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Sammanfattning  

Bakgrund Celiakisymtom hos vuxna kan vara diffusa och därför svåra att identifiera. I 

Sverige är genomsnittstiden från första symtom till celiakidiagnos ungefär 10 år och det 

finns luckor i kunskapen om vilka konsekvenser fördröjningen till diagnos ger.  

Syfte Studiens syfte är att överblicka hur fördröjd diagnos av celiaki hos vuxna påverkar 

samhällets resurser, hur dessa individer upplever att symptomen påverkat deras sociala liv 

före och efter diagnos, samt om diagnostiken behöver effektiviseras.  

Metod I Sverige, september 2012, skickades en Internetbaserad enkät ut till 4337 

medlemmar i Svenska Celiakiförbundet varav 611 inkluderades i studien. Enkätens fokus 

var främst sjukfrånvaro, vårdkontakter och social påverkan p.g.a. symtom av celiaki. 

Enkäterna analyserades i SPSS (v.20.0) med p<0,05.  

Resultat Efter diagnos sjönk både sjukfrånvaro och vårdkontakter. Deltagarna undvek 

också sociala aktiviteter i mindre utsträckning och majoriteten upplevde förbättrad 

livskvalité. En stor del (39 %, n=238) uppgav att de fått diagnos först 10 år eller mer efter 

symtomdebut. Det var framför allt de som uppgav en fördröjning på fyra år eller mer från 

första symtom till diagnos som upplevde att deras livskvalité förbättrades av diagnosen.  

Slutsats Det är viktigt att celiakidiagnos ställs tidigt för att bespara kostnader som annars 

kommer av sjukfrånvaro och vårdkonsumtion, samt minska den negativa påverkan av 

symtom på det sociala livet och livskvalitén. Då mer än hälften av deltagarna i studien haft 

symtom i minst 5 år innan diagnos anser vi att åtgärder måste sättas in. Det behövs mer 

studier för att avgöra hur diagnos kan ställas tidigare med hållbara metoder.   



 

 

  

Abstract 
Background Symptoms of coeliac disease in adults may be vague and therefore difficult to 

identify. In Sweden, the average delay from first symptom to diagnosis is about 10 years. 

There are gaps in the knowledge of the consequences of a delayed diagnose. 

Objective The purpose of this study is to review the effect of the delay of coeliac diagnosis 

among adults on society’s resources, how the symptoms may have affected these 

individuals social life before and after diagnosis and the need of improved diagnosis.  

Method In Sweden, September 2012, an online questionnaire was distributed to 4,337 

members of the Swedish Coeliac Society of which 611 was included in the study. The 

survey focus was mainly sick leave, health care contacts and social impacts due to 

symptoms of coeliac disease. The questionnaires were analyzed in SPSS (v.20.0) with 

p<0,05.  

Results Both sick leave and health care contacts decreased after diagnosis. The participants 

also avoided social activities to a lower extent and the majority experienced an improved 

quality of life. A large proportion (39%, n=238) reported that diagnosis delayed at least 10 

years from the onset of symptoms. It was mainly those who reported a long delay from first 

symptom to diagnosis who experienced an improvement in quality of life due to diagnosis.  

Conclusion Early diagnosis is important in order to reduce costs that would otherwise 

derive from health care consumption and sick leave. Early diagnosis would also reduce the 

negative impact of symptoms on social life and quality of life. Since the majority of the 

participants reported a delay of at least 5 years from onset of symptoms to diagnosis, we 

believe that it is necessary to take action. To determine how to diagnose individuals with 

coeliac disease at an earlier stage with sustainable methods, more studies needs to be done.   
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1 Bakgrund 
Celiaki är en kronisk autoimmun sjukdom där tunntarmsslemhinnan tar skada av 

glutenproteinet som finns i vete, råg och korn (1). Därför kallas det ofta också för 

glutenintolerans. Celiaki drabbar ungefär en procent av alla människor med europeiskt 

ursprung (2, 3) och är ungefär dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män (4). Orsaken till 

celiaki anses främst vara ärftlighet.  

Insjuknandet i celiaki bland Svenska barn ökade under åren 1985-1996 vilket delvis har 

kopplats till dåtida råd om introduktion av gluten till spädbarn (5). Ungefär tre procent av 

barnen födda 1993, under epidemin i Sverige, visades i en stor studie (n=10,041) år 2009 

vara glutenintoleranta vid 12 års ålder (6). Upptäckten av celiaki bland dessa barn indikerar 

att det finns ett stort mörkertal, då knappt en procent av barnen hade celiakidiagnos innan 

studien påbörjades. Att mörkertalen är stora styrks av fler studier (7, 8).  

Efter 2 veckor med glutenfri kost är 70 % symtomfria (9). Efter 2-3 månader är tarmen 

återställd hos alla barn och hos hälften av alla vuxna. Andra hälften får bara en delvis 

återställning av tarmslemhinnan. En liten andel personer som har positiva blod- och 

vävnadsprover tycks trots detta inte svara på kostbehandling (10). Om inte symtomen 

försvunnit efter 6 månader av glutenfri kost bör celiakidiagnosen därför omvärderas (11). 

Klassisk celiaki yttrar sig som diarréer, magsmärta, viktminskning eller tillväxthämning 

(12). Idag har man också identifierat mer diffusa symtom på celiaki hos vuxna, bl.a. 

trötthet, gaser, obehag från mag-tarmkanalen, infertilitet och blodbrist med näringsbrister 

(1). I motsatts till tidigare kunskap finns idag även studier som visar att övervikt faktiskt 

kan förekomma vid celiaki (13, 11). Den komplicerade symtombilden kan vara orsaken till 

att vissa inte får rätt diagnos trots många läkarbesök (14).  

Det är svårt att avgöra om en diagnos har positiv inverkan på livskvalitén. En tysk studie 

gjord på 446 vuxna individer med celiaki visade att 85 % av deltagarna upplevde en 

förbättrad livskvalité efter att de börjat äta glutenfritt (15). Trots detta hade de upplevt en 

sämre livskvalité, mer trötthet och mer ångest jämfört med en kontrollgrupp med individer 

som inte hade celiaki. Ett liknande resultat har iakttagits i en svensk studie där man såg att 

individer som haft diagnos, och följt en glutenfri kost, i 10 år fortfarande upplevde en 

sämre hälsa än normalbefolkningen (16). Samtidigt visar en österrikisk studie som 

omfattade 365 ungdomar och unga vuxna med celiaki att de som följde en glutenfri kost 

upplevde sin livskvalité lika hög som en kontrollgrupp utan celiaki (17). De individer som 

inte följde en glutenfri kost upplevde dessutom sämre livskvalité, mer sjukdomskänsla, 

större negativ påverkan på familjeliv och fritid, jämfört med de som följde en glutenfri kost. 
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De individer som hade fått sin diagnos senare i livet upplevde större social påverkan än de 

som hade fått sin diagnos tidigt i livet.  

Screening för celiaki kan vara lönsamt i Sverige eftersom det är svårt att ställa diagnos 

baserat på symtom. Att en celiakidiagnos kan vara lönsam styrks både av en studie från 

USA som visade att sjukvårdskostnader minskade signifikant efter diagnos (18) och en 

studie från Finland som visade att primärvårdsbesök och medicinering minskade markant 

med en glutenfri kost (19). En studie från Israel visar att det är kostnadseffektivt att 

använda sig av screening om tidsspannet mellan första symptom och diagnos överstiger 6 

år (20). Enligt Nordström et als studie år 2011 var genomsnittstiden från första upplevda 

symtom till celiakidiagnos kring 9,7 år i Sverige (21). En svensk studie gjord på 6524 

föräldrar till barn med celiaki visar dessutom att 23 % hade varit villiga att själva helt 

bekosta screening på deras barn och att 63 % hade varit villiga att betala en del av den (22).  

Idag används inte screening för celiaki på befolkningsnivå i Sverige, trots att studier tyder 

på att det skulle kunna vara ekonomiskt fördelaktigt. Forskningen kring celiaki har hittills 

främst fokuserats på barn och tonåringar, vilket innebär att det fortfarande finns luckor i 

kunskapen om hur odiagnostiserad celiaki hos vuxna påverkar individen och det svenska 

samhället. Med denna studie vill vi hjälpa till att fylla ut dessa luckor och utreda om det 

finns behov av åtgärder för att fånga upp dessa individer.  

 

2 Syfte 
Studiens syfte är att överblicka hur fördröjd diagnos av celiaki hos vuxna påverkar 

samhällets resurser, hur dessa individer upplever att symptomen påverkat deras sociala liv 

före och efter diagnos, samt om diagnostiken behöver effektiviseras.  

 

2.1 Frågeställningar 

● Påverkar celiakidiagnos antalet dagar av sjukfrånvaro från arbete/studier?  

● Påverkar celiakidiagnos antal sjukvårdskontakter?  

● Har symtom av obehandlad celiaki påverkat individernas sociala liv och 

självskattade livskvalitet? 

● Behöver diagnostiken effektiviseras? 
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3 Metod 
Eftersom studiens syfte var att ge en överblick över ämnet utfördes en kvantitativ studie i 

form av en enkätundersökning. Då studien även berörde social påverkan var det relevant att 

få information direkt från individer med celiakidiagnos om hur deras situation sett ut före 

och efter diagnos.  

 

3.1 Urval och bortfall 
Studien genomfördes i samarbete med Svenska Celiakiförbundet där de medlemmar som 

anmält sig till förbundets e-postlista bjöds in att delta. Antalet medlemmar inom Svenska 

Celiakiförbundet som var minst 20 år under studiens genomförande var 16563st. 

Könsfördelningen bland dessa var 70,5% (n=11681) kvinnor och 29,5% (n=4878) män. 

Inbjudan till studien (Bilaga 1) skickades till de 8448 medlemmarna som skrivit upp sig på 

förbundets e-postlista och öppnades utav 4337 individer. Det var i slutändan 959 individer 

som deltog i enkäten. Eftersom det inte går att avgöra hur många som påbörjat ett 

deltagande för att sedan avbryta det går det inte att beräkna ett exakt externt bortfall.  

Då studien skulle beskriva situationen för individer som fått celiakidiagnos i yrkesverksam 

ålder var inklusionskriteriet att deltagarna hade fått en celiakidiagnos efter 20 års ålder och 

var yngre än 65 år. De individer (n=99) som svarat på enkäten uppgav att de hade fått 

diagnos före 20 års ålder exkluderades. Likaså exkluderades individer (n=159) som 

uppgivit födelseår ”1949 eller tidigare”. De individer (n=2) som angett att de fått sin 

diagnos “1979 eller tidigare” exkluderades också. Fyra frågor i enkäten berörde situationen 

sista året innan diagnos och det senaste året. För de individer (n=88) som fått sin diagnos 

året 2012 sammanfaller dessa två perioder och därför exkluderades dessa individers data. 

Totalt exkluderades 348 individer.  

Det inkom enkäter där en eller flera frågor lämnats blanka. Alla dessa enkäter behandlades i 

analyserna då de fortfarande innehöll data för analysen av studiens frågeställningar. Blanka 

svar behandlades som bortfall för varje specifik analys av frågorna. I resultaten framgår det 

totala antalet deltagare vid varje jämförelse ifall denna berört frågor med bortfall, annars är 

antalet deltagare alltid 611.  

 

3.2 Tillvägagångsätt 
En enkät (Bilaga 2) utformades i Google Dokument, Googles redigeringsverktyg på 

internet, vilket var samma verktyg som användes för att sammanställa svaren på enkäterna. 
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Detta gjorde det möjligt att hantera alla uppgifter digitalt samtidigt som deltagarnas 

anonymitet garanterades.  

När enkäten var klar testades den i en pilotstudie där 5 vuxna individer utan celiaki deltog 

och valdes ut via bekvämlighetsurval. Utifrån deltagarnas kommentarer gjordes vissa 

omformuleringar. Bland annat förtydligades frågan om hur deltagarna fått sin diagnos 

genom att skriva screening i parentes för att förtydliga innebörden av termen 

”celiakistudie”.  

När enkäten var testad och reviderad skickades länken till den slutliga versionen, 

tillsammans med en presentation av studien och information om anonymitet och fritt 

deltagande (Bilaga 1), ut via e-postlistan.  

Frågorna i enkäten (Bilaga 2) som berörde studiens huvudfrågeställningar var t. ex: “Hur 

har din livskvalité påverkats av att diagnosen ställdes?”, “Uppskatta din sjukfrånvaro sista 

året innan diagnos”, “Uppskatta antal vårdkontakter du haft det senaste året”, m.fl. Enkäten 

tog ungefär 5-10 minuter att svara på. Den fanns tillgänglig på Internet från förmiddagen 

den 14e september till förmiddagen den 21e september.  

Vissa individer hade problem att öppna enkäten p.g.a. att länken som skickades ut inte gick 

att klicka på. Då deltagarna var tvungna att kopiera adressen till adressfältet i webbläsaren 

tyckte en del att det var tekniskt svårt. Detta uppmärksammades då deltagare skickade in 

frågor om detta. När problemet uppmärksammats skickades en ny länk ut till alla i e-

postlistan.  

 

3.3 Databearbetning/Analys 
Enkäterna sammanställdes och analyserades i SPSS version 20.0. Alla analyser utfördes 

med p<0,05. I denna rapport förekommer benämningarna före och efter diagnos, berörande 

frågor om sjukfrånvaro och vårdkontakter och innebär då ”året innan diagnos” samt ”det 

senaste året”. 

Först bearbetades all data för att få fram relevanta variabler. Svarsalternativen till frågorna 

om sjukfrånvaro grupperades in i kategorierna: “0-9 dagar”, “10-19 dagar”, “20-29 dagar” 

och “30 dagar eller mer”. Liknande bearbetning gjordes med svarsalternativen till frågorna 

om vårdkontakter där svaren grupperades in i kategorierna: “0-4 kontakter”, “5-9 

kontakter”, “10-14 kontakter” och “15 kontakter eller mer”. Svaren på frågan: “uppskatta 

hur många år det skilde mellan första symptom och diagnos” arbetades om till kategorierna: 

“0-4 år”, “5-9 år” och “10 år eller mer.” Till sist delades gruppen utifrån årtal för diagnos in 

i kategorierna:”1980-1987”, “1988-1995”, “1996-2003” och “2004-2011”.  
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Studien behandlade data i ordinal-, nominal-, intervall- och kvotskala. Skillnader i data på 

ordinal- eller nominalskala analyserades med chitvå-test. Skillnader i data i intervall-

/kvotskala analyserades med T-test för oberoende grupper eller variansanalys (ANOVA) 

och presenteras med medelvärde och standardavvikelse (SD).  

 

3.4 Etiska aspekter 
Studien kan beroende på deltagarnas uppfattning om sin diagnos och symtom betraktas vara 

av känslig karaktär. Deltagarna informerades därför om att deras medverkan var anonym 

och att de när som helst kunde avbryta. Frågorna var valfria att svara på så att deltagarna 

hade möjlighet att hoppa över frågor som de upplevde vara känsliga. Informerat samtycke 

eftersöktes inte aktivt utan antogs implicit eftersom deltagarna själva aktivt valde att 

medverka. Frågorna utformades på ett sätt som gjorde att deltagarnas identitet inte kunde 

avslöjas. 

4 Resultat  
Genomsnittsåldern för hela urvalet var 44,3 år (SD=11,6, Tabell 1). Fem deltagare uppgav 

inget kön. Av de som uppgav kön var en majoritet kvinnor (83,0 %). Medelåldern för 

kvinnorna var 42,9 år (SD=11,4) och lägre än männens medelålder (51,0 år, SD=10,1). Den 

geografiska fördelningen av deltagarna liknade fördelningen av Sveriges befolkning i stort 

(23, Figur 1). Två deltagare uppgav inte något län.  

Endast 9,7 % av urvalet hade fått diagnos via screening (Tabell 1). Nästan hälften (46,7%) 

av deltagarna uppgav att de hade andra diagnoser. En mindre del (6,3%) angav att de inte 

upplevde någon symtomlindring av att äta glutenfritt.  
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Tabell 1. Karaktäristik för studiens deltagare (n=611). Data presenteras som andel i 

procent och antal eller medelvärde och standardavvikelse. Alla blanka svar exkluderades 

ur analyserna. Sverige, september 2012.  

 Totalt Kvinnor (n=503) Män (n=103) p-värde 

Ålder 44,3 år (11,6) 42,9 år (11,4) 51,0 år (10,1) <0,0011 
Vilket år fick du diagnos?  

1980-1987 
1988-1995 
1996-2003 
2004-2011 

 
3,1% (19) 
7,4% (45) 

27,2% (166) 
62,4% (381) 

 
3,2% (16) 
7,4% (37) 

27,8% (140) 
61,6% (310) 

 
2,9% (3) 
7,8% (8) 

24,3% (25) 
65,0% (67) 

 
 
 
 

0,8972 
Tid från första symtom 
till diagnos  

0-4 år 
varav 0 år 

5-9 år 
10 år eller mer 

Vet ej 

 
 

43,7% (267) 
 16,5% (101)  

14,1% (86) 
39,0% (238) 

3,3% (20) 

 
 

42,4% (213) 
16,5% (83) 
14,7% (74) 

40,4% (203) 
2,6% (13) 

 
 

48,5% (50) 
15,5% (16) 
11,7% (12) 
33,0% (34) 

6,8% (7) 

 
 
 
 
 
 

0,0692 
Har du fått din 
celiakidiagnos via studie?  

Ja 
Nej 

Vet ej 
Blankt 

 
 

9,7% (59)  
75,5% (461) 

14,2% (87) 
4 

 
 

9,8% (49) 
75,9% (380) 

14,4% (72) 
2 

 
 

8,9% (9) 
79,2% (80) 
11,9% (12) 

2 

 
 
 
 
 

0,7542 
Hur har din livskvalité 
påverkats av diagnosen?  

Bättre  
Ingen skillnad 

Sämre 
Vet ej 
Blankt 

 
 

65,1% (396)  
12,5% (76) 

20,4% (124) 
2,0% (12) 

3 

 
 

64,9% (325) 
13,4% (67) 
19,4% (97) 

2,4% (12) 
2 

 
 

67,6% (69) 
7,8% (8) 

24,5% (25) 
0,0% (0) 

1 

 
 

 
 
 
 

0,1252 
Lindras dina symtom av 
glutenfri kost?  

Ja 
Nej  

Ej följt glutenfri kost  
Blankt  

 
 

93% (557) 
6,3% (38) 

0,7% (4)  
12 

 
 

92,5% (458) 
6,7% (33) 

0,8% (4) 
8 

 
 

96,0% (95) 
4,0% (4) 
0,0% (0) 

4 

 
 
 
 
 

0,2502 
Har du andra diagnoser?  

Ja 
Nej  

Blankt 

 
46,7%(282) 

53,3% (322) 
7 

 
47,3% (236) 
52,7% (263) 

4 

 
45,6% (46) 
54,5% (55) 

2 

 
 
 

0,5362 
1 Skillnad mellan män och kvinnor, analyserat med T-test för oberoende grupper 
2 Skillnad mellan män och kvinnor, analyserat med chitvå-test 
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Figur 1. Den geografiska fördelningen av studiens 

deltagare (n=609). Sverige, september 2012.  

 

4.1 Påverkan på sjukfrånvaro  

Den självuppskattade sjukfrånvaron sjönk efter 

diagnos (Figur 2). Före diagnos uppgav 64,3% att de 

sjukskrivit sig 0-9 dagar, varav 43% (n=263) uppgett 

endast 0 dagar. Efter diagnos steg andelen som 

sjukskrivit sig 0-9 dagar till 85,1% och andelen som 

uppgav endast noll dagar steg till 52,5% (n=321). Alla 

övriga kategorier minskade efter diagnos.  

Män sjukskrev sig i mindre grad än kvinnor före 

diagnos (p<0,000, n=606). Andelen som uppgav 

frånvaro 0-9 dagar var 68,0% av männen och 63,2% 

av kvinnorna. Efter diagnos fanns ingen skillnad 

mellan könen. Åldersskillnader sågs endast i 

sjukfrånvaron efter diagnos där medelåldern var högre 

hos dem som uppgett 0-9 sjukskrivningsdagar jämfört 

med de som uppgett 20-29 sjukskrivningsdagar 

(p=0,035).  

Ungefär en tredjedel (27,4%, n=166) angav att de 

hade övriga diagnoser som bidrog till mer vårdkontakter och 16,0% (n=97) angav att deras 

övriga diagnoser bidrog till mer sjukfrånvaro. Sex deltagare svarade blankt angående hur 

övriga diagnoser påverkat deras vårdkontakter och sjukfrånvaro. 
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Figur 2. Sjukfrånvaro hos studiens deltagare året före diagnos och det senaste året, 

analyserat med chitvå-test (p<0,001, n=611). Sverige, september 2012.  

4.2 Påverkan på vårdkontakter 

Det uppskattade antalet vårdkontakter sjönk efter diagnos (Figur 3). Från att ha varit 8,0% 

som uppgav att de uppsökt vård 15 gånger eller fler var det endast 3,1 % som uppgav 

samma frekvens efter diagnos. Även kategorierna “5-9 vårdkontakter” och “10-14 

vårdkontakter“ hade minskat efter diagnos. Däremot ökade kategorin “0-4 vårdkontakter” 

efter diagnos. Andelen som angett noll vårdkontakter var 17,5% (n=107) före diagnos och 

34,9% (n=213) efter diagnos.  

 

Figur 3. Antal vårdkontakter hos studiens deltagare året före diagnos och det senaste året, 

analyserat med chitvå-test (p<0,001, n=611). Sverige, september 2012.  
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4.3 Social påverkan 
Innan diagnos uppgav 209 deltagare att de undvikit någon social aktivitet p.g.a. sin celiaki 

varav 116 deltagare uppgav att de undvikit tre aktiviteter eller mer (Figur 4). Den aktivitet 

som flest hade undvikit var då ”middagar/fester” (20,0%, n=122).  

Efter diagnos var det nästan lika många deltagare som uppgav att de undvikit någon social 

aktivitet (n=207). Däremot sjönk antalet deltagare som uppgivit att de undvikit tre 

aktiviteter eller mer med 44,0% (n= 51) efter diagnos (p<0,001). Aktiviteten som flest hade 

undvikit var då ”café/restaurant” (23,7%, n=145). 

 

Figur 4. Antal deltagare som uppgett att de undvikit en eller flera aktiviteter före och efter 

diagnos analyserat med chitvå-test (n=611). Sverige, september 2012.  

Antalet deltagare som hade undvikit ”idrott”, ”bada”, ”biobesök” och ”gå på stan” sjönk i 

genomsnitt med 76,1 % efter diagnos (Figur 4). Skillnad syntes även på aktiviteten 

“övernatta hos vänner” som sjönk med 65,4 %. Framförallt yngre deltagare undvek vissa 

sociala aktiviteter innan diagnos (Tabell 2). Den enda aktivitet där det sågs en skillnad i 

medelålder före och efter diagnos var ”idrott” där medelåldern bland de som undvek 

aktiviteten sjönk till 36,6 år (SD=8,2, p=0,039).  
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Tabell 2. Medelålder bland deltagare som undvikit, respektive inte undvikit, olika sociala 

aktiviteter innan diagnos (n=611). Data presenteras med standardavvikelse inom parentes.  

Sverige, september 2012.  

 Undvikit Inte undvikit p-värde1 

Bada (strand/badhus) 40,7 år (11,0) 44,6 år (11,6) 0,025 

Idrott 41,9 år (11,1) 44,7 år (11,6) 0,030 

Gå på stan 39,7 år (11,1) 44,9 år (11,5) <0,001 

Middagar/Fester 41,5 år (11,1) 45,0 år (11,6) 0,002 

Övernatta hos vänner 41,1 år (11,6) 44,8 år (11,5) 0,008 

1 Skillnad i medelålder för olika aktiviteter före diagnos, analyserat med T-

test för oberoende grupper.  

Under övrigt beskrevs fler aktiviteter som några deltagare hade undvikit. Innan diagnos 

hade de beskrivit följande: “att stanna kvar i skolan och plugga med kompisarna”, “socialt 

umgänge”, “skogspromenader”, “sex”, “samlag med min man”, “gå och handla”, “äta innan 

resa till jobb” och “att äta över huvud taget”. Upplevelser som en eller flera deltagare 

beskrev har påverkat deras sociala tillvaro innan diagnos var följande: behovet av att ha 

nära till en toalett, val av lösa kläder för att dölja magen, upplevelsen av att vara totalt 

handikappad eller orkeslös samt att symtom tolkats som matallergi.  

Efter diagnos beskrevs att några deltagare undvikit följande aktiviteter: “utlandsresor”, 

“spontanfika”, ”socialt umgänge”, “föreningsverksamhet”, ”konferens”, “fika med familj”, 

“krogen”, “promenader”, “äta innan resa till jobb” och “baka hemma”. Dessutom beskrevs 

även dessa upplevelser: känslan av att vara en krånglig gäst på middagar, anpassning av 

utlandsresor till resmål man vet har bra utbud av glutenfri kost, att chef och medarbetare 

inte respekterar ens behov av glutenfri kost samt att ta med egen mat p.g.a. osäkerhet på om 

mat som serveras är helt glutenfri.  

4.4 Livskvalité av diagnos 
Studien visade att majoriteten av deltagarna upplevde att deras livskvalité påverkades till 

det bättre av att få celiakidiagnos (Tabell 1). Genom variansanalys visades att det fanns en 

skillnad i duration av diagnos mellan de deltagare som angett att deras livskvalité 

påverkades till det bättre och de som angett att den påverkades till det sämre (p<0,000). De 

som upplevde att deras diagnos lett till förbättrad livskvalité hade haft den i genomsnitt 8,4 

år (SD=6,8), medan de som upplevde en försämring i livskvalité haft den i genomsnitt 6,5 

år (SD=5,1). ANOVA visade att det fanns en ålderskillnad där de som var äldre i större 

utsträckning upplevde en ökad livskvalité efter diagnos (p=0,046), men post-hoc test kunde 

inte visa någon signifikans (p=0,086, n=608). Bland de som uppgett att deras livskvalité 
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förbättrades av diagnos var majoriteten (67,7%, n=268) deltagare som uppgett att de haft 

symtom i mer än 5 år innan diagnos (p<0,001, n=608). Bland de som uppgett att deras 

livskvalité blivit sämre av diagnos var majoriteten (71,8%, n=89) deltagare som uppgett att 

de haft symtom i max 4 år innan diagnos. 

4.5 Fördröjning till diagnos  
Majoriteten av deltagarna uppgav att de upplevt sina första symtom mer än 4 år innan de 

fick diagnos (Tabell 1). Drygt en tredjedel (39,0 %) uppgav att de fått diagnos först 10 år 

eller mer efter symtomdebut. Andelen deltagare som uppgav att de hade fått diagnos inom 

4 år var lite större (43,7%) och utav dessa var det 101 deltagare (16,5%) som uppgav att det 

gått mindre än ett år från första symtom till diagnos.  

Förr tog det längre tid att få celiakidiagnos. Vid jämförelse av fördröjningen till diagnos 

under åren 1980 till 2011 framkom att deltagarna som diagnostiserades 1980-1995 hade 

haft symtom längre jämfört med de som fick diagnos 1996-2011 (p=0,004, Figur 5).  

 
Figur 5. Egen uppskattning av hur många år det gick från första symtom till diagnos 

beroende på vilket år diagnosen ställdes hos studiens deltagare (p=0,004, n=611). Sverige, 

september 2012.  

Det fanns en antydan till att kvinnor fick vänta längre på sin diagnos. Förhållandet mellan 

män och kvinnor som fick diagnos efter 0-4 år var 1:5, medan förhållandet i kategorierna 

“5-9år” och “10år eller mer” var båda 1:7 (p=0,069, n=606). ANOVA visade dessutom att 

medelåldern hos deltagarna som angett ”10 år eller mer” eller ”vet ej” var högre än övriga 

deltagare (p<0,001).  
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion - styrkor och begränsningar 
Att deltagare som angett födelseår ”1949 eller tidigare”, och ”1979 eller tidigare” som årtal 

för diagnos, exkluderades kan ha gett ett stort bortfall som hade kunnat undvikas med andra 

svarsalternativ. Exkluderingen gjorde dock att de data som kvarstod var kontinuerliga 

variabler vilket möjliggjorde starkare analysmetoder. Deltagarantalet efter detta bortfall var 

också tillräcklig stort för att kunna ge tillförlitliga resultat i studien.  

Vid utformningen av frågorna kring sociala aktiviteter finns en risk att vår förförståelse för 

celiaki har påverkat utformningen och val av frågor. Det kan finnas problematik vid 

odiagnostiserad celiaki som inte kom fram i denna studie. Risken för detta minskar dock i 

och med att deltagarna hade möjlighet att själva skriva i fritext om problem vid sociala 

aktiviteter. 

Det finns både för- och nackdelar med att studien är gjord på deltagarnas egna uppgifter om 

sjukfrånvaro, vårdkontakter och upplevelse av hur lång tid det gick från första symtom till 

att diagnos ställdes, istället för statistik från försäkringskassan och landsting. En svaghet är 

att deltagare kan ha över- eller underrapporterat. Om en person hade en besvärlig period 

innan diagnos kan det tänkas att man övervärderar antalet sjukdagar och vårdkontakter före 

diagnos och undervärderar dessa efter diagnos. Om så är fallet skulle resultatet för 

diagnosens betydelse för sjukvårdskonsumtion och frånvaro bli missvisande positivt. 

Styrkan i studien är dock att den med denna utformning också inkluderade hur symtom och 

diagnos påverkat deltagarnas sociala liv och livskvalité.  

Deltagarnas situation året innan diagnos samt senaste året är kanske inte representativa för 

alla år före och efter diagnos. Dessa år valdes dock för att kunna jämföra situationen för 

deltagare som haft sin diagnos olika länge med varandra. Dessutom ligger dessa årtal 

närmare i tid för deltagarna vilket underlättar för dem att minnas.  

Då en femtedel av deltagarna (20,3%, n=124) fått sin diagnos innan år 2000 fanns det en 

risk att vissa deltagare hade svårt att minnas hur deras situation såg ut året innan diagnos. 

Risken för att detta ska ha lett till bias minskade dock då svarsalternativen “minns ej” och 

“vet ej” fanns i de frågor där minne kunde spela roll. Detta fanns inte med i frågorna om 

sociala aktiviteter p.g.a. att dessa frågor berörde alla år före och efter diagnos och inte 

heller krävde precisa svar.  

Vissa frågor som hade svarsalternativ i listor hade ett förvalt alternativ. Om deltagare valt 

att inte svara på de frågorna blev det automatiskt de förvalda alternativen. Detta gällde 

följande frågor: 



 

17 

 

● Vilket år är du född? Förvalt: 1992 

● Vilket år fick du din diagnos? Förvalt: 2012 

● Uppskatta hur många år det skilde mellan första symtom och diagnos. Förvalt: 0 år 

● Uppskatta din sjukfrånvaro sista året innan diagnos. Förvalt: 0 dagar 

● Uppskatta din sjukfrånvaro det senaste året. Förvalt: 0 dagar 

● Uppskatta antal vårdkontakter du hade sista året innan diagnos. Förvalt: 0 kontakter 

● Uppskatta antal vårdkontakter du hade det senaste året. Förvalt: 0 kontakter 

Detta leder till möjlig bias som kan göra data missvisande. Vi tror dock att andelen 

deltagare som valde att inte svara på dessa frågor var relativt liten eftersom att övriga frågor 

endast hade 0-12 blanka svar. Vad som ytterligare styrker detta var det frivilliga 

deltagandet och att deltagarna hade möjlighet att välja när och var de ville svara på enkäten. 

I frågan “Vilket år fick du din diagnos?” var det förvalda alternativet ”2012” och som 

tidigare nämnts togs alla dessa enkäter bort.  

På frågan om sociala aktiviteter gick det inte att skilja på de som inte undvikit några 

aktiviteter från de som valt att inte svara på frågan. Därför gick det inte att räkna ut antal 

blanka svar och vid analys antogs att alla deltog. Detta kan innebära att deltagare som 

undvikit sociala aktiviteter p.g.a. sin celiaki men valt att inte svara på frågan tolkas som 

individer som inte undvikit några aktiviteter. Resultatet blir i så fall missvisande då det kan 

visa att vissa deltagares celiaki haft mindre påverkan på sociala aktiviteter än den faktiskt 

haft. 

Ur kommentarerna deltagare skrivit om situationen efter diagnos framkom att vissa angivit 

att de undvikit sociala aktiviteter p.g.a. sin glutenfria kost istället för symtomen som de 

upplevt, t.ex. att vissa undvikit resor p.g.a. svårigheter att få tag på glutenfri mat utomlands. 

Detta har väckt misstanke om att flera deltagare kan ha besvarat frågan ur detta perspektiv. 

Om så är fallet kan resultaten bli missvisande i fråga om diagnosen och behandlingen leder 

till lindring av de symtom som inskränker på det sociala livet. Oavsett orsak så visar detta 

på att det finns svårigheter även efter diagnos.  

Att enkäten var internetbaserad kan ha lett till att de individer som valde att delta svarade 

mer sanningsenligt än om de hade fått enkäten direkt i pappersform i närvaro av oss och att 

det var lättare att nå ut till personer oberoende av var de bor. Dessutom minskade risken att 

deltagarna skulle vara stressade under tiden de svarade, då enkäten var tillgänglig en hel 
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vecka. Det gjorde dock att de som inte var med på epost-listan inte blev inbjudna och därför 

uteblev. Samtidigt hade svarsfrekvensen kunnat bli lägre om medlemmarna fått hem en 

enkät i pappersform eftersom det kräver mer arbete av deltagarna.  

Då statistik över könsfördelningen i epost-listan inte fanns tillgänglig gick det inte att dra 

några slutsatser om var snedfördelningen mellan könen uppstod. Då snedfördelningen inte 

fanns i lika stor utsträckning bland celiakiförbundets medlemmar i åldrarna 20 och äldre 

borde den uppstått bland de som skrivit upp sig på maillistan eller p.g.a. att kvinnor i högre 

grad än män valt att delta i studien. Trots att studien endast omfattade 103 män, fördelade 

över hela landet, finns ändå en god chans att studiens resultat är representativt för hur 

vuxna män med celiaki har det i Sverige idag.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Vad blir effekten av en diagnos? 

Då både sjukfrånvaro och antalet vårdkontakter minskade markant efter att diagnos ställts, 

hos både män och kvinnor, tyder det på att det kan vara ekonomiskt lönsamt för både 

samhälle och individ att diagnos ställs tidig. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för Sveriges 

befolkning år 2011 var fem dagar per år (24) vilket skulle kunna innebära att de deltagare 

som angett att de sjukskrivit sig ”0-9 dagar” haft en arbetslivssituation som liknat 

normalbefolkningen. Att andelen som sjukskrev sig ”0-9 dagar” steg med 75,6% talar för 

en förbättring för både samhällets och individernas ekonomi. Antalet vårdkontakter i 

Sverige uppgick år 2010 i 6,8 per invånare och år (25) vilket tyder på att majoriteten av 

deltagarna inte haft en överdriven vårdkonsumtion varken före eller efter diagnos. 

Samtidigt ökade antalet deltagare som uppgav ”0-4 vårdkontakter” efter diagnos med 

73,8% vilket talar för ytterligare resursbesparingar. Andra studier talar också för att en tidig 

diagnos kan minska kostnader för både samhälle och individ (18, 19).  

För flertalet deltagare förbättrades den självskattade livskvalitén efter diagnos vilket skulle 

kunna bero på att symtomen hos majoriteten minskade eller försvann.  Alla upplevde dock 

inte en förbättring av sin livskvalité. Detta beror troligtvis på att celiakibehandling innebär 

stora förändringar i kosthållningen vilket enligt en svensk studie upplevs av många som en 

börda (26). Det skulle också kunna bero på att en del inte hunnit uppleva symtom under en 

längre period innan de fått diagnos. Denna misstanke väcktes av att majoriteten av de som 

upplevde en förvärrad livskvalité av att få diagnos uppgett att de endast haft symtom 0-4 år 

innan diagnos. Detta är dock inte starkt argument mot att diagnos bör ställas tidigt då det 

finns andra tyngre faktorer att väga in, t.ex. att obehandlad celiaki leder till högre dödlighet 

p.g.a. följdsjukdomar (27).  
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Utifrån det sociala perspektivet anser vi det vara av stor vikt att celiakidiagnosen ställs, och 

behandling påbörjas, så tidigt som möjligt. Symtom som leder till att t.ex. kärlekslivet 

inskränks eller att man känner sig totalt handikappad och utmattad kan tänkas ha allvarliga 

konsekvenser för individens sociala liv och välmående. Att majoriteten av deltagarna 

undvek sociala aktiviteter i mindre utsträckning efter diagnos pekar på att en diagnos kan 

leda till en förbättrad social tillvaro. Denna studie kan dock inte bedöma värdet av olika 

aktiviteter för den enskilde. För att faktiskt bedöma en diagnos värde för livskvalité och 

social tillvaro behövs mer djupgående studier i ämnet.  

Problematik som uppkom efter diagnos var i stort relaterat till mat och ätande, vilket har 

observerats i en annan studie (26) och därför skulle mer dietistkontakt kunna vara av värde. 

Eftersom studier även visat att det är större chans för individen att uppleva en god fysisk 

hälsa och känna en god livskvalité ju tidigare i livet diagnos ställs (17), borde det vara av 

vikt att diagnostisera individer med celiaki så tidigt som möjligt för att slippa både 

långvariga symtom och upplevda svårigheter av förändrad kost efter diagnos.  

Varför kvinnor hade högre sjukfrånvaro före diagnos än män är oklart. I övriga 

befolkningen sjukskriver sig kvinnor i högre grad än män (28), men om skillnaden var lika 

stor i urvalet och hade samma orsak kan inte bedömas från studiens resultat. En möjlig 

orsak skulle kunna vara att symtombilden varierar mellan könen och män i större 

utsträckning har tyst celiaki (29). På detta område behövs mer forskning för att identifiera 

ifall det finns några psykosociala, socioekonomiska eller fysiologiska aspekter som ligger 

till grund för denna skillnad mellan könen. 

 

5.2.2 Behöver diagnostiken effektiviseras?  

Även om diagnostiken tycks ha förbättrats under perioden 1980 till 2011 hade hälften 

(49,3%, n=188) av deltagarna som fått diagnos efter 2003 upplevt symtom i 5 år eller mer 

innan de fick diagnos, vilket tyder på att det fortfarande finns uppenbara brister i 

diagnostiken. Trots att en del av deltagarna haft många vårdbesök före diagnos tycks 

symtomen inte alltid ha lett till misstanke om celiaki. Det skulle kunna bero på att vuxna 

ofta har diffusa symtom som inte uppmärksammats av vården (1). Denna studie såg endast 

en antydan till skillnad mellan män och kvinnor i fördröjningen till diagnos, medan en 

annan studie visade att männen som ingick hade haft symtom en kortare tid än kvinnorna 

(30). Detta skulle kunna bero på att symtombilden skiljer sig mellan könen (29, 30).  

För att fånga upp odiagnostiserad celiaki tidigare behövs mer specifika åtgärder. Det finns 

redan studier som pekar på att om sjukvårdspersonal skulle bli mer uppmärksam på diffusa 

symtom vid celiaki skulle man hitta och diagnostisera fler vuxna individer (31) och att 
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screening på befolkningsnivå kan vara lönsamt om genomsnittet för fördröjningen till 

diagnos är mer än 6 år (20). Att majoriteten av deltagarna i vår studie som haft symtom i 

mer än fyra år upplevde diagnosen som positiv talar starkt för behovet av att effektivisera 

diagnostiken idag. Att införa screening på hela befolkningen, testa specifika riskgrupper, 

utbilda sjukvårdspersonal mer om diffusa celiakisymtom eller en kombination, ser vi som 

möjliga lösningar. Vidare forskning behövs för att undersöka vilken lösning som vore 

ekonomiskt lönsam. I den slutliga bedömningen anser vi att det är viktigt att ta hänsyn till 

hur individens livskvalité och sociala liv påverkas.  

 

6 Slutsats  
Det är viktigt att celiakidiagnos ställs tidigt för att bespara kostnader som annars kommer 

av sjukfrånvaro och vårdkonsumtion. En tidig diagnos skulle också minska negativ 

påverkan symtom har på det sociala livet och livskvalitén. Då mer än hälften av deltagarna 

haft symtom i minst 5 år innan diagnos anser vi att åtgärder måste sättas in. För att ställa 

diagnos tidigare behövs antingen screening av befolkningen eller nya vårdplaner där diffusa 

symtom av celiaki uppmärksammas mer. Det behövs mer studier för att avgöra vilken 

åtgärd som är mest hållbar och effektiv.  

 

7 Yrkesrelevans  
Dietister kan spela en stor roll för att väcka misstanke om celiaki hos odiagnostiserade 

individer med diffusa symtom. Dessutom är dietistens arbete viktigt för att underlätta 

situationen för individer med celiakidiagnos. Flera individer i denna studie har upplevt 

svårigheter med matsituationer efter att de har fått diagnos. Att resa utomlands, äta på 

restaurang och bli bortbjuden är olika situationer som har beskrivits som svåra. Här kan en 

dietistkontakt vara till hjälp för att hitta sätt att hålla en glutenfri kost i vardagen för den 

som får celiaki i vuxen ålder. En dietist kan, utöver arbetet direkt mot de drabbade 

individerna, också vara en resurs i arbetet för att öka kunskapen i samhället och på så sätt 

underlätta situationen för dem med celiakidiagnos.  

 

 8 Författarnas bidrag till arbetet 
Allt arbete har vi, MG och AR, utfört tillsammans. Även om vi bidragit i olika utsträckning 

så har varje moment; att utforma enkäten, analysera data och formulera texten i uppsatsen, 

gjorts tillsammans.  
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Bilaga 1 Välkomstbrev 

Hej! 

Vi är två dietiststudenter från Umeå Universitet som skriver vår C-uppsats om 

celiaki. Med vår studie vill vi undersöka vilka följder odiagnostiserad celiaki 

har i form av bl.a. sjukskrivningar och vårdkontakter. Det skulle vara till stor 

hjälp om just Du tog Dig tid att besvara vår enkät, då Ditt svar ger oss 

möjlighet att genomföra denna studie.  

Enkäten riktar sig till Dig som har fått din celiakidiagnos i vuxen ålder (20+). 

Diagnosen ska vara ställd av en läkare. Enkäten tar ungefär 5 minuter att 

slutföra. Enkäten finns tillgänglig t.o.m. 20 september. Ditt svar på enkäten 

kommer inte att kunna spåras tillbaka till Dig på något sätt.  

Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Om någon 

fråga känns obekväm så kan Du välja att hoppa över den.   

Klicka på länken för att delta: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhORi0zR0RRZ3F

PWXBxZG9JMThzUEE6MQ#gid=0 

 

Har Du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss via 

kontaktuppgifterna nedan. 

Andreas Rydström: anry0010@student.umu.se 

Maria Guldstrand: magu0082@student.umu.se 

Vår studie planeras att vara klar i Januari 2013. Länken till uppsatsen kommer 

att skickas ut med Celiakiförbundets medlemsbrev när den är tillgänglig på 

internet.  

Tack för ditt deltagande!  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhORi0zR0RRZ3FPWXBxZG9JMThzUEE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhORi0zR0RRZ3FPWXBxZG9JMThzUEE6MQ#gid=0
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Bilaga 2 Celiakienkäten 
 

 

Vilket landsting tillhör du? 

Blekinge läns landsting 

Dalarnas läns landsting 

Gotlands kommun (Region Gotland) 

Gävleborgs läns landsting 

Hallands läns landsting (Region Halland) 

Jämtlands läns landsting 

Jönköpings läns landsting 

Kalmar läns landsting 

Kronobergs läns landsting 

Norrbottens läns landsting 

Skåne läns landsting (Region Skåne) 

Stockholms läns landsting 

Södermanlands läns landsting 

Uppsala läns landsting 

Värmlands läns landsting 

Västerbottens läns landsting 

Västernorrlands läns landsting 

Västmanlands läns landsting 

Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen) 

Örebro läns landsting 

Östergötlands läns landsting 

 

Biologiskt kön 

Man 

Kvinna 
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Vilket år är du född?  
1992

 

(1992-1943, 1942 eller tidigare) 

 

Vilket år fick du din diagnos? 
2012

 

(2012-1980, 1979 eller tidigare) 

 

Fick du din diagnos via en celiakistudie (screening)? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Hur har din livskvalité påverkats av att diagnosen ställdes?  

Den har blivit sämre 

Jag upplever ingen skillnad 

Den har blivit bättre 

Vet ej 

 

Uppskatta hur många år det skilde mellan första symptom och diagnos 

Om du ej upplevt symptom före diagnos, välj 0 år i listan 
0 år

 

(0-19år, 20år eller mer, Vet ej) 

 

Uppskatta din sjukfrånvaro sista året innan diagnos 

Antal sjukdagar du varit hemma från jobb/studier, året innan du fick din diagnos 

0
 

(0-29, 30 eller fler, Minns ej) 

 

Uppskatta din sjukfrånvaro det senaste året  

Antal sjukdagar du varit hemma från jobb/studier, det senaste året räknat från idag 

0
 

(0-29, 30 eller fler, Minns ej) 
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Uppskatta antal vårdkontakter du hade sista året innan diagnos  

Vårdkontakter är tex att träffa läkare, sköterska, dietist eller dylikt på klinik, akutmottagning eller 

vårdcentral. 
0

 

(0-15, Mer än 15, Minns ej) 

 

Uppskatta antal vårdkontakter du haft det senaste året  

Vårdkontakter är tex att träffa läkare, sköterska, dietist eller dylikt på klinik, akutmottagning eller 

vårdcentral. 
0

 

(0-15, Mer än 15, Minns ej) 

 

Har dina symptom fått dig att undvika någon av följande aktiviteter före 

diagnos?  
Om ja, kryssa för vilka.  

Middagsbjudningar/fester 

Resor 

Idrottsaktiviteter 

Bada på badstrand eller simhall 

Gå på stan 

Gå på café/restaurang 

Biobesök 

Övernatta hos vänner 

Övrigt:  

 

Har dina symtom fått dig att undvika någon av följande aktiviteter efter 

diagnos?  
Om ja, kryssa för vilka. Notera att denna fråga endast berör hur dina symtom (inte din kosthållning) 

påverkat din sociala situation.  

Middagsbjudningar/fester 

Resor 

Idrottsaktiviteter 

Bada på badstrand eller simhall 

Gå på stan 
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Gå på café/restaurang 

Biobesök 

Övernatta hos vänner 

Övrigt:  

 

Lindras dina symtom med en glutenfri kost?  
Om du följt en glutenfri kost i minst 6 månader och inte upplevt någon lindring av symtom svara Nej. 

Om du upplevt en lindring av symtom svarar du Ja.  

Ja 

Nej 

Har ej följt en glutenfri kost i minst 6 månader 

 

Har du någon/några andra diagnoser förutom celiaki? 

Ja 

Nej 

 

Om ja, har dina andra diagnoser påverkat sjukfrånvaro och/eller 

vårdkontakter? 

Ja, mer sjukfrånvaro 

Ja, mer vårdkontakter 

Ja, mer sjukfrånvaro och vårdkontakter 

Nej, ingen påverkan 

Vet ej 

 


