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Bakgrund 

Stort antal epidemiologiska studier i regionen 

Återanvändning av data 



Skånes Metadabas för Epidemiologi 

Syfte 

Att skapa en katalog som beskriver de epidemiologiska 
studier som samlats in i Lunds Universitets eller Region 
Skånes regi 



Arbets- och Miljömedicin i Lund  

FoU-centrum Skåne 

Initiativtagare: 

Arbetet utfört av: 

http://simsam.nu/


Metadatabas – vad är det? 

• Metadata = data om data,  
   information om data 

• Katalog över studiebeskrivningar 

• Inga primärdata eller personuppgifter 

Skyltfönster 



Inklusionskriterier 

• Studien ska vara insamlad i Lunds universitets eller Region Skånes regi 

• Studien ska innehålla nyinsamlad data, data insamlad via enkäter eller 
kliniska undersökningar – ej kvalitetsregister eller registerkohorter 

• Data ska finnas på individnivå  

• Data ska finnas elektroniskt 
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• Nationell resurs för samordning av existerande och nya 
forskningsdatabaser inom medicin och hälsa, samhällsvetenskap och 
humaniora  

• Underlätta tillgången till data 

• God överblick över befintliga databaser 

http://snd.gu.se/ 



Skånes Metadabas för Epidemiologi 

•Befintliga studier i SNDs metadabas 
 -Märkning med nyckelorden EpiHealth_Skåne 

 
• Identifiering av studier 

 -Kontakt med forskare 
 

•Registrering av nya studier 
  
 



Information som dokumenteras 

•  Titel 

•  Primär forskningsfråga 

•  Sammanfattning 

•  Tidsperiod 

•  Insamlingsmetod 

•  Studiedesign, Ursprungspopulation, Urvalsmetod 

•  Publikationer 

•  Kontaktinformation 

 

Studiedesign 

Urval 







Status per november 2014 

• 42 studier inmatade till Svensk Nationell Datatjänst 

• ~650.000 individer ingår i studierna 

• 18 av studierna har även provsamlingar 

- från regionala folkhälsoundersökningar till yrkeskohorter 
- äldsta kohorten insamlad 1947 

• Framtid: Inkludering av ytterligare ca 8-10 studier varav vi har kontakt 
med fem forskare nu. 

 

 



Olika sorters studier 
 

Populationsbaserade 
kohorter 

Patientbaserade 
studier 

Yrkesbaserade 
studier 

Antal 24 11 4 

Bröstcancer 

Diabetes 



De fem största studierna 

Titel Antal Individer Provsamling 

Cancerincidens och dödlighet i en populationsbaserad 
undersökning i södra sjukvårdsregionen 

235 000 Nej  

TEDDY 48 000 Ja 

DiPiS 36 000 Ja 

Malmö Förebyggande Medicin 33 346 Ja 

MISS-kohorten 29 508 Ja 



Återanvändning av data till nya studier 

 

 

 

 

Kohort 1 Kohort 2 Kohort 3 

DATASET TILL NY STUDIE 

Registerdata 

Svar på nya forskningsfrågor 

”Sekundäranalys” 

• Godkännande från primärforskaren 

• Godkänd etikansökan 



Skånes Metadabas för Epidemiologi 

• initierades under hösten 2012 

• 42 studier, ca 650 000 studiedeltagare, 18 med provsamlingar 

• kontaktförmedling mellan forskare med gemensamma 
beröringspunkter 

• ”pensionsförsäkring” - kunskap om studierna bevaras inför framtiden. 

http://snd.gu.se/ - Sökorden: EpiHealth_Skåne 
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Kristina Jakobsson - Arbets- och Miljömedicin i Lund  

FoU-centrum Skåne 

Jonas Björck  

Peter M Nilsson 

Christel Nielsen 

Tack! 
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