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Metabolisk ekvivalent (MET) och funktionsnivå (WHODAS) som 

prediktorer för postoperativa komplikationer och patientupplevt utfall 

efter kirurgi 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i en multicenter internationell forskningsstudie som 

sponsras av European Society of Anaesthesiology.  

Läs igenom nedanstående information inför ett eventuellt beslut om att delta i studien. 

 

Bakgrund till studien 

Frågor angående fysisk kondition används idag som underlag för beslut om utvidgad undersökning av 

hjärtat bör göras inför kirurgi. Det vetenskapliga underlaget för att använda dessa frågor som 

screeningmetod är otillräckligt. Endast några få studier har undersökt sambandet mellan fysisk 

kondition och eventuella negativa symptom från hjärtat i samband med kirurgi. Trots detta används 

dessa frågor i hela västvärlden 

Syftet med studien 
Att beskriva eventuellt samband mellan fysisk kondition så som den beskrivs av patienten 

själv genom ett frågeformulär och eventuella negativa hjärthändelser under och efter ett 

kirurgiskt ingrepp. Information från denna studie kommer att hjälpa sjukvården att förstå om 

frågeformuläret kan stödja beslut om vilka patienter som behöver en utvidgad hjärtutredning 

inför en operation. 
 

Vad innebär ett deltagande i studien för dig? 
Deltar du i denna studie kommer vi att;  

1) Be dig fylla i två frågeformulär före operationen där du ges möjlighet att beskriva din hälsa 

och fysiska förmåga/kondition 

2) Skicka en uppföljningsenkät hem till dig (samma enkät som en av de två enkäter du 

besvarade inför operation) efter 6 och 12 månader  

 

Vi kommer att samla information om dina eventuella sjukdomar, särskilt med inriktning på 

symptom från hjärta och kärl, före kirurgin från den enkät du har fyllt i angående din hälsa, 

och via din patientjournal. Vi kommer dessutom att göra en noggrann uppföljning av din hälsa 

efter kirurgi via din patientjournal eller via ett telefonsamtal med dig, 30 dagar efteroperation, 

och även genom Socialstyrelsen patientregister och nationella kvalitetsregister efter 12 mån. 

Besvarad enkät tolkas som samtycke till att delta i studien. 

 
Deltagande i studien påverkar inte din vård på något sätt. Studien är en observationsstudie 

vilket innebär att ingen förändring av din vård kommer att göras. Om du bestämmer dig för 

att inte delta i studien kommer det inte att påverkar din vård på något sätt. 
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Avbrytande av ditt deltagande i studien  

Det är helt frivilligt att delta i denna observationsstudie. Om Du av någon anledning inte vill fortsätta 

kan du avbryta när som helst utan att ange orsak. Insamlade data fram till ditt avbrytande kommer att 

sparas avidentifierad. Ditt omhändertagande i vården kommer inte att påverkas utan följer våra vanliga 

behandlingsrutiner.  

 

Sekretess och användning av insamlade data  

 För att genomförandet av studien behöver vi läsa dina journaler och hämta information.  

 Data från varje deltagare lagras avidentifierat i en databas  

 Varje deltagare har en kod i databasen. Denna kod kan kopplas till individens data endast med 

hjälp av en kodlista som förvaras i ett låst utrymme hos den forskare som är ansvarig på studien 

det sjukhus där du opereras. Detta görs för att myndigheter kan komma att kräva att granska vår 

hantering av data och korrektheten av lagrad information mot dina journaler. Därför behöver vi 

behålla kodlistan där dina data kan kopplas till din journal.  

 All hantering av personuppgifter kommer att överensstämma med riktlinjer för ”God klinisk 

praxis” och strikt följa juridiska och nationella krav på dataskydd.  

 

Publikation av studieresultatet  

De anonymiserade resultaten av studien kommer att presenteras vid medicinska konferenser och 

publiceras i medicinsk tidskrift (er). Alla deltagande centra och utredare kommer att vara listade i 

publicering (-ar) och kommer att kunna tillhandahålla en kopia på publicerade resultat på begäran.  

Övrigt  

Alla sparade uppgifterna kommer att hanteras enligt gällande sekretessregler och vid 

publicering kommer resultaten att redovisas på ett sådant sätt att inga enskilda deltagare kan 

identifieras. Data från projektet kommer att sparas i minst 10 år. Enligt personuppgiftslagen 

(PUL) har Du rätt att gratis en gång per år få ta del av den information som behandlas om Dig 

i studien och vid behov få eventuella fel rättade. Vid frågor vänd dig till Docent, Överläkare 

Anil Gupta vid Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, 

Solna som koordinerar den svenska delen av studien. 

 

Frågor om studien kan ställas till:  
 

Ansvarig forskare på sjukhuset: Anil Gupta  Telefon: 08-51770387 

  

 

Om du har några frågor relaterade till dina rättigheter som deltagande i forskningsstudie 

kontakta lokal Etik Kommittee eller sjukhusets forsknings och utvecklings ledning:  
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Regionala etikprövningsnämnden Stockholm.   Telefon: 08-52487000  

 

 

Tack för att du tog dig tid att läsa denna information! 
 


