kallad DXA-

skanning. Fysisk prestationsförmåga kan mätas med olika funktionella test, till exempel 

Timed Up and Go (TUG)(18) eller Short Physical Performance Battery (SPPB)(19). Cruz-

Jentoft et al. har även föreslagit en algoritm för undersökning och diagnostisering av 

sarkopeni hos individer (figur 1). Komorbiditet och individuella faktorer som kan förklara 

varje specifikt fynd måste tas med i beräkningen. Algoritmen kan även appliceras på yngre 

individer som är i riskzonen (15).  

 
Figur I. Algoritm för undersökning och diagnostisering av sarkopeni enligt Crutz-Jentoft et al.  

Greppstyrka 

En studie har visat att försämrad greppstyrka korrelerar med minskad muskelstyrka i övre 
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och nedre extremiteter hos äldre individer (20). Då minskad styrka i nedre extremitet har 

bevisats förutsäga fall (21), skulle greppstyrka även kunna vara en prediktor till fallrisk. Det 

har också påvisats samband mellan god greppstyrka och minskad risk för kardiovaskulära 

sjukdomar samt minskad risk att dö till följd av andra sjukdomar (22). Mätning av 

greppstyrka kan utföras med manuell eller elektronisk dynamometer/vigorimeter, till exempel 

med Jamar dynamometer eller Gripit, och är ett billigt test som är lätt att använda inom 

sjukvården. Att mäta greppstyrka kan vara ett sätt att predicera och förebygga olika 

sjukdomar (22). 

   På gruppnivå är mäns greppstyrka större jämfört med kvinnors greppstyrka genom hela 

livet (23, 24). Utöver kön beror greppstyrka även på sysselsättning, kroppslängd, vikt samt 

omkrets av hand (23, 24). Wong SL, beräknade normalvärden för bilateral dynamisk 

greppstyrka hos en kanadensisk population (40-59 år) och redovisade medelvärde 28,2 kg för 

kvinnor och 47,5 kg för män (25). 

Inflammation 

C-reaktivt protein (CRP) är ett plasmaprotein som utgör en viktig komponent i den 

inflammatoriska reaktionen och används som ett mått på inflammatorisk aktivitet i kroppen. 

Plasmakoncentrationen av CRP i blodet hos en frisk individ är mycket låg. Koncentrationen 

kan dock snabbt öka som en reaktion på en infektion eller inflammation. Förhöjda nivåer av 

CRP beror på en ökad syntes i levern som inducerats av cytokiner, som är en del av det 

medfödda immunförsvaret (26). CRP > 3 mg/L anses förhöjt (27). CRP-nivåer mellan 3-10 

mg/L kallas låggradig inflammation (28) och CRP > 10 mg/L anses vara ett kliniskt 

signifikant inflammatoriskt tillstånd (29). 

   Tidigare har CRP betraktas som en biomarkör för vävnadsskada, infektion och 

inflammation i akut fas men är idag även stor betydelse både i klinik som inom forskning, 

som en viktig patologisk markör. Idag används det i terapeutiskt och i forskningssyfte som 

indikator och för utvärdering av behandlingsmetoders effekt (30).  
   Forskning har visat att män i regel har lägre nivå av CRP jämfört med kvinnor. Studier har 

belyst dessa könsskillnader och rekommenderat olika referensvärden för män och kvinnor för 

bestämning av inflammation (31, 32, 33). Fler studier behövs för att dra slutsatser. 
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   Det har visats att det finns ett samband mellan kronisk systemisk inflammation och 

åldersrelaterade skadliga förändringar i olika vävnader (27). En av de tidiga studierna om 

detta samband av Franceschi et al. lade fram en teori om ett fenomen som fick namnet 

inflamm-aging (34). Studien visade att stress skapar inflammatoriska processer i kroppen, 

vilka bidrar till ökad risk för åldersrelaterade sjukdomar. Beroende på stressexponering, 

genetik och miljö kommer dessa inflammationer att ackumuleras och bidra till att 

åldersrelaterade sjukdomar inträder allt lättare och i allt yngre åldrar (34). 

Samband mellan inflammation, muskelmassa och muskelstyrka 

En tidigare studie har visat att låggradig inflammation, mätt i CRP, har en negativ effekt på 

muskelmassa hos en äldre kvinnlig population (35). En studie utförd på åldrande råttor visade 

att förlusten av skelettmuskelmassa skulle kunna reduceras genom insättning av icke-steroida 

antiinflammatoriska läkemedel (36). Insättning av ibuprofen och därmed minskad 

inflammatorisk process bidrog till ökad muskelproteinsyntes och minskad nedbrytning av 

proteiner (36). En annan studie har även visat att det föreligger en negativ korrelation mellan 

CRP-nivåer och greppstyrka för alla individer, oberoende av ålder, kön och 

kroppssammansättning (37). Schaap LA et al. undersökte hur CRP-nivåer påverkade 

muskelstyrka (mätt med greppstyrka) på äldre individer (medelålder 74,6 år) i Amsterdam 

(38). Resultatet visade att CRP-nivåer (> 6.1 µg/mL) var förknippade med en två- till 

trefaldig reduktion i muskelstyrka mätt i greppstyrka (38). 

   Den pågående longitudinella studien Swedish Physical Activity and Fitness cohort born in 

1958 (SPAF-1958) syftade till att ta fram referensvärden för en 16-årig svensk populations 

fysiska prestationsförmåga, hälsa och livsstil och att undersöka hur de förändras under livet 

(39). Sedan 1958 har två uppföljningar gjorts, år 1992 samt år 2010, där data på bland annat 

CRP, greppstyrka och fettprocent samlades in. Denna studie är baserad på data från 

uppföljningen 2010, då deltagarna var 52 år. 

Problemformulering 

Tidigare studier har påvisat en korrelation mellan inflammatoriska processer och 

muskelmassa hos åldrande råttor (36) och hos äldre kvinnor (35). Samband mellan låggradig 

inflammation och muskelmassa respektive greppstyrka är inte tidigare undersökt i en 

population av medelålders män och kvinnor. Enligt tidigare studier finns låggradig kronisk 
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inflammation hos en åldrande normalbefolkning. Då det är ett relativt nyupptäckt tillstånd, 

med få studier, är det intressant att undersöka om detta kan ha någon inverkan på 

muskelmassa eller muskelstyrka hos en 52-årig population. Hittas sådana samband, skulle 

rehabilitering kunnas sättas in för att undvika ökad reducering av muskelmassa och 

muskelstyrka och därmed bibehålla en god fysisk funktionsförmåga. 

Syfte och frågeställningar 

Vår hypotes var att det finns ett samband mellan låggradig kronisk inflammation och minskad 

muskelmassa (mätt som fettfri vikt) samt mellan låggradig kronisk inflammation och minskad 

greppstyrka. Syftet med studien var att undersöka om det finns något samband mellan 

låggradig inflammation, muskelmassa och greppstyrka hos en 52-årig svensk population. Ett 

ytterligare syfte var att undersöka om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor med 

avseende på låggradig kronisk inflammation, muskelmassa och greppstyrka. 

1. Hur såg låggradig kronisk inflammation mätt med CRP, greppstyrka mätt med 

vigorimeter samt muskelmassa mätt som fettfri vikt ut hos en grupp 52-åriga män och 

kvinnor? 

2. Hur skiljde sig låggradig inflammation, greppstyrka och muskelmassa mellan män 

och kvinnor? 

3. Hur korrelerade muskelmassa mätt som fettfri vikt med låggradig kronisk 

inflammation mätt med CRP i hela gruppen, samt hos män respektive kvinnor vid ett 

tillfälle? 

4. Hur korrelerade greppstyrka mätt med vigorimeter med låggradig kronisk 

inflammation mätt med CRP i hela gruppen, samt hos män respektive kvinnor vid ett 

tillfälle? 

Metod  

Design 

Denna studie hade en icke-experimentell deskriptiv, komparativ och korrelerande design. 

Icke-experimentell design har valdes eftersom ingen intervention gjordes. Detta var också en 

tvärsnittsstudie då datainsamling skedde vid ett tillfälle. Studien var deskriptiv då de ingående 

variablerna beskrevs. Komparativ design valdes då variablerna även jämfördes mellan könen. 
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Studien avsåg även att undersöka på korrelation mellan variablerna, därav en korrelerande 

design (40). 

Urval  

Urvalet i denna studie var en del av en större, pågående longitudinell studie som drivs av 

forskare på Karolinska Institutet och Umeå Universitet. Vid studiestarten 1974 valdes sex 

geografiska områden ut genom icke-slumpmässigt strategiskt urval (40). Dessa områden 

valdes ut för att representera Sverige i största möjliga mån med avseende på klimat och 

befolkningstäthet (Falun, Hudiksvall, Karlshamn, Norrköping, Stockholm, Vänersborg). Ett 

gymnasium i respektive stad valdes sedan ut genom slumpmässigt urval. Detta innebar att 

alla skolor i dessa städer hade lika stor chans att delta i studien (40).  I respektive skola blev 

sedan förstaårselever slumpmässigt utvalda. Det ursprungliga materialet representerar 16-

åriga elever i årskurs ett på gymnasial nivå (n = 429, 205 kvinnor, 224 män). Ansvarig för 

datainsamling 1974 var Gudrun Hedberg, docent vid Umeå Universitet. 

   Vid den andra uppföljningen 2010, då deltagarna var 52 år, valdes deltagarna ut genom 

strategiskt urval. Av de 429 deltagarna som deltog 1974 tillfrågades de som bodde inom en 

radie av 100 kilometer av de ursprungliga sex regionerna om att delta (182 personer). 

   För denna studie gällde nedanstående inklusions- samt exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier 

Samtliga deltagare som deltog i uppföljningen 2010 som genomförde skinfoldmätning, 

mätning av greppstyrka samt gett blod för provtagning. 

Exklusionskriterier 

Deltagare som hade CRP < 3 mg/L samt CRP > 10 mg/L vid uppföljningen 2010. 

Vid uppföljningen 2010 hade 182 personer uppmätt ett CRP-värde (87 kvinnor, 95 män). 

Totalt var det 32 personer som uppfyllde kriterierna ovan (13 kvinnor, 19 män). Av de 150 

personerna som inte uppfyllde kriterierna var 74 kvinnor och 76 var män. Av dessa var det två 

kvinnor och två män som hade CRP över 10 mg/L. Resterande hade CRP < 3 mg/L. 
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Datainsamlingsmetoder 

Denna studie baserades på redan insamlad data från den andra uppföljningen 2010. Vid denna 

uppföljning fick deltagarna genomgå biofysiologiska mätningar (bilaga 1). Data från 

biofysiologiska mätningar som analyserades i denna studie var greppstyrka mätt med Jamar 

dynamometer, muskelmassa mätt med skinfold samt låggradig inflammation mätt med CRP. 

Självrapporterad data om kön och vikt samlades in genom en enkät. 

Jamar dynamometer 

Jamar dynamometer som användes i denna studie är ett instrument för mätning av 

greppstyrka. I sittande ställning samt i standardiserad positionering med överarm intill 

kroppen, armbåge i 90° flexion, underarm och handled i neutral position, instrueras individen 

att trycka på handgreppet på dynamometern. Testet utförs tre gånger för vardera hand, 

medelvärdet av de tre testerna räknas ut och redovisas. Individens isometriska greppstyrka 

kan sedan avläsas elektroniskt (0-90 kg). Medelvärde av tre mätningar registreras (41, 42). I 

denna studie räknades medelvärdet ut för båda händerna för analysering.  
   Validiteten och reliabiliteten har visat sig vara god för Jamar dynamometer (43, 44, 45). 

Skinfold caliper 

Harpenden skinfold caliper är det instrument som användes vid andra uppföljning för 

mätning av kroppsfett. Kroppsfett uppmättes på standardiserat vis med en manuell skinfold 

caliper utifrån riktlinjer från Durnin och Womersley (27).  

   Vid beräkning av muskelmassa som fettfri vikt med skinfold caliper finns vissa felkällor 

jämfört med DT och DXA. Approximation av muskelmassa (som fettfri vikt) med skinfold 

caliper tar exempelvis inte hänsyn till organ- och skelettvikt. Trots dessa felkällor bedömdes 

dock skinfold caliper vara den enda metoden för uppmätning av muskelmassa (mätt som 

fettfri vikt) som fanns att tillgå från den redan insamlade datan. 

Mätning av CRP 

CRP-nivåer uppmäts genom analys av blodprov. Provet kan analyseras via ett snabbtest på 

akutmottagningar och vårdcentraler, eller med mer avancerad analyseringsteknik i ett 

laboratorium (20). CRP uppmättes på laboratorium från blodprov från deltagarna. 

Normalvärden för CRP är 1,39 mg/L för friska kvinnor och 0,95 mg/L för män (25). 
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Genomförande 

Data mejlades som excelfil under juni 2016 från studieansvarig Maria Westerståhl, 

nutritionist, doktor inom fysiologi och lektor på institutionen för laboratoriemedicin, 

Karolinska Institutet i Huddinge, Stockholm. Datafilen var då redan avidentifierad (innehöll 

inte namn eller personnummer). 

   För vidare analysering av variablerna beräknades ett medelvärde på greppstyrka ut för båda 

händerna. Fettfri vikt beräknades genom subtrahering av individernas redovisade fettprocent 

från deras totalvikt. Dessa värden användes sedan vid databearbetningen. 

Databearbetning 

Bakgrundsvariabler (kön och vikt) är på nominal- och kvotnivå. Utfallsvariabler är på 

kvotnivå. 

   Frågeställning 1 har besvarats med deskriptiv statistik, där medelvärde och 

standardavvikelse (SD) alternativt median och kvartiler (Q1-Q3) redovisas. 

   För frågeställning 2 har skillnader mellan grupper beräknats med students t-test och Mann-

Whitney U-test. Dubbelsidigt p-värde redovisas. Statistisk signifikans bestäms till p ≤ 0,05 

för samtliga analyser. 

   För frågeställning 3 och 4 har sambandsmått beräknats och korrelationskoefficient har 

beräknats med Spearmans korrelation. P-värde redovisas. Resultatet redovisas med ett 

spridningsdiagram för korrelation muskelmassa/CRP, ett diagram för korrelation greppstyrka/

CRP, två diagram för korrelation muskelmassa/CRP samt två diagram för korrelation 

greppstyrka/CRP utifrån kön. 

    

Etiska överväganden 

Ursprungsstudien har godkänts av etikprövningsnämnden i Umeå 1974 (dnr 09-082M). 

Informationsbrev skickades ut och samtycke inhämtades 1974. Detta gjordes även inför 

uppföljningen 2010 (bilaga 2 och 3). 

   Endast författarna till denna uppsats samt ansvariga på Karolinska Institutet har tillgång till 

datan som förvaras på lösenordsskyddade datorer. Efter godkänt arbete kommer all data 

raderas från dessa datorer. Deltagarna är garanterade konfidentialitet i både databearbetning 

och resultatredovisning. 

!9



Resultat 

Skillnader i låggradig kronisk inflammation, greppstyrka och muskelmassa mellan 52-

åriga kvinnor och män 

Data från samtliga 32 individer som inkluderades till studien ingick i analyserna, varav 13 

kvinnor och 19 män. Av dessa hade 30 individer uppmätt greppstyrka, varav 12 kvinnor och 

18 män. Fettprocent samt vikt hade undersökts hos 23 individer, varav 9 kvinnor och 14 män. 

Data över CRP var visuellt negativt snedfördelad. Data över muskelmassa och greppstyrka 

var visuellt normalfördelad (tabell I). 

   Resultatet från beräkningar med Mann-Whitney U-test mellan kvinnor och mäns CRP-

nivåer, visade en icke-statistisk signifikant skillnad med en mediandifferens på -1,2 mg/L. 

Med students t-test beräknades skillnader mellan kvinnor och män i avseende på greppstyrka 

och muskelmassa. Med statistisk signifikans (p < 0,001) visades medeldifferens på 20,53 kg 

för greppstyrka och 17,81 kg för muskelmassa. 

Tabell I. Beskrivning av CRP, muskelmassa och greppstyrka hos hela gruppen samt skillnader mellan 
kvinnorna och männen. 

Korrelation mellan muskelmassa och låggradig kronisk inflammation hos en grupp 52-

åriga kvinnor och män 

Resultatet visade att det inte fanns någon statistisk signifikant korrelation mellan låggradig 

inflammation och muskelmassa varken för hela gruppen (n = 23; r = -0,25; p = 0,26) eller för 

kvinnorna (n = 9; r = 0,46; p = 0,44)(figur II) respektive männen (n = 14; r = 0,13; p = 0,65)

(figur III). 

Totalt (n = 32) Kvinnor (n = 13) Män (n = 19) P-värde

CRP mg/L, md (Q1-Q3) 4,1 (3,32-5,32) 5 (3,6-6,8) 4,0 (3,35-4,50) 0,11

Totalt (n = 30) Kvinnor (n = 12) Män (n =18)

Greppstyrka kg, m (SD) 44,98 (12,39) 32,67 (4,86) 53,19 (8,25) <0,001

Totalt (n = 23) Kvinnor (n = 9) Män (n = 14)

Muskelmassa kg, m (SD) 55,99 (12,79) 45,16 (8,49) 62,97 (9,95) 0,001
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Figur II. Korrelation mellan CRP och muskelmassa för kvinnorna (n = 9). 

 
Figur III. Korrelation mellan CRP och muskelmassa för männen (n = 14). 

Korrelation mellan greppstyrka och låggradig kronisk inflammation hos en grupp 52-åriga 

kvinnor och män 

Resultatet visade att det förelåg en negativ korrelation mellan greppstyrka och låggradig 

kronisk inflammation för hela gruppen (n = 30; r = -0,32; p = 0,09) och för kvinnorna (n = 

12; r = -0,15; p = 0,66) och en positiv korrelation för männen (n = 18; r = 0,25; p = 0,34)

(figur V) och (figur IV). 
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Figur IV. Korrelation mellan CRP och greppstyrka för kvinnorna (n = 12). 

 
Figur V. Korrelation mellan CRP och greppstyrka för männen (n = 18). 

Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Beräkningar av CRP-värden visade ingen signifikant skillnad mellan könen, men en tendens 

till att kvinnorna hade högre medianvärde än männen kunde ses, i enighet med tidigare 

studier. För muskelmassa sågs en tydlig könsskillnad som motsvarar referensvärden. Även för 

greppstyrka sågs en tydlig könsskillnad, dessa värden låg dock något högre än referensvärden 

från en tidigare studie. 
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   Tendenser till negativ korrelation förelåg mellan CRP och fettfri muskelmassa för hela 

gruppen, medan det förelåg en tendens till positiv korrelation för männen och kvinnorna var 

för sig. Mellan CRP och greppstyrka förelåg en tendens till positiv korrelation för männen, 

men en tendens till negativ korrelation fanns för kvinnorna samt för hela gruppen. De 

individer med högre CRP-nivåer hade även större mängd muskelmassa hos båda könen. 

Männen med höga CRP-nivåer hade även högre greppstyrka, medan kvinnorna med högre 

CRP-nivåer hade lägre greppstyrka. Kvinnorna hade högre CRP-nivåer jämfört med männen, 

medan män hade högre greppstyrka och muskelmassa. 

Resultatdiskussion  

Skillnader i CRP-nivåer mellan kvinnor och män hos en 52-årig svensk population 

överensstämmer med tidigare studier (23, 24, 25) och resultaten tyder på att kvinnor har ett 

ökat mått på inflammation. 

   Utifrån teorin om att CRP ökar med stigande ålder som Franceschi et al (26) presenterade, 

skulle det vara av intresse att göra ytterligare en uppföljning när deltagarna har uppnått en 

ålder av 70 år, då ett ökat antal bör ha CRP-nivåer mellan 3-10 mg/L (26), och vid detta 

tillfälle undersöka korrelationen mellan de variabler som har undersökts i denna studie. På 

grund av att många inte uppfyllde inklusionskriterierna i denna studie, baseras beräkningarna 

på ett relativt litet antal individer, vilket kan ha påverkat resultatet. 

   Studien gjord av Wåhlin-Larsson et al. (35) utförd på en grupp aktiva 65-70 åriga kvinnor, 

visade att ökade CRP-nivåer har en inverkan på skelettmuskelmassa och muskelfunktion. I 

studien tog de dock inte hänsyn till enbart låggradig inflammation, utan undersökte 

korrelationen mellan skelettmuskelmassa och CRP, där även individer med högre CRP-nivåer 

jämfört med denna studie fick delta. 

   Det fanns en tydlig könsskillnad kring differens i medelvärde mellan män och kvinnor med 

avseende på muskelmassa (tabell I). Båda könens medelvärde stämmer överens med riktlinjer 

för normalvärde för fettfri muskelmassa som Pichard et al. tagit fram (33). Detta resultat tar 

dock inte hänsyn till organ- eller skelettmassa, inte heller till den positiva felmarginal om 3,6 

% när fettfri muskelmassa mäts med skinfold caliper hos män. 

   Männen uppmätte högre mått på greppstyrka jämfört med kvinnorna. Det beräknade 

medelvärdet ligger 4,4 kg högre för kvinnorna och 5,7 kg högre för männen än vad Wong SL 
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beräknade på 40-59 åriga kanadensare (17). Skillnaden kan förklaras med att Wong SL 

uppmätt dynamisk greppstyrka, medan denna studie baseras på värden från mätning av 

isometrisk greppstyrka.  
   Resultat för greppstyrka kan förklaras med viktskillnader. För framtida, liknande studier 

hade man kunna välja att ta hänsyn till fler biofysiologiska parametrar såsom handdiameter 

och miljöfaktorer, som i tidigare studier har visats påverka greppstyrka (15, 16).  

   Trots att inget signifikant samband kunde påvisas mellan CRP och muskelmassa, fanns en 

positiv trend för både kvinnor och män (figur II-III). En negativ korrelation mellan 

muskelmassa och CRP förelåg för hela gruppen. Vidare ses en negativ korrelation gällande 

greppstyrka och CRP för kvinnor, men positiv för män (figur IV-V). Detta skulle kunna bero 

på de tidigare nämnda faktorer som påverkar greppstyrka, såsom typ av arbete, handdiameter. 

Vidare kan de negativa korrelationerna mellan CRP och muskelmassa respektive CRP och 

muskelstyrka för hela gruppen antas bero på faktorer som både setts i denna studie samt i 

tidigare studier. Då kvinnor generellt har högre andel procent kroppsfett jämfört med män och 

därmed lägre procent muskelmassa (33, 34) samt då kvinnors greppstyrka tenderar att vara 

lägre än mäns greppstyrka och att kvinnor generellt har högre CRP-nivåer jämfört med män 

(17, 23, 24, 25) kan man anta att kvinnorna samt männen är olika fördelade längs graferna, 

vilket kan förklara resultatet.  

   Analyserna gjordes på grupper med 23 respektive 30 stycken deltagare. Av samtliga 

deltagare som räknades bort i denna studie (150 deltagare) låg 146 av dessa under CRP 3-10 

mg/L. Detta tolkas som att låggradig kronisk inflammation inte finns i någon stor 

utsträckning i populationen. 

   Enligt en tidigare studie finns en negativ korrelation mellan CRP-nivåer samt muskelmassa 

på fysiskt aktiva kvinnor (35), detta är något som inte kan bekräftas i denna studie, då ingen 

hänsyn togs till fysisk aktivitet.  

   Studiens hypotes var att det skulle finnas en negativ korrelation mellan låggradig kronisk 

inflammation och muskelmassa samt en negativ korrelation mellan låggradig kronisk 

inflammation och muskelstyrka. En tendens till positiv korrelation mellan CRP och 

muskelmassa kunde ses för både männen och kvinnorna, vilket inte stämde överens med 

hypotesen. Även en tendens till positiv korrelation förelåg mellan CRP-nivåer och 

greppstyrka bland männen. Bland kvinnorna förelåg det dock en tendens till negativ 
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korrelation, enligt studiens hypotes. Inga signifikanta samband kunde påvisas, vilket gör att 

hypotesen varken kan styrkas eller dementeras utifrån studiens resultat. 

Metoddiskussion   

Utifrån de inklusionskriterier som sattes upp var det endast 32 individer som kunde 

inkluderas i studien. Kriterierna gav ett stort bortfall. Dessutom var deltagarna yngre jämfört 

med de populationer som tidigare studier har studerat och där man har kunnat påvisa 

korrelation mellan låggradig inflammation och muskelmassa och muskelstyrka (26, 35). 

   Mätmetoderna som användes vid uppföljningen är reliabla och valida instrument som 

tidigare har använts i liknande studier. CRP-nivåerna uppmättes på laboratorium. Skinfold 

caliper är ett enkelt och billigt instrument, men kan inte exkludera organ- eller skelettvikt och 

därför hade ett instrument med högre specificitet, såsom DXA varit optimalt, om än dyrare. 

Jamar dynamometer är ett väl beprövat instrument för mätning av greppstyrka och har god 

reliabilitet och validitet som därför, med fördel, kan fortsätta att användas vid kommande 

uppföljningar. 

   Då datan för CRP-nivåer var snedfördelad användes Mann-Whitney U-test för att beräkna 

skillnader mellan könen. Då datan för greppstyrka och muskelmassa var normalfördelad 

gjordes medelvärdesjämförselser med students t-test. 

   De variabler som analyserades gav svårtolkade resultat. Variabler kring utbildning, arbete, 

handdiameter och kroppslängd hade kunnat underlätta tolkningen av resultaten, då de är 

variabler som kan precisera riskgrupper för låggradig kronisk inflammation samt variabler 

som direkt kan påverka greppstyrka och muskelmassa. Dessa variabler togs dock ej i 

beaktning i denna studie. 

   Studien valde medelvärdet av båda händerna som mått på deltagarnas greppstyrka, då det 

ger en mer generell bild av greppstyrkan. En mätning unilateralt skulle kunna ge högre mått 

på greppstyrka jämfört med det bilaterala medelvärdet. Alternativet var att beräkningar 

gjordes utifrån greppstyrka hos dominant hand. Då skulle dock eventuella skillnader komma 

att bli större vid en eventuell reduktion, då värdena är högre. 

   Mätning av muskelmassa som fettfri vikt har flera felkällor. Även om mätningarna med 

skinfold caliper görs enligt Durnin och Womersley (27) finns skillnader för män jämfört med 

gold standard DXA. För mätning av fettprocent hos en större grupp skulle dock DXA vara 
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varken kostnads- eller tidseffektivt (27). Ett alternativ skulle kunna vara BIA-mätningar som 

har något sämre evidens än DXA, men är mer kostnads- och tidseffektivt (33). Då datan 

redan var insamlad med skinfold caliper var detta enda sättet att få fram fettfri massa, genom 

subtraktion av fettprocent från totalvikt. 

   För att få ett entydigt resultat bör män och kvinnor redovisas med separata grafer, då den 

tydliga skillnaden i greppstyrka och muskelmassa mellan kvinnorna och männen samt 

skillnader i CRP-nivåer skapar en ökad negativ korrelation, även då det föreligger en positiv 

korrelation för var grupp för sig. 

Studiens kliniska och samhälleliga nytta 

Resultatet från denna studie kan inte användas i syfte att kunna fånga upp sarkopeni genom 

ett blodprov. Finns misstankar om sarkopeni bör sedvanlig utredning ske. Vid sarkopeni bör 

insatser göras i form av styrketräning så tidigt som möjligt, för att bibehålla muskelstyrka, 

muskelmassa och fysisk funktionsförmåga. 

   Könsskillnaderna avseende greppstyrka, muskelmassa och CRP-nivåer bör tas i beaktande 

vid korrelationsberäkningar i framtida studier, då skillnaderna mellan könen skapar negativa 

korrelationer. 

   Att det var så få som uppfyllde kriterierna kan bero på att det inte är så vanligt med 

låggradig kronisk inflammation hos en 52-årig population. Denna studie har därmed kunnat 

öka kunskap för vidare forskning på samma område. Resultatet är jämförbart med de 

normalvärden på muskelmassa och greppstyrka som presenterats i tidigare studier (2, 3, 17), 

vilket gör att resultaten kan generaliseras till individerna i denna studie. 

   Ursprungsstudien hade inte samlat information om vissa biopsykosociala faktorer. Det hade 

varit intressant för att få ett underlag om det finns specifika riskgrupper för låggradig kronisk 

inflammation. Exempelvis socioekonomisk status och typ av levnads- och arbetsmiljö hade 

varit intressant att undersöka, då stresskänslighet och utsatthet för stressorer predicerar en 

ökad låggradig inflammation (21). 

   Om ytterligare uppföljning sker bör fler variabler inkluderas, exempelvis någon form av 

aktivitetsregistrering, då Metter et al. visade att 60-70% av styrkereduktionen beror på bland 

annat minskad fysisk aktivitet (6). Det bör även undersökas om det finns möjlighet att få 
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tillgång till DXA eller BIA för mätning av skelettmuskelmassa för ett mer precist värde, samt 

ett test för benstyrka då den har en stark korrelation till fallrisk och mortalitet (35).  

   Om uppföljning sker på samma grupp bör detta ske efter ungefär 20 år. Då kommer enligt 

Franceschi et al. fler deltagare, med stor sannolikhet, ha ökade CRP-nivåer i nivå med de som 

definierar låggradig kronisk inflammation (26, 35). En jämförelse kan då ske med studien 

gjort av Wåhlin-Larsson et al., där en negativ korrelation mellan CRP och muskelmassa 

redovisades på en grupp i samma ålder (35). 

   Skulle ett samband mellan CRP-nivåer och muskelmassa respektive greppstyrka upptäckas 

skulle detta kunna bidra till ökad kunskap om en individs generella muskelfunktion genom att 

ta ett blodprov.  

Etisk diskussion 

Inför uppföljningen av SPAF-1958 år 2010 inhämtades informerat samtycke från samtliga 

deltagare. Deltagarna informerades bland annat om frivilligt deltagande och att den data som 

samlades in 2010 skulle kunna komma att användas i framtida forskning som inte då var 

beskrivet för deltagarna. Då endast författarna har haft tillgång till datan har integriteten hos 

deltagarna aldrig åsidosatts i denna studie och deltagarna har garanterats full konfidentialitet. 

Konklusion 

Inga slutsatser kunde dras angående om låggradig kronisk inflammation har inverkan på 

fettfri vikt och greppstyrka. Denna studie har belyst behovet av fortsatt forskning inom 

området på större grupper, med andra metoder, fler variabler och på andra åldersgrupper.  
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Bilaga 1 

Table 1. Measures included in SPAF-1958 
Measure 16 years 34 years 52 years

Lifestyle

Questionnaire 

Leisure time physical activity* X X X

Transportation to work and physical activity at work X X

Attitudes to sports activities* X

Reasons for being active/inactive X X

Dietary habits X X

Smoking* X X

Alcohol consumption X X

Objective measure

Physical activity (accelerometer) (sub-sample) X

Physical fitness

Questionnaire  
Self-reported aerobic capacity 
Self-reported lifting capacity 

Objective measure 
Height, weight, BMI* 
Waist circumference* 
Fat mass (skinfold)  
Aerobic capacity (9-min run and walk test) * 

X 

X

X 
X 

X 
X

X 
X 

X 
X 
X 

Aerobic capacity (submaximal cycle ergometer test)* X X

Sit-ups* X X

Curl-ups X X

Bench press* X X X

Sargent Jump* X X

Handgrip* X X X

Two-hand lift* X X X

Back extension (Biering-Sörensen test) X X

Balance X X

Flexibility X X

Movement control of the lumbo-pelvic region X

Muscle biopsy (sub-sample at the follow-up at 27  years) X

Health  
Questionnaire
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*Measurements included in the analyses in the present paper

Chronic diseases X X

Perceived health X X

Stress symptoms X X

Musculoskeletal disorders X X

Health-related quality in life 

Objective measure 
Vascular elasticity (pulse wave analysis) 
Blood pressure 
Blood sampling

X 
X

X 

X 
X 
X

Background and other factors

Questionnaire 
Parents’ occupation X

School program (practical/theoretical)* X

Grades from last year at junior high school (age 15)* X

Experience of physical education lessons* X

Education (number of years) X

Work-related factors X X

Family relationships X X

General motivation X

Sex and gender role identity X
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Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering 
Projektet Fys50 
Handläggare Ulrika Aasa 

Inbjudan till försökspersoner 
2009 

Sid 1 (4) 

 

 
 

Välkommen tillbaka att undersöka din hälsa! 
 

 

När du gick första året på gymnasiet och eventuellt när du var 34 år deltog du i en 
undersökning för att kartlägga fysisk kapacitet och intresse för fysisk aktivitet hos ett 
slumpmässigt urval av gymnasieungdomar. Du genomgick olika test för att mäta styrka och 
uthållighet samt besvarade enkäter rörande fysisk aktivitet. Undersökningen genomfördes 
vid dåvarande Arbetsmiljöinstitutet och ansvariga för den undersökningen var Eva Jansson 
(undertecknad) och Margareta Barnekow-Bergkvist. 
 
Vi avser nu att följa upp ovan nämnda studie för att undersöka betydelsen av fysisk kapacitet 
och intresse för fysisk aktivitet i ungdomsåren och vid 34-årsålder för hälsa och 
motionsvanor i 50-årsåldern. En sådan studie kan ge värdefull kunskap om sambandet 
mellan hälsa och motion och har inte genomförts tidigare i Sverige.  

Du erbjuds därför att delta i en ny hälsoundersökning!  

Förutom de undersökningar du gjort tidigare får du även göra ytterligare utvärtes tester av 
dina blodkärl. Om du vill, får du även möjlighet att lämna en muskelbiopsi vid ett senare 
tillfälle. Du kommer att få dina provsvar med rekommendationer några veckor efter 
provtagningarna. 

Sammantaget kommer testerna av fysisk kapacitet och rörlighet, undersökning av kärl och 
blodprover (med inlagda vilopauser) att ta en dag. Du kommer att få frukost, lunch och 
eftermiddagsfika! Dessutom får du en biobiljett som tack för din medverkan! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi har reserverat tid för dig 

…………dagen den ……………2009 kl ……………………. 

 

Plats Huddinge sjukhus, C182. Gå in via huvudentrén, ta den första hissen upp till plan 8, gå 
ut ur hissen, ta vänster, gå in genom en dörr (plåt) där det står Norra Hallen 2. 
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Vad ingår i undersökningen? 
I undersökningen ingår 
 
- mätning av blodtryck 
 
- blodprov för mätning av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt analys av genetiska 
faktorer som kan påverka träningsrespons och prestationsförmåga samt vara av betydelse för 
utveckling av kardiovaskulär sjukdom 

- utvärtes undersökningar av kärlens struktur och funktion (ett mått på 
atherosklerosutveckling) 

- bestämning av syreupptagningsförmåga (kondition) 

- test av styrka, rörlighet och balans 

- frågor rörande motions-, mat- och rökvanor 

- frågor om yrke och arbetsförhållanden som är av betydelse för hälsan 

- intervju angående besvär från rörelseapparaten mm. 

Separat kan du även få möjlighet att lämna en muskelbiopsi för att undersöka vilken sorts 
celler dina muskler består av (långsamma/snabba), hur stora muskelcellerna är samt 
muskelcellernas ämnesomsättning. Läs mer om genotypning, hur undersökning av kärlens 
struktur och muskelbiopsitagning går till, i slutet av brevet. 

Hur går undersökningen till? 
Hälsoundersökningen genomförs av ett särskilt undersökningsteam bestående av erfaren 
sjukvårdspersonal. Vi mäter blodtryck, tar blodprov och mäter kärlens funktion och struktur. 
Du får genomföra ett sexminuters cykeltest på ergonometercykel för att testa hjärtats 
kapacitet. Vidare mäts styrka, rörlighet och balans med hjälp av de särskilt utprövade test 
som erbjöds vid 34 års ålder. Du kommer också att få besvara frågeformulär samt erbjudas 
möjlighet att lämna en muskelbiopsi (som genomförs vid ett senare tillfälle). 
Undersökningen är frivillig och du har rätt att avbryta den när helst du önskar. 
Undersökningen beräknas ta ca 8 timmar inklusive lunch.  
 

Enligt personuppgiftslagen kommer alla testresultat att behandlas konfidentiellt. Det innebär 
att varje försöksperson får ett kodnummer som används vid registrering av data. Endast 
genom kodlistan kan information om enkätsvar, din ålder, om du har besvär eller ej och dina 
testresult paras ihop med dig. Varken namn eller personnummer registreras tillsammans 
med data. Listan med kodnummer och namn förvaras skild från övriga data och inlåst. Detta 
innebär att dina testresultat och svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del 
av dem. Du som enskild försökspersonen kommer att få dina testresultat och även 
medelvärden/spridning för hela gruppen om du önskar. I övrigt kommer data endast att 
analyseras och redovisas på gruppnivå. Några möjligheter att identifiera Dina svar och 
mätresultat vid publicering eller vid annan redovisning av resultaten finns därför inte. Den 
regionala etikprövningsnämnden i Umeå universitet har granskat och godkänt 
undersökningen.  

De blodprover och ev. muskelbiopsier du lämnar kommer att användas i den nu beskrivna 
forskningen och att placeras i biobank. Proverna kan komma att användas i framtida 
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forskning som inte är beskriven här och som i förekommande fall kommer att granskas och 
godkännas av regional etikprövningsnämnd  

Personuppgiftsansvarig för projektet är Umeå universitet och kontaktperson är ansvarig 
forskare Ulrika Aasa, 070-6250828. 

Vad kostar undersökningen? 
Undersökningen är kostnadsfri. Vi har tyvärr inga möjligheter att betala reseersättning, 
traktamente eller annan ersättning. Men, du får en biobiljett för att du åter deltager i studien! 
Om du är yrkesarbetande, tala med din arbetsgivare – de flesta avtalen tillåter 
hälsoundersökningar som denna på betald arbetstid. 
 
Vilka förberedelser krävs? 
Blodtrycksmätningen och en del av proverna kan påverkas av matintag, rökning mm. 

 

Läs 
därför noggrant igenom det blad med anvisningar rörande förberedelser som vi skickar med! 

Frivillighet 
Deltagande i detta forskningsprojekt är frivilligt, och du kan när som helst, utan särskild 
förklaring,  avbryta ditt deltagande. Du har då också rätt att begära att de blodprover vi 
kanske hunnit ta på dig ska avidentifieras så att de ej kan kopplas ihop med dig.  
 
Vad gör du nu? 
För att vi ska kunna planera undersökningen är vi tacksamma om du vill fylla i svarstalongen 
på det rosa bladet OCH det blå bladet och skicka tillbaka dem i det medföljande 
svarskuvertet. Om du vill ändra din tid är du välkommen att ringa mig, Ulrika Aasa 070-
6250828, eller också ringer vi upp dig. Glöm ej ange ditt telefonnummer.  
 
Vill du veta mera? 
Har du några frågor inför undersökningen är du välkommen att ring till Ulrika Aasa 070-
6250828 eller Eva Jansson  08-585 815 82 
Vi ser fram emot din medverkan i denna viktiga uppföljningsstudie rörande sambandet 
mellan fysisk aktivitet och hälsa. Varmt välkommen till undersökningen! 

 

 

 

 

Ulrika Aasa, Med Dr  Professor Eva Jansson  
Umeå universitet  Karolinska institutet  
070-6250828  08/585 815 82 
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Information om undersökning av kärlens struktur 
Hjärtats och kärlens funktion mäts genom att du ligger på en brits och vi mäter utanpå 
kroppen, på underarmens insida och handen. 

 
Information om blodprover - genotypning  
En och samma gen hos människan finns ofta i flera olika varianter vilket t. ex. kan 
förklara olika ögonfärger. Syftet med forskningsprojektet är att studera variationen 
mellan olika individer i specifika gener som kan tänkas påverka fysisk kapacitet och 
utveckling av kardiovaskulär sjukdom. För detta isoleras DNA från blod och kan 
analyseras för de olika genvarianterna. Blodproverna kommer också att användas för 
att undersöka faktorer i blodet som påverkar risken för kärlsjukdom, till exempel 
blodfetter och inflammatoriska komponenter samt insulin- och glukosnivåer. 

Dessa prover kommer att lagras i en biobank. 

 

Nedan följer information till dig som samtycker till att lämna en muskelbiopsi 
vid ett senare tillfälle. Tid bokas i förekommande fall vid testtillfället. 

Information om muskelbiopsi 
 

Du kommer erbjudas att vid ett senare tillfälle lämna en muskelbiopsi. Muskelbiopsi 
innebär att en liten muskelbit tas från den yttre delen av lårmuskeln, m. vastus 
lateralis. Några av er har redan varit med om det vid 1:a undersökningstillfället. Efter 
lokalbedövning (du bör meddela provtagaren om du har haft problem med 
tandläkarebedövning) görs ett litet snitt i huden och i den hinna som omger muskeln 
(fascian). En nål förs in i muskeln och ett litet muskelprov tas ut. Normalt upplever 
du ingen smärta mer än det obehag du kan känna vid lokalbedövningen. I samband 
med biopsiprovet kan en snabbt övergående krampkänsla upplevas i muskeln. Efter 
provet kan du känna en viss stelhet och träningsvärkliknande ömhet som kan kvarstå 
några dagar. Du kan vara fysiskt aktiv/träna som vanligt efter provtagningen – tänk 
dock på hygienen (se nedan). Läkemedel innehållande salicylsyra (tex Albyl, 
Magnecyl) får ej intagas 1 vecka före eller närmaste dygnet efter muskelbiopsin. 

 

Skötselanvsiningar efter muskelprov: Efter provtagningen sätter vi på 
kirurgisk tape (Steril-Strip) samt ett duschskydd (Tegaderm) över snittet. Detta 
bandage (tape + duschskydd) ska sitta kvar 4-5 dygn. Du kan duscha som vanligt 
men helst inte bada. Besväras du inte av den kirurgiska tapen så kan du låta den sitta 
kvar över snittet ytterligare några dagar efter att du har tagit bort plasthinnan. 
Läkemedel innehållande salicylsyra får ej intagas närmaste dygnet efter 
muskelbiopsin. 
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Informerat samtycke (deltagande, biobank, och genetiska analyser) 

 

”Den tredje uppföljningen av levnadsvanor och fysisk kapacitet” 

 

Undertecknad har tagit del av den skriftliga informationen. 

 

Jag accepterar att 

• delta i forskningsstudien rörande ”Den tredje uppföljningen av levnadsvanor och fysisk 

kapacitet” och har förstått att mitt deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst 

utan någon förklaring, 

• de blodprover som jag lämnar placeras i biobank och att proverna används i den nu beskrivna 

forskningen, 

• blodproverna även analyseras för genetiska faktorer av betydelse för utveckling av hjärt- och 

kärlsjukdom. 

• proverna används i framtida forskning som inte är beskriven här och som i förekommande fall 

kommer att granskas och godkännas av regional etikprövningsnämnd  

 

 

………………………………………………………………………… 
Underskrift (deltagande )   
 
 
………………………………………………………………………… 
Namnförtydligande                                                           
 
 
 
 
Svarstalongen lämnas till behandlande vårdpersonal eller lämnas till  
 
Ulrika Aasa, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, avd Sjukgymnastik, 
Umeå universitet, 901 87 Umeå 
 
 
Använd bifogat svarskuvert.  
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