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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan bukaorta aneurysm hos 65-åriga 

män och riskfaktorer såsom rökning, BMI>25, kosttillskott, hypertoni, hyperlipidemi, ett 

stillasittande yrke samt hereditet. Kvantitativ ansats med deskriptiv och korrelativ design 

användes, 3854 65-åriga män från två årskullar som screenats för AAA ingick och uppgifter 

hämtades från ett dataregister. Resultat: Antalet personer med bukaorta aneurysm var 2,4 %, 

65 % var/hade varit rökare, 67 % hade övervikt, 49 % stillasittande arbete, 41 % hypertoni, 25 

% hyperlipidemi, 17 % åt kosttillskott och 4 % hade hereditet. Rökning, hypertoni och 

hyperlipidemi visade signifikant samband med och ökade risken för att utveckla AAA. Störst 

riskfaktor var rökning. Övriga riskfaktorer visade inte signifikant betydelse. Riskfaktorerna 

tillsammans förklarade variationen i AAA med 5 %. Konklusion: Tidigare kända riskfaktorers 

betydelse bekräftades för uppkomst av AAA. För män med AAA ses ett behov av 

hälsoförebyggande insatser. Sjuksköterskan har ansvar för och kunskaper om preventiva 

åtgärder, kan och bör därför användas som stöd till män med nyupptäckt AAA.  
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the link between abdominal aorta aneurysm in 65-

year-old men and risk factors such as smoking, BMI> 25, dietary supplements, hypertension, 

hyperlipidemia, a sedentary occupation and family history and whether they are of 

significance for the development of abdominal aorta aneurysm. Quantitative approach with a 

descriptive and correlative design was used, 3854 65-year-old men from the two cohorts who 

were screened for abdominal aorta aneurysm included and data retrieved from a data file. 

Result: The newly discovered number of people with abdominal aorta aneurysm was 2.4%; 

65% were / had been smokers, 67% over weighted, 49% sedentary, 41% had hypertension 

and 25% hyperlipidemia, 17% took dietary supplements and 4% had family history. Smoking, 

hypertension and hyperlipidemia showed significant association with and increased risk of 

developing abdominal aorta aneurysm. The greatest risk factor was smoking. Other risk 

factors showed no significant effect. The risk factors together explained the variation in the 

abdominal aorta aneurysm by 5%. Conclusion: Previously known risk factors have reaffirmed 

its’ role in the pathogenesis of abdominal aorta aneurysm. For men with abdominal aorta 

aneurysm it is seen a need for health prevention. The nurse has responsibility for and 

knowledge of preventive measures, they can and should be used as an aid to men with newly 

detected abdominal aorta aneurysm. 
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Introduktion 

Abdominalt Aorta Aneurysm 

Bukaorta aneurysm, abdominalt aorta aneurysm (AAA), är en relativt vanlig sjukdom och 

drabbar främst män över 65 år. Prevalensen beräknas till 4-9% i den åldersgruppen. 

Sjukdomen är sex gånger vanligare hos män, än hos kvinnor. Kvinnor är vanligen äldre om de 

utvecklar sjukdomen (Törnwall m.fl. 2001, Swedenborg 2008, Wanhainen 2011). AAA 

föreligger då bukaorta mäter 30 mm eller mer, i diameter (Blanchard 1999, Kim m.fl.2007, 

Mani 2010). Orsaken till att ett AAA uppstår är inte helt klarlagt, men ålder, manligt kön, 

första gradens släktingar (föräldrar) rökning samt arterioskleros, tycks öka risken för att 

utveckla ett AAA. Dessutom visar studier att två tredjedelar av alla män med AAA har en 

bakgrunds historia med en eller flera kardiovaskulära sjukdomar (Kent m.fl. 2010, Savolainen 

m.fl. 2010, Wanhainen 2011). 

Kvinnor drabbas inte i lika stor utsträckning som män av AAA, och det vetenskapliga 

underlaget är för närvarande otillräckligt beträffande effekterna av att utföra samma typ av 

screening på kvinnor, som idag görs på män Därför  är det för närvarande inte aktuellt att 

genomföra motsvarande undersökningsprogram för dem (Swedenborg  2008, Wanhainen 

m.fl. 2008, Wanhainen m.fl. 2010). 

Ett AAA ger inga symtom och upptäcks oftast av en slump, vanligen vid en röntgen-

undersökning av buken av annan orsak. Eller också växer aneurysmet i tysthet, för att 

slutligen rupturera, vilket är ett akut och dramatiskt tillstånd. Mortaliteten beräknas vara 80-

90% vid rupturerat AAA och i Sverige görs årligen cirka 300 akuta operationer av den 

orsaken. Antalet planerade operationer av AAA är cirka 800 per år, här uppgår mortaliteten 

till 2 % (Kent m.fl. 2010, Wanhainen 2011). 

Epidemiologin av AAA   

AAA uppstår då det finns en försvagning i kärlväggen, vilken så småningom buktar ut. 

Försvagningen i kärlväggen innefattar kärlets alla lager. Ett aneurysm kan bli dissekerande, 

vilket är ett livshotande tillstånd. Försvagningen i intiman – kärlväggens innersta lager - leder 

till att blodet pressas in i kärlväggen och delar på dess lager och det uppstår en falsk lumen. 

På grund av blodtrycket leder dissektionen till ruptur. Symtomen är hastigt insjuknande med 

svåra smärtor i buken eller i ryggen. Symtomen kan vara svåra att skilja från en akut hjärt-

infarkt, varför snar handläggning är viktig (Grefberg & Johansson 2007). 
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Orsaken till att det uppstår en försvagning i kärlväggen är inte klarlagd, men studier visar att 

det kan finnas en hereditär orsak, då vissa kromosomer har visat sig ha en defekt, vilken har 

påvisats hos män med AAA. Men området är fortfarande litet forskat på, och mycket återstår 

för att få klarhet om det kan förhålla sig så (Lillvis m.fl. 2011, Vaughan 2011, Saratzis m.fl. 

2011, Hinterseher m.fl. 2011). 

Screening av AAA  

Då AAA normalt inte ger några symtom, är det värdefullt att hitta personer med sjukdomen, 

för att minska dödligheten vid en ruptur. Preventionen idag består av screening med hjälp av 

ultraljud. Screening sker idag inom de flesta landsting i Sverige (Wanhainen 2010). Genom 

att screena män vid 65-årsålder kan sjukdomen hittas i tid och patienten kan opereras i lugnt 

skede, vilket minskar dödligheten i sjukdomen. Operation av AAA sker då aneurysmet mäter 

50-55mm, vilket anses vara den optimala storleken för operation. Risken för en ruptur anses 

som liten innan dess (Baxter m.fl. 2008, Mani m.fl. 2009). Studier har visat att screening av 

AAA räddar många män från förtidig död och är samtidigt kostnadseffektivt sett ur ett 

samhällsperspektiv (Bengtsson m.fl. 1993, Blanchard 1999, Jamrozik m.fl. 2000, Mani m.fl. 

2009, Wanhainen 2011).  

Läkemedel och livsstilsförändring och AAA 

Förutom att genom screening identifiera okända AAA, är det angeläget att finna faktorer som 

kan hämma tillväxten av små aneurysm. Forskning idag inriktar sig på att genom intervention 

av olika sorters läkemedel (främst statiner), försöka få ett aneurysm, att avstanna i sin 

utveckling. Kan hastigheten minskas, fördröjs tiden till en operation (Cornuz m.fl. 2004, 

Golledge & Powell 2007, Wanhainen m.fl. 2008, Mosorin m.fl. 2008, Cooper m.fl. 2009, 

Baxter m.fl. 2011).  

Förutom att identifiera läkemedel som verkar hämmande på aneurysmet’s utveckling, har 

studier visat att en hälsosam livsstil minskar risken för att få ett AAA (Törnwall m.fl. 2001, 

Kent m.fl. 2010). 

Kardiovaskulära sjukdomar och AAA 

AAA har flera gemensamma nämnare som liknar kardiovaskulär sjukdom (cardiovasculare 

disease, CVD) och kan i några avseenden betraktas som en slags sådan. CVD är ett stort 

folkhälsoproblem, och står för den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Exempel på CVD är 
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högt blodtryck, angina pectoris, hjärtinfarkt, stroke och ateroskleros. I takt med ett ökat 

välbefinnande och en allt äldre befolkning, ökar det förekomsten av denna typ av sjukdomar, 

vilket i sin tur leder till ett ökat behov av sjukvårdsresurser. CVD betraktas som 

livsstilssjukdomar, och svarar för närmare 45 % av det totala antalet dödsfall i vårt land. 

Orsakerna är flera, men alla är inte klarlagda ännu. Klart är ändå att livsstilen har stor 

betydelse. (Grefberg & Johansson 2007, Socialstyrelsen 2009, Kent m.fl. 2010, Hallberg 

2010). 

Riskfaktorer och AAA 

Rökning är den riskfaktor som har visat sig vara den viktigaste faktorn till att AAA utvecklas. 

Rökning påverkar blodkärlen negativt i och med att en degenerering av kärlväggens elastin, 

vilket leder till en försvagning i kärlväggen, som i sin tur underlättar aneurysmet’s tillväxt. 

Det är därför av värde att hjälpa dessa personer att sluta röka. Rökstopp och en hälsosam 

livsstil har i studier visat sig minska risken för att utveckla AAA, samt minska dess 

tillväxthastighet vid ett redan befintligt aneurysm (Wong m.fl. 2007, Bergoeing 2007, Kent 

m.fl. 2010). 

Hypertoni, är en annan riskfaktor som kan orsaka olika sorters CVD, och den betraktas idag 

som en folksjukdom och är livsstilsrelaterad. Huruvida hypertoni är predisponerande för 

utvecklande av AAA är oklart, dock visar en retrospektiv studie att så många som 71 % av en 

grupp män, med utvecklat AAA, hade hypertoni (Savolainen m.fl. 2010). Hypertoni avser 

trycket i artärerna, och sjukdomen indelas i benign hypertoni och malign hypertoni, samt även 

i primär eller sekundär hypertoni. Den klart dominerande hypertonin är den så kallade 

benigna essentiella hypertonin. Det är den form av hypertoni, där man inte kan finna någon 

bakomliggande sjukdom (Grefberg & Johansson 2007).  

Orsakerna bakom hypertoni kan vara rökning, stress, fysisk inaktivitet, övervikt (BMI >25) 

och ohälsosam kost. Det vill säga en kost, rik på transfetter men fiberfattig och fri från 

fleromättat fett. Behandlingen vid hypertoni är alltid i första hand livsstilsförändringar. I 

andra hand får patienten någon typ av blodtryckssänkande läkemedel (Grefberg & Johansson 

2007). 

Hyperlipidemi är ytterligare en riskfaktor som har visat sig ha betydelse för ett AAA´s 

uppkomst och utveckling. Hyperlipidemi leder till att blodkärl förkalkas och så småningom 

utvecklas ateroskleros (Grefberg & Johansson 2007). Ateroskleros drabbar de större artärerna 
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och grundförutsättningen för bildandet av ateroskleros är just hyperlipidemi. De mest kända 

riskfaktorerna för ateroskleros är rökning, hypertoni, högt Low Density Lipoprotein (LDL) 

lågt High Density Lipoprotein (HDL) hög halt triglycerider och bukfetma. Ateroskleros kan 

tillsammans med förhöjt blodtryck, leda till att ett AAA rupturerar (Blanchard 1999, Mani 

m.fl. 2010, Törnwall m.fl. 2001, Kent m.fl. 2010, Wanhainen 2011 ). Behandlingen av 

hyperlipidemi och ateroskleros är alltid livsstilsförändringar, men även läkemedelsbehandling 

är ofta nödvändig. Ibland måste operationer utföras t.ex. då sklerosen utvecklat ett AAA 

(Grefberg & Johansson 2007, Socialstyrelsen 2009, Hallberg 2010).  

Om för högt Body Mass Index (BMI) ökar risken för AAA finns inte beskrivet i litteraturen, 

däremot visar en studie på minskad risk att utveckla aneurysm om individen var normalviktig 

(Kent m.fl. 2010). För att definiera övervikt och fetma används måttet BMI. Övervikt 

definieras som BMI >25 och fetma definieras som BMI >30 (WHO 2011). Övervikt och 

fetma är en stark riskfaktor, som påverkar blodkärl negativt och är ett av västvärldens stora 

folkhälsoproblem. Mer än hälften av männen och drygt en tredjedel av kvinnorna mellan 16 

och 74 år i Sverige är överviktiga eller har fetma (Grefberg & Johansson 2007, 

Socialstyrelsen 2009). 

Fetma (BMI>30) ökar risken för förtidig död, men orsakar också andra sjukdomar sekundärt, 

såsom CVD. Av dessa framträder hypertoni, ateroskleros, diabetes, sömnproblem och 

belastningsskador, som de vanligaste (Kostenius & Lindqvist, 2006). Kosten har stor 

betydelse för utvecklande av övervikt och fetma, vilket uppstår då energiintaget är större än 

den energi individen gör av med. Ett intag av mycket mättat fett och transfetter, lite fibrer 

samtidigt med låg fysiska aktivitet, leder till övervikt, och småningom fetma, om ingen 

livsstils förändring sker (Hallberg 2010). 

Felaktig och ohälsosam kost är en riskfaktor, som förutom att på sikt kan leda till övervikt 

och fetma, också påverkar uppkomsten av CVD. Studier har visat att en mat bestående av 

mycket fisk och livsmedel innehållande höga halter av fleromättat fett minskar risken för 

CVD, men inte om det kan motverka uppkomst av AAA. När det gäller mat är det främst 

Omega-3 fettsyrerika livsmedel, exempelvis fet fisk, baljväxter, fullkorn och grönsaker som 

visat sig vara skyddande mot de CVD. Fet fisk bör intas minst tre gånger per vecka, i annat 

fall rekommenderas extra intag av kosttillskott (Hu & Willet 2002, Hallberg 2010, Kent m.fl. 

2010). Studier har också visat att ett extra tillskott av fleromättat fett, såsom Omega3, kan 

påverka CVD gynnsamt, genom att ge lägre blodtryck, normal hjärtrytm, sänka höga 
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blodfettvärden samt förbättra kärlfunktionen. Omega3 tycks också minska risken för förtidig 

mortalitet hos personer med CVD (Frank m.fl. 2002, Bucher m.fl. 2002, Covington 2004, 

Mori 2006). Inga studier är funna om Omega3 ökar risken för AAA eller om det har en 

indirekt positiv effekt på AAA, genom sin förmåga att förbättra kärlens funktion. 

Om ett stillasittande arbete och ett inaktivt fysiskt liv påverkar utveckling av AAA är det 

svårt att finna studier om. Det finns däremot en studie som talar för att vara fysiskt inaktiv och 

ha ett huvudsakligt stillasittande liv, ökar risken för metaboliskt syndrom, obesitas och 

utveckling av CVD (Statens Folkhälsoinstitut, 2010)  I dagens moderna samhälle är det 

vanligt att individer spenderar minst halva sin vakna tid stillasittande. Med snabb utveckling 

av tekniska hjälpmedel både i yrkesliv och i hemmet, minskar chanserna att röra på sig på 

naturlig väg (Hamilton m.fl. 2007, Grefberg & Johansson 2007, Hallberg 2010). 

Hereditet har nämnts i flera studier som en risk till att utveckla AAA (Lillvis m.fl. 2011, 

Vaughan 2011, Saratzis m.fl. 2011, Hinterseher m.fl. 2011). Dessa studier pekar på att en 

specifik gen, benämnd CCR2, är orsak till en försvagning i aortaväggen och på så sätt uppstår 

ett AAA. Samtliga nämnda studier poängterar att mer forskning krävs för att få ett klarare 

samband mellan den aktuella genen och AAA.  

Problemformulering 

Idag sker ingen specifik intervention i form av utbildning i riskfaktorer hos män med 

nyupptäckt AAA. Detta trots att kunskap visar att det finns identifierade riskfaktorer, som 

påverkar utvecklingen av sjukdomen (Bengtsson 1993, Törnwall m.fl. 2001, Bergoeing m.fl. 

2007, Wong m.fl. 2007, Wanhainen m.fl. 2008). 

Tidigare studier visar på flera fördelar med att sjuksköterskors preventiva utbildningar kan 

hjälpa personer med CVD, att ändra livsstil och uppnå bättre hälsa (Strömberg m.fl. 2005, 

Klieman m.fl. 2006, Tonestad m.fl. 2007, Sol m.fl. 2008). Ingen studie har hittats om hur 

sjuksköterskor använder sin kunskap för att hjälpa personer med nyupptäckta AAA att uppnå 

en sundare hälsa genom en förändrad livsstil. Inte heller om högt BMI, intag av Omega3, 

hypertoni eller ett stillasittande arbete, påverkar utvecklingen av AAA. Rökning, hereditet, 

hypertoni och hyperlipidemi samt utvecklad ateroskleros, har däremot i studier visat sig ha 

ökad risk för uppkomst och utveckling av AAA (Kent m.fl. 2010, Savolainen m.fl. 2010, 

Wanhainen 2011). 
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Denna studie vill genom att studera två årskullar 65-åriga män som genomgått screening av 

AAA, beskriva och undersöka om det i denna grupp, finns ett samband mellan olika 

riskfaktorer och AAA. Studien kan komma att ge kunskaper om riskfaktorers påverkan på 

uppkomsten av AAA, vilket kan få betydelse för sjuksköterskors arbete med att hjälpa män 

med nyupptäckta AAA att påverka sin livsstil. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan bukaorta aneurysm hos 65-åriga 

män och riskfaktorer såsom rökning, BMI>25, kosttillskott (Omega3), hypertoni, 

hyperlipidemi, ett stillasittande yrke samt hereditet. 

Frågeställningar 

Finns det något samband mellan riskfaktorerna: rökare/före detta rökare, BMI>25, 

kosttillskott (Omega3), hypertoni, hyperlipidemi, ett stillasittande yrke, hereditet och 

utvecklande av AAA, i den undersökta gruppen? 

Samverkar dessa riskfaktorer för uppkomst av AAA, i den undersökta gruppen? 

Metod 

Design 

Studien har en kvantitativ ansats med deskriptiv och korrelativ design (Pollit & Beck 2008). 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Urvalet är ett bekvämlighetsurval och utgör avidentifierad data från ett dataregister som 

upprättats vid ett Landsting i Mellansverige där screening av AAA utförs. Landstinget är ett 

av flera i Sverige där AAA screening utgör en del av permanent verksamhet. Den här 

studerade gruppen bestod av två årskullar 65-åriga män som genomgått screening 

undersökning av aorta i syfte att upptäcka tidigare okänt AAA. 

Registret, från vilket uppgifter har hämtats, innehöll data från 3886 män, födda 1944 och 

1945 som genomgått screening för AAA och som fyllt i en hälsoblankett i samband med 

screeningundersökningen. 
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Exkluderade data gällde män som inte lämnat in någon hälsoblankett (n=11), samt 

undersökningar där aortadiametern inte gick att mäta med hjälp av ultraljud (n=21). Totalt 

inkluderades således 3854 män. 

Datainsamlingsmetod  

Dataregister 

Datainsamlingen består av avidentifierade uppgifter från AAA screening undersökningar som 

införts i ett dataregister. Aortadiameter (mätt i mm) samt männens egna uppgifter om sin 

hälsa utifrån en hälsoblankett finns i registret. Syftet med dataregistret är att underlätta 

framtagande och sammanställning av statistik, främst prevalens och storlek av nyupptäckta 

AAA. Aneurysm som upptäckts som ett bifynd vid en annan bukundersökning, ingår inte i 

registret. 

Hälsoblankett  

Vid AAA screening, fyller de undersökta männen i en hälsoblankett vars syfte är att vara ett 

stöd vid informationen om fyndet och sjukdomens konsekvenser då ett AAA upptäcks vid 

screeningundersökningen (Wanhainen 2010). Blanketten är utformad av AAA screening 

koordinatorer vid två landsting i Sverige, och används för närvarande av fyra landsting i 

Mellansverige i samband med screening av AAA.  

Hälsoblanketten innehåller uppgifter om födelseort, känd hereditet av AAA, civiltillstånd, 

antal barn, yrke, tobaksbruk, eventuella sjukdomar, läkemedel och kosttillskott. Angående 

sjukdomshistorien, tillfrågas mannen om han har/ eller har haft: angina pectoris, infarkt, 

hypertoni, ateroskleros, stroke, annan kärlsjukdom, cladiocatio, tidigare kärlopererad, 

amputerad (på grund av kärlsjukdom), diabetes, astma/KOL, annan lungsjukdom, 

njursjukdom, reumatisk sjukdom, cancer, övrig sjukdom. Ytterligare faktorer gäller 

rökning/snusning, längd, vikt, läkemedelsintag (vilka läkemedel), kosttillskott/naturläkemedel 

(vilka kosttillskott). Det är mannens egna uppgifter om sin hälsa som dokumenteras vid 

screening undersökningen dvs. inga uppgifter kontrolleras av sjuksköterskan t.ex. blodtryck 

eller blodfetter. Provtagning sker endast vid ett framtida läkarbesök, då AAA mäter en 

diameter på >50 mm. Hälsoblanketten har inte testats för validitet eller reliabilitet.  
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Arbetsrutiner vid AAA screening  

Aortadiametern mäts med hjälp av ultraljud av sjuksköterskor utbildade för ändamålet. Inom 

det studerande landstinget utförs AAA screening sedan 2009 på två sjukhus och av totalt fem 

sjuksköterskor. Sjuksköterskorna är utbildade av biomedicinska analytiker (BMA) på ett 

kärllaboratorium, vid ett universitetssjukhus i Mellansverige. Vid flera tillfällen har BMA 

varit vid båda sjukhusen och tillsammans med de fem sjuksköterskorna kontrollmätt 

aortadiametern på de män som valt att delta vid screeningundersökningen. Kvaliteten på 

mätningarna har bedömts vara hög då mätresultaten är lika oavsett om en specialutbildad 

sjuksköterska mäter eller då mätningen görs av en BMA.  

Efter AAA screeningundersökningen, dokumenteras resultatet från undersökningen, vem som 

har utfört screeningen, samt diagnoskoden i patientjournalen (Melior). Det sker i form av en 

mottagningsanteckning samt att även hälsoblanketten scannas in. Då aorta mäter >30, sparas 

en ultraljudsbild som tas vid undersökningstillfället i ett digitalt bildarkiv (Picsara) vilket är 

länkat till patientjournalen. Bilden används som jämförelse vid de framtida årliga kontroller 

som män med nyupptäckt AAA kallas till, fram till dess att det AAA mäter ca.50 mm, då görs 

grundligare röntgen undersökning med hjälp av datortomografi. Mannen kallas då också till 

kirurgmottagningen för ett läkarbesök som innefattar en kartläggning av hela sjukdomsbilden 

samt att blodstatus tas.  

Bearbetade variabler i föreliggande studie 

De variabler som har bearbetats i denna studie är: rökning (ja rökare/f.d. rökare – ej rökare), 

intag av kosttillskott: Omega 3 (ja/nej), stillasittande arbete/rörligt arbete, BMI >25/BMI 

<25), hypertoni (ja/nej), hyperlipidemi (ja/nej), samt om hereditet (förälder) finns. Med 

stillasittande arbete avses här t.ex. kontorsarbete, telefonrådgivning, telefonförsäljning. Med 

rörligt arbete avses här alla typer av yrken som kräver rörelse t.ex. mekaniker, montörer, 

verkstadsarbetare. 

Tillvägagångssätt 

Information om och tillstånd att hämta uppgifter från dataregistret för studien har inhämtas av 

studieansvarig från berörd verksamhetschef vid aktuell klinik. Koordinatorn för AAA 

screeningverksamheten i det undersökta Landstinget har tillhandahållit avidentifierade 

uppgifter av de variabler som studieansvarig avsåg att undersöka.  
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Dataanalys 

Datamaterialet fanns ursprungligen i en Excel fil, som har och förts över till 

statistikprogrammet Stastistical Package for the Social Sciences (SPSS 18.0) för Windows. 

Beskrivande och korrelerande statistik på gruppnivå har gjorts (Djurfeldt m.fl. 2010). Den 

beskrivande statistiken bestod av beräkning av antal (n), procent (%) medelvärde (m) och 

standardavvikelse (sd). Vid analys av samband mellan variabler har odds kvoter och multipel 

logistisk regression använts (Polit & Beck 2008). En korrelationsmatris mellan de oberoende 

variablerna upprättades för att undersöka inbördes samband. Signifikansnivån för alla tester 

var 0,05.  

Forskningsetiska överväganden 

Ett antal etiska överväganden har föregått inbjudan till screening av AAA. Männen har fått 

information om sjukdomen och i brevet framgick tydligt dels att undersökningen är helt 

frivillig, liksom ifyllande av hälsoblanketten samt att framkomna uppgifter sparas i 

patientjournal och registerförs. Vidare gavs information om Person Uppgifts Lagen (PuL), 

och att de när som helst kan få ta del av de uppgifter som sparats efter kontakt med ansvarig 

överläkare för screeningverksamheten. Endast ansvarig överläkare och koordinator för 

screeningverksamheten har åtkomst till dataregistret. 

Ett antal forskningsetiska överväganden har gjorts i samband med föreliggande studie t.ex. 

har studieansvarig erhållit avidentifierade data och då detta är en registerstudie och de 

bearbetade variablerna har lyfts ut ur ett dataregister – utan personnummer – kan inga data 

härledas till specifik person. Resultatet presenteras på gruppnivå och materialet har behandlats 

konfidentiellt. Godhets- och kostnadseffektivitets principerna kan troligen uppfyllas om 

resultatet kan leda till utveckling av sjuksköterskans arbete och rutiner med män med 

nyupptäckt AAA t.ex. genom att hjälpa männen till en hälsosam livsstil. 

Resultat  

Resultatet av denna studie presenteras i tabeller och i löpande text utifrån bearbetad data. 

Undersökningsgruppen bestod av 3854 män från två årskullar 65-åriga män som genomgått 

screening av bukaorta, vid ett Landsting i Mellansverige under åren 2009 och 2010.  
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Av de 3854 undersökta männen hade 92 personer (2,4 %) AAA 30 mm eller större. 

Medelvärdet (mm) av aortadiametern var 19,7+3,9 minsta samt största diametern var 12 mm 

respektive 77 mm.  

Beskrivning av riskfaktorer i den undersökta gruppen 

Deltagarna uppgav i 40,8 % att de hade hypertoni och 24,6 % rapporterade att de hade 

hyperlipidemi. De som rökte eller var före detta rökare uppgick till 64,7 %, 48,5 % beskrev att 

de hade ett stillasittande arbete, 16,5 % intog kosttillskott i form av Omega3 och 3,6 % 

uppgav sig ha en förälder med AAA. Flertalet hade BMI 25 eller högre (66,5 %) och 28,3 % 

hade BMI < 25 (Tabell 1). BMI medelvärdet var 27,2+3.8 med 15,78 som lägsta respektive 

48,44 som högsta värde. 

Tabell 1. Beskrivna riskfaktorer i den studerade gruppen (n=3854).  

Riskfaktor  Frekvens           

   n=3854 

Procent Frekvens 

AAA>30 mm 

n=92 

Procent  

Rökning1 Ej rökare 

Rökare/f.d. rökare 

 

1360 

2494 

35 

65 

16 

76 

17 

83 

Omega32 Ej Omega3 

Omega3 

 

3220 

  634 

 

84 

16 

80 

12 

87 

13 

Yrke3 Rörligt Yrke 

Stillasittande yrke 

 

1982 

1870 

51 

49 

45 

45 

 

49 

49 

BMI4 BMI <25 

BMI>25 

 

1091 

2561 

28 

66 

25 

61 

27 

66 

Hypertoni5 Ej Hypertoni 

Hypertoni 

 

2271 

1572 

59 

41 

43 

49 

47 

53 

Hyperlipidemi6 Ej Hyperlipidemi 

Hyperlipidemi 

2896 

  947 

75 

25 

57 

35 

62 

38 
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Hereditet7 Ej Hereditet 

Hereditet 

3714 

  140 

96 

  4 

89 

  3 

97 

  3 

Bortfall: Rökning
1 

n= 0; Kosttillskott
2
 n=0; Yrke

3
 n=2; Body mass index

4
 n=202, Hypertoni

5 
n=11; och 

Hyperlipidemir
6
 n= 11, Hereditet

7
 n=0 

 

Statistisk bearbetning av utfallet 

Inledningsvis testades riskfaktorerna rökare/före detta rökare, intag av Omega3, stillasittande 

yrke, BMI>25, hypertoni, hyperlipidemi och hereditet, i förhållande till AAA i 

korstesttabeller för att beräkna oddskvoten för varje studerad riskfaktor. Resultaten visade att 

om individen var rökare eller var före detta rökare var risken cirka två och en halv gång så 

stort för att utveckla AAA i förhållande till dem som inte rökte (OR: 2,640 (konfidens 

intervall 1,534- 4,545). Vid hyperlipidemi var risken närmare dubbelt så stort för att utveckla 

AAA (OR: 1,911 (konfidens intervall 1,247- 2,931), och de som hade hypertoni hade en och 

en halv gång så stor risk för att vara predisponerande för AAA (OR: 1,667 (konfidens 

intervall 1,101- 2,524). Ingen ökad risk att utveckla AAA sågs om individerna åt Omega3 

(OR: 0,757 (konfidens intervall 0,410 – 1,398), hade ett BMI >25 (OR: 1,040 

(konfidensintervall 0,650 – 1,666, hade ett stillasittande yrke (OR: 1,074 (konfidens intervall 

0,707 – 1,632). ), eller hade en förälder med AAA (OR: 1,117 (konfidensintervall 0,363 – 

3,440).   

En korrelativ analys gjordes mellan vart och ett av de undersökta riskfaktorerna för att 

undersöka om dessa påverkade varandra. De oberoende variablerna visade inbördes låga 

korrelationsvärden (Tabell 2).  

Tabell 2. Korrelationsmatris för den studerade gruppens riskfaktorer (n=3854). 

 1 2 3 4 5 6 7 

1.Rökning 1       

2.Omega3 -0,01 1      

3.Yrke 0,08 -0,07 1     

4.BMI 0,03 -0,05 0,02 1    

5.Hypertoni 0,05 -0,03 0,01 0,02 1   

6.Hyperlipidemi 0,05 -0,04 0,04 0,11 0,40 1  

7.Hereditet 0,01 -0,01 0,01 0,01 -0,01 0,02 1 
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Därefter gjordes en multipel logistisk regressionsanalys med AAA som beroende variabel, för 

att undersöka om de valda faktorerna och hereditet visade ett samband med uppkomsten av 

AAA. Analysen visade att män som röker eller har varit före detta rökare hade tre och en halv 

gånger så hög risk att utveckla AAA medan de som hade hyperlipidemi eller hypertoni hade 

en halv gång så hög risk (p<0,001, p=0,027 samt p=0,051). Riskfaktorerna tillsammans kunde 

förklara 5 % (R2
 ) av variationerna för att utveckla AAA  (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Multipel logistisk regressionsanalys av sambandet mellan Abdominalt Aorta 

Aneurysm (AAA) (beroende variabel) och rökning, Omega3, stillasittande yrke, BMI >25 , 

hypertoni, hyperlipidemi och hereditet (oberoende variabler).  

Oberoende variabler OR 95 % konfidens-

intervall 

p-värde 

Rökning 

Hyperlipidemi 

Hypertoni 

3,657 

1,710 

1,605 

   1,931 - 6,927 

   1,064 - 2,747 

   0,998 – 2,580 

 < 0,001 

    0,027 

    0,051 

Omega3 0,748      ,446 – 1,201     0,494 

Stillasittande yrke 1,040      ,675 - 1,602     0,860 

BMI>25 0,836      ,515 - 1,359     0,471 

Hereditet 1,262      ,807 – 1,975     0,308 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Resultatet visade att av de 3854 undersökta männen hade 2,4 % AAA 30 mm eller större. Mer 

än två tredjedelar av männen rökte eller hade varit rökare eller hade högt BMI (>25). Hälften 

hade ett stillasittande arbete och hypertoni och en fjärdedel hade hyperlipidemi. Mindre än var 

femte intog kosttillskott, och 3,6 % uppgav sig ha en förälder med AAA. Resultatet i de 

bivariata korrelationsanalyserna och i den multipla logistiska regressionsanalysen visade att 

rökning, hypertoni och hyperlipidemi hade ett signifikant samband med och ökade risken för 

att utveckla AAA, varav rökning var den största riskfaktorn. Övriga faktorers samband med 

AAA (BMI>25, Omega3, stillasittande yrke, hereditet), visade ingen signifikans för 

utveckling av AAA i denna kohort. Fem procent av riskfaktorerna kunde tillsammans förklara 

variationen i variabeln AAA.  
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Resultatdiskussion 

Antalet män med nyupptäckt AAA var i den studerade gruppen endast 2,4 %. Detta resultat 

visar en lägre prevalens än vad tidigare studier visat. Dessa beskriver att AAA förväntas 

finnas i mellan 4-9 % bland män 65 år eller äldre (Kim m.fl. 2007, Blanchard 1999, 

Savolainen m.fl. 2010, Kent m.fl. 2010, Golledge & Powell 2007). En förklaring kan vara att i 

det undersökta Landstinget har screeningundersökningen av 65-åriga män, endast förekommit 

under två år, och trots ett högt deltagande vid screeningundersökningen (85 %), kan det 

eventuellt just i dessa två årskullar, vara en lägre prevalens. Möjligen kan antalet nyupptäckta 

AAA öka över tid, då verksamheten får pågå under flera år. Eller så kan resultatet blivit 

annorlunda om två andra årskullar studerats. Parallellt med screeningverksamheten, hittas 

även AAA som bifynd, i samband med andra bukundersökningar, varför det totala antalet 

AAA i upptagningsområdet kan vara något större. Endast AAA upptäckta inom ramen för 

screeningverksamheten registreras i det dataregister som här har använts.  

I den undersökta gruppen var 64,5 % rökare eller före detta rökare, 40,8 % uppgav att de hade 

hypertoni, 24,6 % hade hyperlipidemi, 66,5 % uppgav ett BMI > 25, 16,5 % åt Omega3,     

3,3 % uppgav att de hade en förälder med AAA och så många som 49,3 % hade ett 

stillasittande arbete, enligt hälsoblanketten. Riskfaktorer som rökning, hypertoni och 

hyperlipidemi, har i tidigare studier visat sig vara negativt för AAA (Bergoeing  m.fl. 2007, 

Cornuz m.fl. 2004, Kent m.fl. 2010) trots detta var prevalensen av nyupptäckta AAA låg i 

denna grupp med tanke på att andelen rökare/f.d. rökare och hypertoniker var många. Var 

fjärde man uppgav dessutom att han hade hyperlipidemi, vilket kan orsaka arterioskleros och 

är en viktig orsak till att AAA utvecklas (Grefberg & Johansson 2007). 

Ytterligare en möjlighet till låg prevalens i undersökt grupp, kan vara att det även finns 

skyddande faktorer, som tillsammans med en sjukdomsframkallande riskfaktor kan leda till 

att nettoeffekten blir noll, därav det lägre antalet nyupptäckta AAA här ( Kostenius & 

Lindqvist 2006). I denna studie kan Omega3 möjligen betraktas som en skyddande faktor, och 

inte en riskfaktor men ingen statistisk signifikans kunde påvisas. I tidigare studier finns 

beskrivet dess positiva effekter på hjärta och kärl (Bucher m.fl. 2002, Covington 2004, Oh 

m.fl. 2006).  

Denna studie stärker tidigare studiers resultat om samband mellan riskfaktorerna rökning och 

hyperlipidemi och AAA.  Då denna studie visade ett samband mellan hyperlipidemi och 

AAA, vilket kan tolkas som att de troligen också har en utvecklad arterioskleros. Tidigare 
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studier visar att ateroskleros har visat sig ha avgörande betydelse för utveckling av AAA 

(Bengtsson m.fl. 1993, Blanchard 1999, Cornuz m.fl. 2004, Bergoeing m.fl. 2007). Om den 

undersökta gruppen har utvecklad arterioskleros kan inte med säkerhet fastställas, eftersom 

det i hälsoblanketten endast framkommer om mannen uppger att han har hyperlipidemi eller 

inte. 

Hypertoni har i tidigare studie inte visat att ensamt vara ett klart samband med utveckling av 

AAA (Blanchard, 1999), föreliggande studie visade på ett svagt samband i denna kohort. 

Beträffande övriga riskfaktorer som här har studerats: BMI >25, Omega3, stillasittande yrke 

samt hereditet visar de inte på någon statistisk signifikans med AAA´s utveckling.  

Övervikt och fetma har i andra studier visat sig vara predisponerande för utvecklande av olika 

sjukdomstillstånd, varav hypertoni och hyperlipidemi är nämnda (Vaughan m.fl. 2001, 

Montague & Bradnax 2004, Lillvis m.fl. 2011, Hinterseher m.fl. 2011). Vilket också visar sig 

i denna grupp män: andelen män med BMI>25 var många, (66,5%) liksom andelen 

hypertoniker (40,8%) och män med hyperlipidemi (24,6%). Ändå visar resultatet här att ett 

BMI>25, inte är en riskfaktor vad gäller att utveckla AAA. Ett intressant resultat i sig, sett till 

tidigare studiers resultat var ett samband här förväntat. 

Hälften av männen uppgav att de hade ett stillasittande yrke. Med detta menas i denna studie 

ett arbete huvudsakligen vid ett skrivbord. Tidigare studier visar samband mellan inaktivitet 

och utveckling av CVD (Hamilton m.fl. 2007, Hallberg 2010). I denna studie var flertalet 

överviktiga, hypertoniker samt att var fjärde man uppgav sig ha hyperlipidemi, faktorer som 

kan höra ihop med ett stillasittande arbete. Resultatet visade inte något samband mellan 

stillasittande yrke och utveckling av AAA. Reservation för att studieansvarig inte har någon 

vetskap om huruvida dessa män har ett fysiskt aktivt liv utanför arbetsplatsen, en faktor som 

kan påverka hälsostatus och undersökningsresultatet. 

Tidigare studier har visat att det finns en viss ärftlighet gällande utveckling av AAA, då en 

specifik kromosom har identifierats hos personer med sjukdomen (Lillvis m.fl. 2011, 

Vaughan 2011, Saratzis m.fl. 2011, Hinterseher m.fl. 2011). I föreliggande studie var dock 

andelen män som uppgett sig ha en förälder med AAA var litet (3,3 %). Här finns en svaghet i 

att möjligen vet inte den tillfrågade om dennes föräldrar haft ett AAA, eftersom alla dödsfall 

inte obduceras idag. Om föräldern avlidit plötsligt, utanför sjukhuset och har en känd CVD, är 

det inte självklart att obduktion sker. Dödsorsaken tillskrivs vanligen tidigare känd CVD i 
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dessa fall, men det kan ha orsakats av ett rupturerat AAA. I den undersökta gruppen 65-åriga 

män, fanns ingen signifikans för att herediteten har någon betydelse för uppkomst av AAA. 

Slutligen, genom att göra en multipel logistisk regressionsanalys försökte författaren till 

denna studie få kunskap om dessa olika faktorers inbördes påverkan på varandra och på 

AAA´s utveckling. Ett lågt förklaringsvärde (4,9 %) framkom, d.v.s. 95 % i variabeln AAA 

kan förklaras av andra faktorer.  

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan bukaorta aneurysm hos 65-åriga 

och riskfaktorer såsom rökning, BMI>25, kosttillskott (Omega3), hypertoni, hyperlipidemi, 

ett stillasittande yrke samt hereditet. 

Urvalsmetoden var ett bekvämlighetsurval ur ett dataregister från ett landsting i 

Mellansverige. Totalt inkluderades 3886 individer och 3858 kom att delta i studien. Bortfallet 

var litet och uppgick till 2,5 % vilket kan ses som en styrka. En styrka kan vara att ha ett stort 

urval med tanke på generaliserbarhet, men då urvalet inte är slumpurval bör resultaten tolkas 

med försiktighet. Att enbart två årskullar av män och från ett landsting inkluderades kan ses 

som en svaghet och kan ha påverkat resultatet. Resultaten kan troligen gälla för likartade 

AAA screening verksamheter. En annan svaghet kan ligga i designen, data som har 

analyserats har bara tillhandahållits vid ett tillfälle (tvärsnitt). Eventuellt kan studien ha 

bidragit med andra resultat om studien haft en longitudinell design. 

Det insamlade materialet till denna studie bestod av två delar: 1) aortamätningsresultatet vid 

screeningstillfället, och 2) uppgifter från självskattade hälsouppgifter, från en hälsoblankett 

ifyllda i hemmet av den 65-åriga mannen.  

Rutinerna för screening av aorta har kvalitetssäkrats: Resultat från AAA screeningar utförda 

av BMA har jämförts med sjuksköterskornas, och visat på samma värden oavsett vem som 

utförde mätningen.   

Hälsoblanketten: Eftersom screening undersökning av AAA, enbart är en 

screeningundersökning enligt WHO:s riktlinjer (2011) utförs ingen allmän hälsokontroll, 

såsom vägning, blodtryckskontroll, kontroll av blodfetter etc. Hälsoblanketten används enbart 

som ett underlag vid samtalet med individen då ett AAA påträffats vid screeningen 

(Wanhainen 2010). Trots att ifyllandet är frivilligt har de allra flesta gjort det till 
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screeningstillfället. En svaghet med hälsoblanketten kan vara så att de som har hypertoni och 

som står på behandling och därmed troligen ett har normalt blodtryck kanske inte upplever sig 

ha hypertoni och kryssar ”nej”, i hälsoblanketten. Motsvarande kan gälla för t.ex. 

hyperlipidemi och andra kardiovaskulära sjukdomar som det där frågas om.  

När det gäller kroppsvikten kan den vara en uppskattning av vad mannen tror sig väga – och 

inte en faktisk vikt, och BMI räknades ut från dessa uppgifter. Å andra sidan så är BMI en 

grov uppskattning av vikt. I denna studie var intresset fokuserat på BMI >25, och inte exakt 

BMI, vilket gör att gruppen överviktiga och även feta män undersöktes som en homogen 

grupp. Eftersom bortfallet var lågt i denna variabel (5,2 %) och andelen överviktiga/feta var 

stort (66,5 %) så tolkas uppgivna värden som rimliga. 

Hälsoblanketten är inte är psykometriskt testad vilket kan ses som en svaghet och möjligen 

kan anses påverka trovärdigheten av resultaten i denna studie. Ändå visar här undersökta 

riskfaktorer samstämmighet med tidigare forskning vad gäller samband mellan rökning, 

hyperlipidemi och även till viss del hypertoni och samband med utveckling av AAA 

(Törnwall m.fl. 2001, Wong m.fl. 2007, Bergoeing 2007, Kent m.fl. 2010, Savolainen m.fl. 

2010, Mani m.fl. 2010, Wanhainen 2011) att de flesta män förmodligen har uppgett faktisk 

kardiovaskulär sjukdom i hälsoblanketten då sådan har förekommit. En annan aspekt är att vid 

användning av uppgifter från ett dataregister kan inmatningsfel finnas.  

Det interna bortfallet var totalt sett litet. Bortfall i variabeln BMI var 5 % och berodde på att 

uppgifter saknades om längd och/eller vikt. I både hypertoni- och hyperlipidemi variabeln 

saknades 3 %. Fem procent hade inte uppgivit något yrke, vilket möjligen kan bero på att 

individen har haft flera olika typer yrken, och inte betraktade något specifikt arbete som sitt 

huvudsakliga yrke – vilket det frågas om i hälsoblanketten. I något fall kan det också vara att 

de var förtidspensionerade och inte velat uppge det eller så ville individen helt enkelt inte 

uppge sin profession, kanske ansågs det oviktigt för undersökningen. 

I grupperna ”rökare” och ”kosttillskott” saknades inga data alls. Att det förhöll sig så, kan 

bero på att screeningundersökning startade som ett projekt under åren 2009 och 2010, och var 

en relativt stor nyhet inom landstinget. Projektet bevakades av lokalpress och av lokala 

nyhetsprogram på tv. Det ledde till en stor uppslutning och männen som deltog var mycket 

positiva till undersökningen. Deltagandet var under båda åren högt: 85 % av alla 65-åringar 

som erbjöds screeningundersökning av bukaorta, valde att undersöka sig. Möjligen kände de 

sig speciellt utvalda, eller oroad av allvaret i att ha sjukdomen, och därför angelägna av att 
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undersöka sig och var därför måna om att lämna in hälsoblanketten så korrekt ifylld som de 

kunde. Hälsoblanketten signeras även efter ifyllandet att korrekt uppgifter har lämnats. Vilket 

inte är någon garanti att så är fallet, men kan öka trovärdigheten att uppgivna uppgifter är 

riktiga. 

De undersökta oberoende riskfaktorerna hade låga korrelerande inbördes värden, vilket gjorde 

att alla togs med till den multipel logistisk regressionsanalysen. Det kan troligen finnas flera 

orsaker till det låga förklaringsvärdet i slutmodellen vid regressionsanalysen. Bland annat kan 

deltagarna som uppgett sig ha hypertoni och/eller ha hyperlipidemi vara under medicinsk 

behandling som fungerar bra och har därför normala värden. När det gäller variabeln rörligt 

respektive stillasittande yrke kan indelningen vara missvisande, kanske skulle en 

indelning/klassifikationen utifrån socioekonomiska termer ha gjorts.  

Allmän diskussion 

Resultatet visade att 2,4 % hade AAA 30 mm eller större, en hög andel rökte, eller hade varit 

rökare och många hade högt BMI. Hälften hade hypertoni och ett stillasittande arbete, en 

fjärdedel hade höga värden av blodfetter, cirka var femte intog kosttillskott och 3,6 % uppgav 

sig ha en förälder med AAA. Rökning, hypertoni och hyperlipidemi hade ett signifikant 

samband med och ökade risken för att utveckla AAA, varav rökning var den största 

riskfaktorn. Faktorerna att ha BMI>25, att äta Omega3, att ha ett stillasittande yrke eller att ha 

hereditet visade sig inte ha signifikant betydelse för utveckling av AAA i denna kohort. 

Tillsammans kunde av riskfaktorerna förklara 5 % av variationen i variabeln AAA.  

AAA betraktas som en relativt vanlig sjukdom främst bland äldre män och eftersom den inte 

ger några symtom förrän vid en ruptur är mortaliteten hög (Kent m.fl. 2010, Wanhainen 

2011). Det är viktigt att upptäcka sjukdomen i tid, vilket görs idag med hjälp av 

screeningundersökningar av 65-åriga män men också att försöka hämma tillväxten av ett 

funnet aneurysm för att på så sätt undvika en operation. Senare års studier har koncentrerats 

på att finna läkemedel som är optimala för att hämma tillväxten av små aneurysm, där statiner 

är den främsta hjälpen i försök att normalisera för högablodfetts värden för att förhindra att 

ateroskleros uppstår (Golledge & Powell 2007, Mosorin m.fl. 2008, Cooper m.fl. 2009). Inga 

studier har hittats som visar huruvida utbildningar som avser livsstilsförändringar kan hämma 

tillväxten på AAA. Det skulle troligen vara positivt att för denna patientgrupp göra 

motsvarande insatser som görs för individer med olika typer av CVD, ge stöd till förbättrad 

hälsa och förändrad livsstil via s.k. livsstilsmottagningar (Hellenius 2011). 
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Livsstilmottagningar som drivits av sjuksköterskor och där de gett olika typer av utbildning 

har visat på god effekt och kostnadseffektivitet (Törnwall m.fl. 2001, Tonestad m.fl. 2007, 

Sol m.fl. 2008). 

I föreliggande studie bekräftades tidigare studiers resultat om att rökning, hypertoni och 

hyperlipidemi är några av de viktiga riskfaktorerna för utveckling AAA. Dessa faktorer är 

förknippade med livsstil hos individer vilket troligen går att påverka genom information och 

utbildning. Studien visar på möjligheter för sjuksköterskor att utveckla sekundär preventiv 

utbildning för denna patientgrupp. Sjuksköterskor har ett självständigt pedagogiskt ansvar för 

hälsoupplysning och rådgivning (Hallberg 2010). Det är därför angeläget att använda och ta 

tillvara sjuksköterskors hälsoförebyggande kunskaper i syfte att stödja denna patientgrupp till 

en sund livsstil. Läkare och ansvariga chefer för AAA för verksamheten bör uppmärksammas 

på problemet och möjligheterna.  

Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

Rökning, hypertoni och hyperlipidemi ökar risken för att utveckla AAA, där rökning är den 

största riskfaktorn. Dessa kända riskfaktorer är förknippade med livsstil hos individer vilket 

går att påverka genom utbildning. Sjuksköterskors hälsoförebyggande kunskaper kan och bör 

tas tillvara för att stödja denna patientgrupp till en sund livsstil.   

Det finns inte så vitt författaren känner till något beskrivet om hur livsstilsförändringar kan 

hämma tillväxten av AAA. Det vore ett värde att göra kvantitativa studier med longitudinell 

design, att införa ett preventionsprogram med avseende på livsstilsförändringar och utvärdera 

dess effekter.  
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