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Fbrord

I féreliggande rapport redovisas basdata avseende évergripande metodfrégor,

frfigestéfllningar, urval och bortfall av farsékspersoner samt studieuppléiggning

géillande Rehabiliteringsbehovsundersbkningen, Rebus 1970 och den uppfbljande

studien vid Arbetslivsinstitutet 24 fir senare. Uppféljningen, den s k REBUS-

undersékningcn 1993 ingér i institutets forskningsprogram “Arbete after 45”.

Vér avsikt fir att denna rapport skall utgéra bakgrund far de fristéende

forskningsrapporter som '2ir under publicering. REBUS 1993 genomférs i

samarbete mellan Arbetslivsinstitutet, Yrkesmedicinska kliniken inom Nordvfistra

sjukvé’trdsomrfidet och Socialmedicinska institutionen vid Umeé universitet och med

finansiellt stbd frfin Arbetsmiljijfonden.

Asa Kilbom, programledare "Arbete efter 45“, Dan Hultgren och Max Kbster.
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1. Bakgrund och syfte

P5 initiativ av prof Gunnar Inghe genomfbrdes 5r 1969-70 en omfattandc under-

sijkning av befolkningen i Stockholms lfin. Avsikten var att kartla'gga och beskriva

tillgodosedda, respektive icke tillgodosedda behov av samhéfllsservice inom det

medicinska och sociala omrédet. A111: studiematerial bevarades i datarnedium som

séledes utgér en vfirdefull informationskfilla om befolkningens levnadsfiirhéllanden.

Som led i Arbetslivsinstitutets forskningsprogram om den den ?a'ldre arbetskraften

"Arbete efter 45" har ett urval av studiepersoner ur Rebus 1970 undersékts med

avseende pé den léngsiktiga effekten av tidiga arbets— och livsftirhzillanden f6r

rérelseorganens h‘a‘lsa. Tidigare studier har endast beaktat kortsiktig pfiverkan av

levnadsférhillanden. Om en sfidan léngsiktig effekt kan pévisas, kan detta fé’l stor

betydelse fbr férebyggande av sjukdomar i r6relseorganen.

Syftet med fb'religgande rapport fir att redovisa basdata avseende (Svergripande

metodfrfigor, frégestfillningar, urval och bortfall av férsbks-personer samt studie—

uppléiggning gallande Rehabiliteringsbehovsunders'dkningen 1969/70 och den

uppféljande retrospektiva studien vid Arbetsmiljéinstitutet 24 fir senare, den s k

REBUS—undersbkningen 1993. Fbr metodfrégor och frégest’cfllningar avseende de

separata delama i studien h'dnvisas till fristéende rapporter och abstracts.

Generell grundfrfigest'a‘llning:

Ger viss fysisk och psykosocial exponcring i arbetslivet och pé fritiden en

bestéende sa'nkning av fysisk arbetsfbrmfiga och en bestfiende (filming av

muskeloskeletala symtom och sjuklighet?

Delfrég‘estfillningar:

1. Hur pfiverkar tidigare fysiska belastningari arbetsliv och privatliv, nuvarande

funktion i skelett, leder och muskler?

2. Hur pfiverkar tidigare fysiska belastningar nuvarande sjukdomar och besvfiri

skelett, leder och muskler?

3. Hur piverkar tidigare psykosociala férhéllanden i arbetsliv och privatliv

nuvarande sjukdomar i skelett, leder och muskler?

4. Hur samspelar tidigare fysiska belastningar och psykosociala férhéllanden med

sjukdomari skelett, leder och muskler?

5. Hur piverkar tidigare h‘cilsa och psykosociala férhé’fllanden nuvarande

h'alsotillstfind och arbetsfbrméga?



2. Urval till Rebus 1970 och REBUS 1993.

2.1. Rebus 1970, fas 1.

Under hiisten 1969 gjordes ett urval av ca 32000 m’ain och kvinnori landstingsdelen

av Stockholms lfin, dvs ej i Stockholms stad. Studiepersonerna (Sp) var i fildrama

18-65 5r. I det geografiska omrfidet farms vid tillfefllet 445 000 personer i detta

éldersspann. Urvalet var slumpvis férutom att en en stbrre andel i éldersgruppen

18—25 och 26—45 fick i-ngé. Detta gjordes far att kunna beskriva andelama med
besv’cir och handikapp med st6rre nogrannhet ( tabell 1).

Tabell 1. Farsta urvalet, fas 1, uppdelat i tre éldersklasser

Aldersklass Urval Antal i Stockholms lfins

landsting

n % n %

18-25 13 011 40.4 100 000 22.5
26—45 13 492 41.9 209 OOO 47.0
46-65 5 683 17.7 136 000 30.6

Totalt 32 186 100.0 445 000 100.0

Urvalet indelades i fyra delar som skulls ligga till grund f'dr var sin etapp i det

framtida urvalet fbr intervjuer och lakarundersiikningar. Samtliga ca 32 000

personeri det f6rsta urvalet fick sig tillsfinda ett formul‘a'r med 30 frégor. Frfigorna

behandJade individemas sociala, psykiska och medicinska férhfillanden. Formul'ziret

var tfifikt att fungera som screeninginstrument fbr vérdbehov. Med hj'allp av

frégesvaren fick samtliga deltagare virden p5 ett somatiskt, ett psykiatriskt samt ett

socialt vérdbehovsindex. Dessa kom att ligga till grund fdr inklassningen av

personerna i fyra vfirdbehovs eller besvfirsklasser.



2.2. Rebus 1970, fas 2.

Infiir urvalet till lfikarundersékning och intervjuer klassades samtliga 32 186

individer in i fyra kategorier med avseende p5 grad av handikapp. Denna indelning

gjordes p5 basis av dels de besv’zirsindex som erhéllits ur enk'eiten (screening-

instrumentet), dels av information ur befolkningregistret fiver Stockholms lfins

landsting vid Dandelyds sjukhus. Registret innehéll uppgifter om b1 a pensions-

férhéllanden och slutenvérd. Klassningskriterier fér den mest handikappade

kategorin utgjordes av fértidspension, vissa kritiska diagnoser, vérd inom

slutenvérden i mer 'aln 14 dagar samt hbga poéing pi nfigot av de tre indexen. Denna

kategori ben'almndes "mycket missténkt sjuka". Kn'teriet f6r den léittare

handikappade kategon'n benfimnd "mindre misstéinkt sjuka" var medelhéiga poéing

p5 né’igon eller négra av besva'rsindexen. En kategori utgjordes av dem som bara

uppnédde mycket léga nivéer pé samtliga tre index. En fjérde grupp bestod av 3940

personer (12%) som inte besvarat enkéiten.

Iurvalet till léikarundersbkningen Véigdes de tv2°1 kategoriema med misstfinkta besvéir

upp kraftigt p5 bekostnad av dem som betecknades som friska (tabell 2). Inom dc

olika besvéirskategoriema véigdes fiven fildrama olika. Stéirre andelar valdes ut bland

fildre i kategorierna mindre misstfinkt sjukdom, friska och bortfall an i 6vriga

filderskategorier.

Av de 3064 som tillfrégades om att komma till Danderyds sjukhus fér

lfikarundersdkning och intervjuer kom 2579 personer att delta i nfigon form.

Bortfallet blev séledes knappt 16 %.

De 2579 deltagama intervjuades och underséiktes i fyra, till deltagarantalet ungeféir

lika stora etapper under éren 1970 och 1971.



2.2.1. Lakarundersfikning och intervjuer, Rebus 1970, fas 2..

Gemensamt far dc fyra etapperna var 6n dags standardiserade undersbkningar med

psykologintervjuer, intervju av socialarbetare och lfikamndersfikningar.

Intervju med socialarbetare samlade information frfm farsta levnadsfir 6ver

uppvéixtfbrhéllanden till nuvarande sociala f6rhfillanden avseende familj, boende,

yrke, ekonomi, och fritid. Studiepersonens sjuklighet och kontakter med medicinsk

sjukvfird och socialvérd samt eventualla brister i dessa kontakter bedémdes, far att

ligga till grund fér véirdering av kommande medicinska. och sociala vérdbehov.

Den psykiatriska undersékningen var konventionellt till sin upplh'ggning och

startade med generalla symtom och tidigare psykiatrisk behandling. Uppgifter

samlades in om arbets— och familjeféirhfillanden, sexualla problem, skolproblem och

f6rhéllanden kring barndom och ungdomsé’u', alkohol- och narkotikakonsumtion.

Psykiatrisk status, tillgodosedda och icke tillgodosedda psykiatriska vé’trdbehov

bedémdes och kodades.

Psykologundersékningen innefattade en generell intelligenstest. Négra special~

undersékningar begrfinsadesi omfattning. Ett antal testformulfir ingick i psykolog—

undersékningen d'eiribland ett generallt intelligenstest, personlighetsinventering

enligt CMPS‘, formulfir om sj'zilvuppfattning och attityder till arbete och ett

Disturbance—Sensibility test.

Lakarundersbkningen omfattade intervju med generefla symtom, mag-tarm

symtom, besv‘zir fré’m leder, rygg och nacke, huvudvfirk, kardiovasculfira— och

respiratoriska symtom samt symtom fré'm 6r0n och balansorgan, bgon symtom,

hudbesv'a'r och fér kvinnor gynekologiska symtom. Dérefter féljde frfigor om

medicinanv'zindning,| sjukdomar och symtom. En fysisk rutinundersiikning

genomfijrdes. Intervju om kontakter med léikare den senaste 12 mfmaders perioden

genomférdes och tillsammans med bedémning av undersékningsfynd 15g detta till

grund f6r vardering av tillgodosedda och icke tillgodosedda fysiska vfirdbehov. Ett

tjugotal blod— och urinkemiska tester (skbldkbrtel-, lever~ och njurprover,

elektrolyter, albumin, sEa'nka, Hb, Vita och réda blodkroppar, keton etc ) samt

fysiologiska tester (b1 a syn— och hbrselprov, enkel spirometri och

elektrocardiogram) ingick ocksé i ovanstfiende bed'dmning.

l Cesarec-Marke. Personlighetsschema, Skandinaviska testfdrlaget AB, Lund 1964.
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Tabell 2. Férdelning p5 besv'alrskategorier vid urval och deltagande
i Rebus 1970.

Besvfirs— Urval till Deltagarei Samtliga i urvalet

kategori Rebus ~70 Rebus ~70 far enk’citen 1969
n % n % n %

1.Mycket 805 26.3 704- 27.3 3275 10.2
misst‘einkt

sjuka

2.Mindre 730 23.8 661 25.6 5586 17.4
missta'nkt

sjuka

3.Friska 1056 34.5 944 36.6 19529 60.7

4.Boxtfa11 473 15.4 270 10.5 3796 11.8

ienka'ten

Totalt 3064 100.0 2579 100.0 3218 100.0



2.3. REBUS 1993, inklusionskriterier och externt bortfall.

Fér REBUS-undersékningen 1993 Vid Arbetsmiljéinstitutet gjordes ett urval bland

dem som deltog i Rebusundersbkningen 1970 samt fyllde hégst 58 5r 1993, dvs

fédda 1935 eller senare. 1269 personer uppfyllde dessa kriterier. Av dessa hittades

1165 i DAFA-Spars databas. De 104 individer som saknadesi registret kan utgfiras

av avlidna, utflyttade till annat land och personer som av andra skfil hamnat utanfér

registret. Uppgifter om avlidna och utflyttade finns inte bevarade i denna databas.

Eftersléipningen i DAFA Spars register var 3 mé’mader. Ytterligare 26 personer

tvingades dfilfbr underhand exkluderas vid kallelseférfarandet av studiepersoner,

varav 4 nyligen avlidna och 22 personer med inaktuella adresser.

Ca. 2 % exkluderades frfin underséikningen pga bortfall i négot av de tre

huvudformul'alren vid undersékningen 1970 (tabell 3).

Definition av personer ingéende i studiegruppen vid éterundersbkningen,

REBUS 1993;

0 fria frén vissa diagnoser i Rebus 1970

- fédda 1935 eller senare, dvs hégst 58 5r vid

éterundersbkningen i REBUS 1993.

° levande och nfibara boende i Sverige

Drygt 17 % eller 220 personér utesléits av tvé huvudskéil:

1 . Vissa allvarliga psykiska eller somatiska diagnoser stfillda vid Rebus 1970.

Aven vissa bedémda sociala vérdbehov vid detta tillfélle ledde till uteslutning.

2. Vissa muskoskeletala diagnoser stéillda vid Rebus 1970 som utgtjr en del av

det studerade utfallet fér REBUS 1993 och som kunde féjrv’cintas pfiverka

yrkesval och fysisk aktivitet under uppféljningsperioden.

Férdelningama av dé uteslutna diagnosema framgér av tabell 4.

Bland de resterande 920 personerna valdes 809 personer ut f'dr deltagande i 1993

firs REBUS—undersbkning. De 26 personer av dessa som tvingades utgz°1 pga

efterslépning i DAFA Spars register reducerade urvalet ytterligare. Det slutliga

urvalet kom damned att bestfi av 783 personer. Samtliga ej uteslutna personer i dc

tre fbrsta etappema, 655 personcr, av Rebus 1970 kom att ingé.

Individer ur den sista och fjfirde etappen valdes ut i sista hand eftersom dessa ej

genomgick den psykiatriska intervjun vid férsta Rebusundersékningen. De

studiepersoner frén denna etapp, 128 personer, som Eindi kom att ingé i studien

valdes ut slumpm'assigt.
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1111611.; Urvalet till REBUS—undersb‘kningen 1993.

Samtligai fildrarna 41 till 58 51‘ 1993.

%

Inga uppgifter

iDAFA2s register

1 993

Uteslutna,

pga ofullstéindiga

data

Uteslutna pga Vissa

diagnoser eller till-

stand

(")vn'ga ej valda,

tillhéjrde 4:6

etappen

Uteslutna, pga
3 manaders eftersl'apning

i DAFA:s register 1993,

avseende dbdsfalls—

rapportering

Uteslutna, pga
inaktuella adressupp—

gifter i DAFA:s
register 1993

Urvalet fbr REBUS
1993

104

25

220

111

22

783

8.2

2.1

17.3

8.7

0.3

1.7

61.7

Totalt 1269 100.0



Tabell 4. Farekomst av diagnoser mm som 15g till grund far uteslutningar

bland 1140 tidigare Rebusdeltagare. Samtliga personer (n)

fbdda 1935 och senare, med tillg'zingliga adresser samt
fullstéindiga data frén 1970.

n %

Allvarliga psykiatriska

diagnoser:

Psykos inkl. Demens 1 0.1

Utvecklingssttird 1 O. 1

Pégéende Schizofren process 1 0.1

Kronisk alkolism 1 0.1

Grava alkoholproblem 1 0.1

Psykiskt utv.st6rd (IQ <65—70) 3 0.3

Psykiskt utv.st6rd (IQ 65—80) 13 1 .1

Allvarliga psykiatriska diagnoser totalt 21 1 .9

Allvarliga sociala

vérdbehov 1 1 1.0

Somatiska diagnoser:

Sjukdom i nervsystemet 28 2.5

Sjukdom i cirkulations~ 41 3 .6

organen

Kongenitala missbildningar 2 0.2

Allvarligarc skador genom 14 1.2

yttre véld och férgiftning

Muskoskeletala diagnoser:

Reumatoid artrit 2 0.2

Artros (i extremitet) 15 1.3

Spondylartros 1 1 1 .0

Annan/ospec artrit 7 0.6

Lumbago 4O 3.5

Arman fibrosit 1 0.1

Menisksjukdom 6 0.5

Diskbréck 5 0.4

Cervicalgia 2 0.2

Cervico—brachialt sm'zirt— 2 0.2

syndrom
Lumbalt vertebrogent smfix’c— 1 1 1.0

syndrom, lumbagonischias

Synovit, bursit, tendinivaginit, 1 0.1

epikondylit

Pes planus 1 0.1

Andra sjukdomar i musko— 16 1 .4

skeletala systemet och bindvfiven

Muskoskeletala diagnoser totalt 119 10.4

Somatiska diagnoser totalt 199 17 . 5

Totalt, uteslutna personer 220* 19.3

* Samma person kan ha flera diagnoser som kvahfiserar fair uteslutning.
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Bortfallet bland de 783 personema i urvalet till REBUS 1993 uppgick till 38%.

Bortfaflens och deltagamas fdrdelning pfi de fyra besvfirskategorierna som

anv'eindes vid det viktade urvalet fb'r Rebus 1970 visar att deltagama i sttirre

utstréickning kommer frén kategon'n friska fin vad bortfallet gfir (tabell 5). P5

motsvarande s'eitt kommer bortfallsgruppen i betydligt stbrre utstréckning frén

kategorin kallad “mycket missté‘mkt sjuka". Den stora andelen personer med besvfir i

det ursprungliga urvalet kan ha bidragit til} det relatiw héga bortfallstalet i Rebus-

undersékningen 1993. Bomfallet var ocksé’x s'alrskilt h6gt i kategorin 'eildre kvinnor

d‘sir drygt 46 % inte ville delta (se tabell 6).

Det ursprungliga urvalet gjordes ur befolkningen i landstingsdelen av Stockholms

lén landsting. En stor andel, drygt 22 % ?Iterfanns 1993 i andra delar av landet men

ingick i urvalet till Rebus 1970 (se tabell 7). 13.5 % hade flyttat in i Stockholms

kommun, Vilken ej ingick i det geografiska omrz‘idet fbr det ursprungliga urvalet.

Andelen bortfall bland personer som flyttat ut frén l'einet skilde sig endast marginellt

frén andelen bortfall bland évriga.

Tabell 5. Urvalet fbr REBUS 1993 (783 personer);

fbrdelat p5 besvérskategorier faststéillda

1970 samt bortfall och deltagare.

Besv'airskategori Deltagare Bortfall

i Rebus 1970 n % n %

1. Mycket 91 18.8 76 25.4
misst'ainkt

sjuka

2. Mindre 111 22.9 64 21.4
misst'zinkt

sjuka

3. Friska 231 47.7 114 38.1

4. Bortfall 51 10.5 45 15.1

ienk'eiten 1969

Totalt 484 100.0 299 100.0



Tabell é. Bortfall och deltagande studiepersoner i REBUS-undersékningen
fbrdelade pé kbns och élderskategorier 1993.

Kvinnor Kvinnor Man Méin Totalt

41—49 5r 50~58 5r 41-49 5r 50-58 fir

n % n % n % n % n %

Bortfall 98 36.6 7O 46.1 78 34.5 53 38.7 2.99 38.2

Deltagande 170 63.4 82 53.9 148 65.5 84 61.3 484 61.8
studie-

personer

Totalt 268 100.0 152 100.0 226 100.0 137 100.0 783 100.0

labell 7. Urvalet fbr REBUS—undersbkningen 1993

(783 personer); f6rdelat p51 boende i Stockholms
l‘ein och 6vriga landetsamt bortfallsfrekvens.

Boende i Stock— Utflyttade till

holms 12in
* andra delar av landet

n % n %

Bortfall 229 37.7 70 40.0

Deltagande 379 62.3 105 60.0

studiepersoner

Totalt s

'

608 100.0 175 100.0

* Inklusive 105 personer som flyttat till

Stockholms stad.
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3. Férfarandet Vid kallelse av studiepersoner, REBUS 1993.

De 783 studiepersoner (Sp) frén Rebusunderstjkningen 1970 som valdes ut fbr

deltagande i REBUS 1993 indelades i fem olika grupper. Grupperna kontaktes

genom ett introduktionsbrev vid tinfa'llen frén mars 1993 till Inaj 1994.

Understikningsperioden strfickte sig fré’m maj 1993 till september 1994.

Kallelseférfarandet syftade till att hélla en etablerad kontakt aktuell finda till

undersbkningen av sp var genomférd. Administrationen kring kallelsen av sp

redovisas i figur 1. Den fb'rsta kontakten after 23 5r bestod i ett introduktionsbrev

till studiepersonerna och medféljande svarsblad. P5 svarsbladet kunde bland annat

finskemél om tidpunkt f6]: undersblgning anges. Studiepersoner som returnerade

svar med 6nskan om deltagande meddelades omgéende undersifikningstid. Egna

tinskemél om undersékningdag kunde tillgodoses i mycket hag utstrfickning.

Undersbkningstillf‘zillen erbjéds Even i viss mé’ln fbrlagda till helger. I de fall

svarsblad returnerades med avbbjan eller tveksamhet om medverkan kontaktades

studiepersonen per telefon fér klargbrande av evenmella missfbrsténd och

delgivande av ytterligare information. Av dessa valde flertalet att delta i

undersijkningen. De svarsblad som ej returnerades inom en minad frén utskick

resulterade i brevpéminnelse.

Telefonkontakt séktes after tvfi brevpéminnelser. Telefonsbkning genomférdes

aktivt med tvé till tre mfinaders mellanrum vid varierande tidpunkter, dvs under

arbetstid, p5 kvéillstid och under helger, till juni 1995. Kallelsebrev som

returnerades med postverkets notering ”adressaten ok‘eind", lfimnades utan vidare

étgéird. Utan vidare étg'eird l'amnades 'aven dc personer som after tvfi brev-

péminnelser ej kunde nés per telefon beroende p51 hemligt telefonnummer.

Vid telefonkontakten férsbkte vi motivera sp far deltagande i undersékningen. Om
detta misslyckades bad intervjuaren att fz°1 stilla négra korta frégor per telefon. Syftet

med telefon—intervjuema var att an'mf'cSra studie- och bortfallsgrupp med avseende p5

upplevda besv'eir. Frfigoma f‘o'ljde ett s'zirskilt standardiserat intervjuformulér och

berijrde vilka yrkenl—sysselsfittningar och huvudsakliga arbetsuppgifter Sp haft

sedan tiden f6r den férsta Rebusundersbkningen. Vidare frigades efter nuvarande

h'a‘lsotillsténd i r6relseorganen, tidspress och st6d frén 6verordnade i nuvarande

arbete och avslutningsvis upplevda speciella péfrestningar det senaste first och den

senaste ménaden. Slutligen sta'lldes frégan varfbr sp avbbjde medverkan i heldags—

undersbkningen i REBUS 1993. Angivna sk‘a‘l att inte delta redovisas i tabell 9.
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Ett ffital sp avbtijde Za'ven telefonintervju. Ett 25-ta1 personer léimnades av etiska och

humanitéira skéfl utan Vidare étgfird sedan dc sj’cflva eller anhériga fér sp's r'eikning

anfbrt fbrhinder p g a allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom.

Figur 1, Férfarande vid kallelse av studieperson, REBUS 1993.
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4. Orsaksindelning av bortfall, REBUS 1993.

Det slutliga bortfallet totalt uppgick till 38% eller 299 personer. Studiepersoner

som deltagit i telefonintervju r'aiknades som bortfall i undersbkningen. D'a'remot

inte de som aldrig kunde erbjudas mbjlighet att delta understikningen. Dit h6rde ett

fatal nyligen avlidna som inte avftirts ur DAFA Spars register samt personer med

eftersliipande inaktuella adresser vilka inte kunde spiras. Telefonintervju kunde

genomféras med drygt h'zilften av bortfallsgruppen. Orsaker till bortfall redovisas i

tabell 8.

Tabell 8. Orsakskategorier till bortfall, REBUS 1993.

Inom parentes anges andelen personeri telefonintervju

respektive icke telefonintervju grupp som tillhérde de
fyra k6ns~ och éldersklasserna.

Kvinnor Kvinnor Man MEa'n Totalt
41-49 é’u‘ 50-58 fir 41-49 fir 50-58 5r

n % n % n % n % n %

Genomfbrd 6O 20.0 37 12.4 43 14.4 33 11.0 173 57.9
telefonintervju (34.6) (21.4) (24.9) (19.1) (100.0)

Icke genomférd 37 12.4 33 11.0 36 12.0 20 6.7
-1_26_ 4—121

telefonintervju (29.4) (26.2) (28.6) (15.8) (100.0)

varav:
' nyligen avlidna (J ~ 2 1 4)*
- adressaten okc'ind (6 3 4 9 22)*

-personliga ska], 7 2.3 13 4.4 3 1.0 4 1.3 27 9.0
allvarlig fysisk el

psykisk sjukdom

-véigrarytterligare 5 1.7 3 1.0 4 1.3 2 0.7 14 4.7
kontakt med Rebus

-ejkontaktbara; 11 3.7 6 2.0 15 5.0 5 1.7 37 12.4
besvarar ej post/

hemligttelnr

'ej kontaktbara; 14 4.7 11 3.7 14 4.7 9 3.0 48 16.1

besvarar ej post/

ej kinda av Telia

Totalt bortfall 97 32.4 7O 23.4 79 26.4 53 17.7 299 100.0

* Grupperna nyligen avlidna och adressaten okc'ind exkluderas ur beréikningarna

fér bortfall i éterundersékningen, REBUS 1993 (se féreg. avsnitt 2.3. REBUS

1993, inklusionskriterier och extemt bortfall).
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Tgbell 9_. Angivna skal till att ej deltaga i heldagsundersékning bland
telefonintervjuade, férdelade p5 kbns och filderskategorier,

REBUS 1993.

Kvinnor Kvinnor Min M’cin Totalt

41-49 fir 50—58 5r 41-49 fir 50—58 fir

n % n % n % n % n %

Tidsbrist, 17 9.8 5 2.9 11 6.4 5 2.9 38 22.0
ospecificerad

Tidsbrist 10 5.8 5 2.9 7 4.0 4 2.3 26 15.0
pga arbete/

kan ej vara

frén arbetet

Halsoskéil 7 4.0 5 2.9 1 0.6 1 0.6 14 8.0

Privat— och 1 0.6 1 0.6 1 0.6 1 0.6 4 2.4

familje ska'l

Dé’fliga O - 1 0.6 1 0.6 1 0.6 3 1.8

erfarsnheter

av tidigare

Rebus

Villinte resa 7 4.0 2 1.2 3 1.7 1 0.6 13 7.5

t. Stockholm

Minns ej 2 1.2 3 1.7 4 2.3 8 4.6 17 9.8

medverkani
Rebus 1970

Vfll inte delta 2 1.2 2 1.2 O — 2 1.2 6 3.5

iunder-
sékningar

Vill ej delta 17 9.8 11 6.3 14 8.1 10 5.8 52 30.0

Totalt 63 36.4 35 20.3 42 24.3 33 19.0 173 100.0
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5. Beskrivning av studiepersonernas undersbkningsdag,

REBUS 1993.

Fyra studiepersoner om dagen underséktes maximalt. Tre av dessa kom till

undersbkning med bbljan klockan 08.00 och den fi'alrde var kallad till klockan

09.30. Den genomsnittliga undersbkningsfrekvensen var 2.7 studiepersoner per

dag, beroende p5 éterbud i sista stund ffir tillfa'llig sjukdom mm.

Undersékningdagen var slut klockan 15.30 respektive 17.00.

Méndag till torsdag frén maj 1993 till och med september 1994 utgjorde

undersbkningsdagar med undantag f6r sommarsemester och juluppehéll. Nagra

helgdagar togs fiven i ansprék f6r att tillmétesgfi 6nskemé’xl frén egna faretagere och

lirare som hade svért att komma ifrén under arbetsveckorna.

Undersékningsdagen startade med rundvandring bland fbrsbksstationema,

information om praktiska detaljer samt insamlande av dc frégeformul‘zir somi férvfig

uts‘cints f6r att ifyllda tas med till f6rséksdagen, samt utdelande av material.

Materialet bestod i individualla dagsprogram med spérschema fbr stationsordning,

lunchkupong till personalrestaurang, T-shirt med diskret tryck REBUS—93. Vidare

ett popul'a'rvetenskapligt informationsblad i serien Kortfattat frén Arbetsmiljb-

institutet; "REBUS — studie av arbete, livstil och halsa". Vidare fick sp ett personligt

undersékningsprotokoll -"Négra resultat frén undersékningsdagen", som

studiepersonen fick ifyllt av fbrsbksledaren vid respektive undersékningsstation.

Detta blad fick studiepersonen medftira hem after avslutade undersékningar. Det

innehéll fiven telefonnummer till fb'rsdksledama om frégor eller obehag skulls

uppsté’l vid hemkomst efter undersékningen.

Studiepersonerna v'zixlade mellan férsbksstationema enligt ett fbrutbestfimt schema

(se figur 2). Vaxje station tog ca 9O minuter i ansprék. Mitt p5 dagen var en timmes

avbrott ftir lunch. Fére hemffird gavs ekonomisk ersfittning f6r medverkan, dvs 500

kr fbr deltagande samt erséittning f6): reskostnader. I vissa fall ersattes féjrlorad

arbetsfbrtj finst mot intyg.

P5 dc drygt tjugo fir som gfitt sedan férsta Rebusunders'dkningen hade héilften av

studiepersonerna bytt bostadsort. Till undersékning kom studiepersoner fri’m

Haparanda i norr till Malméi i séder. Bokning av tég— och flygbiljetter och i vissa

fall ordnande av hotellbvernattning ombesbrjdes fér langv‘oiga resen'eirer genom att

sp sj 211v kontaktade anvisad resebyré i Solna.
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Figur 2, Undersbkningsschema far studieperson, REBUS 1993.
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6. Fbrséksstationemas innehéill, REBUS 1993.

6.1. Station Frégeformulfir
‘

Studiepersonen fick arbeta delvis pé egen hand med ifyllande av frfigeformul'zir. De

formula'r som fylldes i pé stationen var;

- Fysisk belastning i arbete och pé fritid i nutid och retrospektivt, (formul‘air B)

- Psykosociala férhéllanden i arbete och p5 fn'tid i nutid, (formuléir D)
' Formulfir om Data—Mus arbete (formulfir M)

Studiepersonen fick tillgéng till ett eget kontorsrum och arbetade huvudsakligen

sj‘eilvst'eindigt med regelbundna avbrott av férséksledaren far uppmuntran, stdd och

eventualla fértydliganden av frégor. Oversikt av frfigeformuléir redovisas i

bilaga 1 och 6versikt av undersfikningprotokoll i bilaga 2.

Frfigeformul'zir 0m Arbetsférhfillanden och hfilsa, 1970/1993 (formul'zir C) ifylldes

vid intervju, beroendg pé’l att flertalet av motsvarande frfigorna st'eilldes som

intervjufrégor vid fbrsta Rebusundersékningen 1969/70.

6.2. Psykosocial intervju

I psykologintervjun ingick frégor om psykjsk funktionsfbrméga, tidigare och

nuvarande psykosociala arbetsfbrhéllanden samt medicinska, psykologiska och

sociala férhfillanden i privatlivet.

Frfigorna avség att att belysa fifiljande frégestéillningar:
~

- Finns det samband mellan den nuvarande psykosociala situationen i arbete

och pi fritid och muskuloskeletal sjuklighet?

° Finns det samband mellan den tidigare psykosociala situationen i arbete
‘

och p5 fritid och muskuloskeletal sjuklighet?
‘

o Finns det samband mellan den nuvarande psykosociala situationen i arbete

och pi fritid och psykiska besvfir?

0 Finns det samband mellan den tidigare psykosociala situationeni arbete

och pé fritid och psykiska besv'zir?

° Hur har den psykiska h'zilsan utvecklats under en 24—érs period?

° Kan retrospektivt inhfimtad information om psykosociala fbrhéllanden p5

arbetet under en 24-érs period férldara nuvarande muskuloskeletal sjuklighct?

° Kan retrospektivt inhéimtad information om psykosociala fbrhfillanden p5

arbetet under en 24~firs period férklara nuvarande psykiska besv'eir?
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Intervjun tog upp en bred beskrivning av psykosocial arbetsrrfiljéexponermg

avseende faktorer som kvalifikationer och utvecklingsmbjligheter, olika typer av

psykiska krav, inflytande, risker, tidspress, engagemang och motivation i

nuvarande férhéllanden och retrospektivt.

Intervjun gav vidare en kartlfiggning av sp‘s sociala relationer utanfér arbetet och en

bedb‘mning av kvalitén pé sp's sociala relationer. En inventem'ng av stijrre livs—

hindelser samt en bedb'mning av sp's férméga att hantera dessa samt férekomsten

av eventualla symtom p5 psykisk ohfilsa enligt den struktur fbr symtomfrégor sorn

ingér i DSM~IILR2 .

Intewjun genomfbrdes av leg psykolog.

6.3. Led/muskel undersiikning

En undersékning av leder och muskler i samtliga kroppsregioner omfattade

cirka 130 moment enligt ett strikt undersékningsschema. Tonvikt lades pé nacke,

skuldror, armar och rygg. Ingfiende moment var inspektion, palpation av émhet,

test av rérelseomféng, kontraktionssm'arta och nervinld'amning. Helkropps—

fotografen‘ng avseende hc’lllning och rbrlighet i rygg ingick ocksfi.

En intervju genomférdes omfattande samtliga kroppsregioner angéende besv'zir

under de senaste 12 ménaderna i Idrelseorganen. Frégor st'zilldes angéende

eventuella besvfir, lokalisation, kvalitet, duration, eventualla komplikationer samt

sjukskrivning, vérd och medicinering. Betr'affande aktuell sm'firta eller vfirk

efterfrfigades ‘ziven slcattning av dess intensitet.

Unders‘ékningen och intervjun genomférdes av sjukgymnast eller lfikare.

2
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Third Edition - Revised. American
Psychiatric Association, 1987.
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6.4. Funktionstester

Fbljande tester genomfdrdes p51 laboratorium av laboratorielfikare, laboratorie-

assistent eller sjukgymnast.

Maximal isometrisk muskelstyrka: bélflexion, bélextension, armflexion,

handgrepp, benextension, skulderflexion.

Isometrisk uthéllighet: bélextension vid 60% av maximal

balextensionsstyrka.

Dynamisk funktionell uthfillighet: Curl up, huksittningar, hantellyft.

Dessa test genomférdes av tidsmfissiga skfil vid station Led/muskel.

Muskulfir uttrbttbarhet: Undersbkning av EMG-signalens frekvensinnehéll

vid isoelektriskt EMG frfm avre trapezius.

Neurosensorisk funktion: Perceptionsstrésklar fb'r vibratione'r och

temperatur (hand, fot) samt sm'eirttrésklar fbr tryck ( hand, underarm,

nacke, und/erben) och v'eirme (hand).

Finmotorik/hand-dga koordination: Purdue pegboard— 4 olika uppgifter.

(Genomférdes av tidsmla'ssiga skfil under station Led/muskel).

Balans: stéende p5 ett ben med huvudvridning.

(Genomférdes av tidsméissiga sk'eil vid station Led/muskel).

Kardio-pulmonell kapacitet: submaximalt cykelergometertest fbr beriikning

av maximal syreupptagningsfbnnéga.

6.4.1. Uttikade Funktionstester

Inom ramen fbr funktionstesterna utférdes p5. 100 studiepersoner en ut'o'kad'studie

med falll-kontroll design. Fallgruppen valdes bland sp med léngvariga muskulfira

besv'zirunder de senaste firen frén nacke/skulder— partiet p5 en eller béda sidorna och

samma typ av besv‘eir en eller flera dagar under den senaste veckan.

Kontrollgruppen valdes bland sp utan besvéir frén nackel-skulder omréidet under de

senaste éren.

I j'aimf'drelse med 6vriga studiepersoner undersbktes dessa p5 bade héger och

v'einster hand och fot (muskelstyrka, neurosensorik). Dessutom gjordes ett s.k.

isoelektriskt EMG—test p5 trapezius muskeln bilateralt.

19



7. Metodstudier, REBUS 1993.

7.1. Reliabilitetstester

Den psykosociala psykologintervjun har undersékts avseende test—retest reliabilitet

genom inter—intervjuarbedémningar av bandupptagna intervjuer. Bedémningen av

férmégan att hantera svéra livshéindelser och kvalitéten pi de social relationema

testades. Antal bandupptagna intervjuer redovisas i bilaga 4.

Som led i valideringen av anvénda metoder har test—retest reliabilitetsm‘zitningar

genomfbrts av flera anvéinda formulfir. Studiepersoner som deltagit i rehabili—

tetstestema har fétt maximalt ett formulfir extra att fylla i fér att inte belasta dem féir

mycket och (firmed riskera stort bortfall. Formulfiret har skickats till hemadress, ett

bestamt antal veckor‘ efter genomfbrd undersbkning. Nfir studiepersoncn returnerat

formuléiret i férfrankerat bilagt kuvert har en biobiljett postats i retur som tack f'dr

hjfilpen. Sammanlagt har 385 studiepersoner av 484 deltagit i reliabilitetstest av

négot frégeformulfir. Pfiminnelser har inte skickats ut eftersom best'zimda, lika linga

tidintervall mellan unders'o'kningsdag och relibilitetstest efterstrfivats. Resultaten av

reliabilitetstestema kommer att redovisas separat.

Féljande test-retest reliabilitetsméitningar har utfijrts:

Frégeformul'eir 0m besv’cir i rb‘relseorganen har besvarats 3 manader, 6 minader och

12 minader efter undersbkning. Fr'zimst skall studeras hur minnet av besv‘cir i

rérelseorganen pfiverkas av lfingden p5 den tid man mfiste téinka tillbaka, samt hur

mycket man efterét blandar ihop minnet av besvfir i dc n'eirliggande regionerna

nacke/skuldror/axlar/brbstrygg (Formular A). Vidare ska analyseras om minnet av

tidigare besv'alr pfiverlgas av t ex besvfirens duration, své’lrighetsgrad eller férmodad

orsak.
'

Frégeformulfir om sj‘eilvrapporterad fysisk yrkes— och fritidsexponering i nutid och

retrospektivt (0—24 5r), frégeformulé‘u' (B) 1969/70 - 1993 har besvarats 2—3 veckor

och 12 mfinader after undersbkning i REBUS 1993.

Frfigeformuléir om sj'eilvrapporterade psykosociala arbets— och fmnilieférhéllanden

inutid och retrospektivt (0-24 fir) frégeformuléir (D) 1969/70 - 1993 har besvarats

2-3 veckor efter undersékning i REBUS 1993. Det antal studiepersoner som ingick

i respektive reliabilitetstest av undersékningsformul'zir redovisas i bilaga 3.

20



7.2. Validitetstest

Validiteten av frégeformul'air Fysisk exponering (Formul'eir B), som metod far

skattning av retrospektiv sjfilvrapporterad fysisk yrkesexponering i REBUS 1993

har studerats. En grupp studiepersoner som sex ér tidigare deltog i méitningar av

fysisk exponering inom ramen fér Stockholm, MUSIC studien fick fylla i REBUS

frégeformulfir f6r den aktuella m‘eitperioden.
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8. Sammanfattning

Hultgran D, Késter M, Kilbom A. Deskriptiva data om REBUS-studien.
Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport, 1996:3 sid. 1-27.

1969—70 genomférdes en omfattande undersékning av 2500 slumpvis utvalda

invénare i Stockholms Ian, Rehabiliteringsbehovsundersékningen, Rebus 1970.
Avsikten var att kartléigga och beskriva tillgodosedda respektive icke tillgodosedda

behov av samhéillsservice inom det medicinska och sociala omrédet. Resultaten

skulls ligga till grund far dimensionering av medicinsk och social service f6r en 20—

éxsperiod framét. Uppgifter om b1 a h'eilsa, utbildning, yrkesval och sociala

uppvéixt— och levnadsférhéllanden sarnlades in.

1993-94, 24 fir senare, som ett led i Arbetslivsinstitutets forskningsprogram om
den éildre arbetskraften "Arbete after 45", har ett urval av studiepersoner ur Rebus
1970, éterundersbkts med avsecnde p5 den léngsiktiga effekten av tidiga arbets—

och livsférhéllanden fér rérelse-organens halsa. 484 studiepersoner (232 min och
252 kvinnor) understigande 59 fir ingick i studiegruppen. Personer med
muskuloskeletala besvfir vid den fiirsta undersbkningen 1970 exkluderades ur

étemndersbkningen i REBUS 1993.
F‘dreliggande rapport redovisar basdata avseende (Svergripande metodfrégor,

frégestfillningar, urval och bortfall av fbrstikspersoner samt studieupplfiggning

géillande Rehabiliteringsbehovs—unders6kningen 1969/70 och den uppffiljande

studien néistan 25 5r senare i REBUS 1993.

Nyckelord: retrospektiv, fiterundersdkning, muskuloskeletala besta'r, héilsa,

arbete, alder, deskriptiva data, REBUS.

9. Summary

Hultgren D, Kbster M, Kilbom A. Descriptive data about the REBUS study.

National Institute for Working Life, Investigationreport No 1996:3 pp. 1—27.

In 1969-70 a survey, the REBUS study, 0f 2500 randomly chosen men and
women between 19 and 65 years of age living in Stockholm county was
undertaken. The purpose was to investigate the requirements for medical and social

services for the coming 20—year period and to measure deviations between actual

needs for services and the measures taken so far to meet these needs. Infomlation
was collected 0n health, education, career choice, social cicumstances, childhood,
adolescence and living conditions.

During 1993—94, 24 years later, as a part of the multidisciplinary research

programme "Work after 45" at the National Institute of Occupational Health,
REBUS—subjects now below 59 years 0f age were identified and asked to

participate in a re—examination. The focus was on the association between present

musculoskeletal disorders and social, psychological and physical factors related

retrospectively to conditions at work and during leisure time during a period 0f
almost 25 years. Persons with musculoskeletal diagnosis in the survey 1969/70
were not included. 484 subjects (232 men and 252 women) participated in the

REBUS 1993 study.

The present report supplies general background information to reports and
abstracts published within the REBUS 1993 project. Methods, selection criteria,

drop out's and study—design regarding the survey in 1969/70 and the follow—up

study 23 years later are presented.

Keywords: retrospective, re—examination, musculoskeletal disorders, health,

work, age, descriptive data, REBUS.
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Sammanstfillning av undersifikningsfonnuléir, REBUS 1993

Bilaga 1.

Formuléir Undersékningsstation Inriktning

Anamnesfonnuléir, enk'zit *) Héilsa- och sjukdoms—

(formulfir A) historia. 1969—1993/94

Exponeringsformul’cir, enk‘at Frégeformuléir Fysisk exponering under
(formulfir B) (sjfilvstéindigt arbete) arbete och fritid i nutid och.

retrospektivt. 1969-1993/94

Underlag ftjr klassificering av *) Yrken, arbetsuppgifter 1969—

arbetsuppgifter enligt NYK

Arbetsfbrhéllande och ha'lsa, Frégeformul'zir

1970/1993 (intervju av férséksledare)

(formular C)

Psykosocial, enkfit Frégeformulfir

(formulér D) (sj filvstfindigt arbete)

Aktuell psykosocial situation Intervju

(formulfir E) (psykologintervju)

Aktuell anamnes, intervjuunderlag Led/Muskel
(formul'eir F) (intervju av sjukgymnast

eller l'akare)

Exponeringsformul'ar Dator—Mus, Frégeformul'zir

enka't - (sjfilvst'aindigt arbete)

(formul'a’r M)

Formulfir telefonintervju Telefonintervju med
sp ur bortfall

(férséksledare)

1993/94, perioder p5 minst
1 fir, omfattning i % av heltid

Tunga lyft, kyla ,rtik, damm
psykosociala faktorer.

Férhéllanden 1970 resp.

1993/94 (f6r narvarande)

Familj, utbildning, fritids~

sysselsfittningar, arbetsléshet,

arbetsférhéllanden, osv

Arbets— och privatliv

Upplevelse av besvfirs
ftirekomst

Placering av dator mus vid

terminalarbete. (Endast sp—

anv‘zindare av datoxmus i

arbete el p5 fritid

Begrfinsat urval av frégor

gfillande besvfiri r6relsc~

apparaten och psykosociala
fbrhéllanden.

Syfte: Kontrollera att bortfallet

inte avviker frén undersijknings-

gruppen

*) Formul'eiren sfindes hem till sp 2 veckor fbre planerad undersbkningsdag.
Formul'eiren ifylldes i hemmet och medtogs till undersblmingsdagen
vid Arbetsmilj 6institutet.
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Sammanstiillning av undersékningsprotokoll, REBUS 1993

Bilaga 2.

Protokoll Undersfikningsstation Inriktning

Héllning, rbrlighet, palpations— Led/Muskel Status vid undersiiknings-

6mhet, motorik, sensibilitet, (undersékning av tillfa'llet, 1993/94

neurologi, funktion sjukgymnast el lfikare)

Funktionstest (Hza) Funktionstester Muskelstyrka, balans,

(undersékning av lékare motorik vid undersbknings—

eller lab. ass./ klin fys) tillfaillet 1993/94

Funktionstest (H:b) Funktionstester Kondition, cykelergometer—

(undersiikning av likare test vid undersbknings—

eller lab. ass./ klin fys) tillf'allet 1993/94

Funktionstest (H20) Funktionstester Neuromuskulfir/ neuro-

(undersbkning av lfikare sensorisk funktion

eller lab. ass./ klin fys) Vid undersbkningstillf‘zillet

1993/94.

Nfigra resultat frén Led/Muskel och Information om blodtrycki

undersékningsdagen Funktionstester Vila, puls i Vila, handgrepps-

(ifylldes av respektive

férsbkledare och fick tas

med hem av fb'rs'dks—

personen)

25

styrka, vibrationskéinsel hé
hand Vii fot, kondition,

resultat led/muskel-

undersékning



Formula'r och undersbkningsprotokoll

frén studien

REBUS 1993

kan bestfiflas after hfinvéndelse till

professor Asa Kilbom

eller

forskningsingenjbr Dan Hultgren,

Arbetslivsinstitutet

Ergonomienheten

171 84 Solna.

~

tel. 08-730 91 OO fax. 08—730 98 81.

c—mail: akilbom @niw1.se

e-mail: hultgren@niwl.se
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