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AAnvändarstöd EQ-5D 

 

Beskrivning av instrumentet och dess 
användningsområde 

 

EQ-5D [1] är ett instrument som består av två delar och mäter 
hälsorelaterad livskvalitet, oavsett sjukdomsbild. 
Instrumentet mäter det allmänna hälsotillståndet inom fem 
dimensioner och finns i tre versioner: två versioner för vuxna 
där varje fråga besvaras på en tregradig (EQ-5D-L3) respektive 
en femgradig skala (EQ-5D-L5) samt en version för barn och 
ungdomar (EQ-5D-Y) där varje fråga besvaras på en tre-gradig 
skala. Alla versioner innefattar även en visuell skala där 

personen skattar sin övergripande hälsa. De fem 
dimensionerna är följande: 

 Rörlighet 

 Egenvård 

 Vardagliga aktiviteter 

 Smärta/obehag 

 Ångest/depression 

 

Alla versioner av formuläret innehåller samma frågor men är 
formulerade på lite olika sätt för att passa målgruppen. EQ-
5D-L5 är, förutom en version med fler svarsalternativ, också 

uppdaterad jämfört med EQ-5D-L3 vad gäller formuleringar 
och hur den visuella skalan är utformad. EQ-5D-L5 är 
utvecklad för att vara ett känsligare instrument med större 
förmåga att särskilja mellan olika hälsostatus.  

EQ-5D kan bland annat användas i kliniska studier, 
befolkningsundersökningar och för bedömningar av 
behandlingsresultat, där man önskar ett mått på den 
generella hälsostatusen. 

 

Vilka grupper är instrumentet gjort för? 

EQ-5D-Y är utvecklad för att användas för barn och unga från 

8 års ålder. EQ-5D används för vuxna. 

Översikt 

Funktion 
 Uppföljning av insats till en individ 
 Uppföljning av insats till en grupp 

 Utvärdering av en verksamhet 

 
Sakområde 
 Välmående (allmänt) 

 
Målgrupper 

EQ-5D-Y från 8 år. 
EQ-5D används för vuxna. 

 Självskattning 

 
Antal frågor 
Fem frågor 

 
Tidskrav 
Några minuter 
 
Tolkningsstöd 
Web-baserade manualer på engelska 

 
Legitimationskrav 
Inte angett 

 
Licenskrav 
Ja 

 
Kostnad 
Ja, för formulär 

 
Administration 
Fylls i manuellt på papper, digitalt eller 
via telefon 

 
Evidens och beprövad erfarenhet 
Ej möjlig att bedöma 
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Hur många frågor består instrumentet av? 

Alla versioner av EQ-5D består av fem frågor samt en visuell skala. 

 

Hur lång tid tar det att fylla i? 

Formulären tar endast några minuter att svara på. 

 

Tolkning av resultat  

Alla frågor i samtliga formulär handlar om den senaste dagen. Beroende på vilken version som 

används genererar varje svar en en-siffrig kod mellan 1-3 eller 1-5, där 1 = inga problem och 3/5 
= mesta möjliga problem. Dessa en-siffriga koder kan kombineras till en unik fem-siffrig kod som 
motsvarar en specifik hälsoprofil. EQ-5D-L3 och EQ-5D-Y genererar totalt 243 olika hälsoprofiler 
medan EQ-5D-L5 genererar totalt 3125 hälsoprofiler.  Manualerna innehåller information om hur 
poängsättningen görs samt hur man ska behandla obesvarade frågor eller frågor där mer än ett 
svar har fyllts i. 

Hälsoprofilen ger endast en beskrivning av den enskilde individens hälsostatus vid den eller de 
tidpunkter som formuläret fyllts i. Den ger ingen möjlighet att jämföra grupper eller uttala sig om 
behandlingsresultat. Vill man kunna göra jämförelser eller utvärdera behandlingsresultat finns 
möjligheten att summera svaren i ett index genom att vikta poängen, det vill säga tillskriva varje 
en-siffrig kod som utgör den totala hälsostatusen ett visst värde. Detta värde har tagits fram i en 
representativ svensk befolkning [2]. Vill man använda sig av denna metod kan man beställa 
nödvändiga algoritmer, information, tabeller över värden/vikter för de 243 hälsoprofilerna samt 

syntax för databearbetning från EuroQol Group. 

Det är viktigt att notera att i EQ-5D så har inte värdena 1-3 eller 1-5 på svarsalternativen ett 
numeriskt värde i sig utan tolkas endast utifrån den givna hälsoprofilen eller indexet. 

 

Exempel:  

Hälsoprofilen “11232” tolkas som att personen inte upplever några problem i de två första 
dimensionerna, “rörlighet” och “egenvård”, vissa problem med “vardagliga aktiviteter”, 
mycket problem med “smärta och obehag” och vissa problem med “ångest/depression” [3]. 
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Normalvärden 

Normalvärden (normer) är värden som tagits fram i en större grupp som anses vara representativ 
för en viss befolkning. Detta gör det möjligt att jämföra en poäng med normalvärdet. På så sätt 
kan man få en indikation på om den undersökta individen/gruppen verkar ha mer, eller mindre, 
problem än vad som kan anses vara normalt.  

Normalvärden för de fem dimensionerna uttrycks som andel av befolkningen som anser sig ha 
inga problem, lite problem eller mycket problem inom varje dimension. Dessa normalvärden gör 
det möjligt att jämföra grupper. Då EQ-5D-L3 är ett instrument som skiljer sig i uppbyggnad, 
poängsättning och tolkning från många andra instrument som mäter självskattad hälsa hänvisas 
till boken ”Self-Reported Population Health: An International Perspective Based on EQ-5D” [4] 
för fler svenska normalvärden baserade på de fem dimensionerna och information kring dessa. 

Boken finns fritt tillgänglig här: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-94-007-
7596-1.pdf.   

I tabellen nedan redovisas normalvärden (medelvärden och standardfel) för en svensk befolkning 
på den visuella skalan [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-94-007-7596-1.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-94-007-7596-1.pdf
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Förutsättningar för användning  

EQ-5D finns på svenska. Beroende på vilket formulär som används kan man välja mellan att 
administrera instrumentet bland annat på papper/intervju, läsplatta, via telefon eller via ett 
webbaserat verktyg. 

Normalvärden för EQ-5D VAS  

 N Medelvärde Standardfel 

18-24 år    

Kvinnor 37  83,2 3,0 

Män 29  85,7 2,8 

Totalt 66 84,3 2,1 

25-34 år    

Kvinnor 45 86,7 2,3 

Män 55 85,7 1,6 

Totalt 100 86,2 1,4 

35-44 år    

Kvinnor 40 85,0 2,1 

Män 53 87,7 1,9 

Totalt 93 86,2 1,5 

45-54 år    

Kvinnor 51 84,1  2,6 

Män 55 83,2  2,2 

Totalt 106 83,7  1,7 

55-64 år    

Kvinnor 34 78,1 3,9 

Män 36 79,9 3,1 

Totalt 70 79,0 2,4 

65-74 år    

Kvinnor 37 78,4 2,9 

Män 43 83,9 2,3 

Totalt 80 81,5 1,8 

75+ år    

Kvinnor 13 66,2 7,0 

Män 6 84,2 6,4 

Totalt 19 71,8 5,4 

Totalt    

Kvinnor 270 82,2 1,1 

Män 264 84,4 0,9 

Totalt 534 83,3 0,7 
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EQ-5D och dess olika versioner är upphovsrättsskyddade och ägs av EuroQol Group. Det är inte 
tillåtet att på något sätt använda, reproducera, ändra, översätta eller publicera instrumentet 
utan skriftligt tillstånd. Formuläret ska användas i sin helhet, det vill säga fem frågor och en 
visuell skala. För att ansöka om tillstånd för att använda EQ-5D kontaktas EuroQol Group. 
Formulär för registrering finns här: https://euroqol.org/support/how-to-obtain-eq-5d/.  Där 
finns också ett prov på hur den engelska versionen av formuläret ser ut. Registrering innebär 
inte nödvändigtvis tillstånd att köpa och använda instrumentet. 

EQ-5D är belagt med licensavgift och storleken på denna beror på hur formuläret ska användas, 
vilken finansiering som finns, hur stor undersökningsgruppen är samt hur många språk man vill 
ha formuläret på. 

 

Evidens och beprövad erfarenhet 

En litteratursökning visar att EQ-5D är ett välanvänt instrument inom forskning både i Sverige 
och internationellt, bland annat för att mäta effekter av insatser och vid 
befolkningsundersökningar. Svenska och multinationella studier har visat på samband mellan 
dimensioner/visuell skala i EQ-5D-L3 och EQ-5D-Y och andra instrument som mäter generell 
hälsa [3,5-7]. Det finns även studier av dessa versioner som har tittat på genomförbarheten av 
formuläret. Studierna har visat en hög svarsfrekvens samt få obesvarade frågor och ogiltiga svar 
[3,6,7]. 

EQ-5D har använts i svenska studier [8,9] för att mäta effekt av en insats och förändringar i 
självskattad hälsa. Vad som kan betraktas som en statistiskt säkerställd förändring beror på 
flera olika faktorer och kan skilja mellan olika behandlingar och grupper. Därför bör en 
statistiker alltid konsulteras för att klargöra vad som innebär en signifikant förändring i varje 

enskilt fall. 

 

  

https://euroqol.org/support/how-to-obtain-eq-5d/
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Bilaga. Sammanställning av evidens. 
 

Evidensnivå   Inte applicerbart 
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 Reliabilitet Validitet 

 

Artikel 
 

N 
 

Ålder Urval 
Intern 

konsistens Reliabilitet 
Strukturell 

validitet 
Prediktiv 
validitet Samtidig validitet 

Yta under 
kurvan 

Sensitivitet/ 
specificitet Totalt 

1   EQ-5D-Y            

 94 8-16 Barn med astma - - - - 0,52 (VAS) 0,22-0,58 
(delfrågor) 

- -  

2   EQ-5D-Y           

 407 8-16 Generellt* - - - - 0,45-0,48 
(VAS) 

0,22-0,49 
(delfrågor) 

- -  

3   EQ-5D-Y            

 40 7-17 Personer med 
funktionshinder 

- - - - 0,51-0,66 
(VAS) 

0,004-0,51 
(delfrågor) 

- -  

              

 399 8-16 Generellt - - - - 0,48 (VAS) 0,22-0,50 
(delfrågor) 

- -  

4   EQ-5D-L3              

 78 19-89 Brännskadeoffer - - - - 0,46-0,77 
(VAS) 

0,55-0,73 
(index) 

- -  

 
 = Minimal (M);  = Tillfredsställande (T); = Bra (B). 
Kriterier för bedömningen av evidensen hittar du här. 
 
 
 

 
 
* Generellt urval innebär att befolkningen inte har några specifika problem eller risker. 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/assets/uploads/2018/02/Evidenskriterier-för-EQ5D-och-ESTER.pdf

