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Abstract 

Background: Subarachnoid hemorrhage (SAH) is a devastating disease with 
high mortality and disability. The data from studies investigating health-
related quality of life (HRQoL) in patients with SAH is limited. 
 
Objective: To perform a long-term follow up of HRQoL after SAH. 
 
Methods:  38 patients with SAH were treated at Uppsala university hospital, 
Sweden. Clinical assesments was performed upon arrival and discharge with 
World Federation of Neuro Surgeons Scale (WFNS) and Glascow Outcome 
Scale (GOS). Evaluation of health-related quality of life (HRQoL)  using the 
EuroQol-instrument was performed after 6 months and three years 
respectively. Independent predictors of HRQoL were investigated using 
multiple regression analysis. 
 
Results: The independent predictor for decreased HRQoL was poor WFNS 
outcome at admission. The independent predictors for favourable long term 
HRQoL was good WFNS outcome at admission and good GOS score at 6 
months follow-up. Age and gender were not predictors for HRQoL. 
 
Conclusion: The long-term (three years) HQRoL outcome was not different 
from the data at 6 months follow up. This might imply that the long-term 
HRQoL is predictable 6 months after SAH. However, larger studies is nee-
ded to establish these findings. HRQoL outcome measures should therefore 
be included in future studies to provide better evidence of the long-term 
outcomes of SAH. 
 
Key words: Subarachnoid hemorrhage, Health-related quality of life, EQ-5D. 
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Introduktion 

Subaraknoidalblödning 

 
Subaraknoidalblödning (SAB) utgör ca 5 % av all stroke i de flesta av väst-

världens länder. Ett blodkärl brister och blöder ut i subaraknoidalrummet. 

Den vanligaste bakomliggande orsaken till blödningen är ett brustet arteriellt 

aneurysm (85%) [1]. Tillståndet är förknippat med hög mortalitet och mor-

biditet, 30% av patienterna avlider inom en månad efter den akuta blödning-

en [2]. SAB drabbar yngre personer i högre utsträckning än andra typer av 

stroke. Medelålder för insjuknande är 62 år och fler kvinnor än män drabbas 

[3]. Behandlingen sker vid neurokirurgisk klinik och blödningen kan åtgär-

das med antingen kirurgisk eller endovaskulär teknik.  

 

Efter en SAB uppvisar patienterna stor variation avseende besvär. Var femte 

patient får en betydande funktionsnedsättning i form av handikappande neu-

rokognitiva symtom som trötthet, koncentrationssvårigheter och depression 

[2, 3]. Traditionellt har man utvärderat SAB-patienternas hälsotillstånd uti-

från kliniska mätvärden och skalor som inte tar hänsyn till dessa besvär. I det 

nyare synsättet ingår även att beakta patientens egna upplevelse av hälsotill-

ståndet.  
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Hälsorelaterad livskvalitet 

 
Begreppet hälsorelaterad livskvalitet (Health Related Quality of Life = 

HRQoL) har under senare år kommit att bli ett intresseområde och fler stu-

dier undersöker patienternas självupplevda hälsa [4-6]. Genom att undersöka 

patientens hälsorelaterade livskvalitet så kan olika behandlingsmetoder och 

interventioner utvärderas och förbättras. Andra vikiga aspekter är reha-

bliteringspotential och prognostisk information som kan erhållas om HRQoL 

undersöks. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att mätning 

av patienters hälsorelaterade livskvalitet bör göras för att mäta en sjukdoms 

inverkan [7]. Flera studier har undersökt livskvaliteten hos patienter efter 

SAB men fynden har varit motsägelsefulla både avseende hur livskvaliteten 

påverkas och vilka faktorer som inverkar [8] .  

 

Studiens syfte och mål 

 
Målet med min studie var att undersöka den hälsorelaterade livskvaliteten 

hos patienter som överlever SAB. Vi ville ta reda på hur livskvaliteten efter 

SAB utvecklade sig över tid och om vi kunde identifiera predicerande fak-

torer för olika utfall. Förhållandet mellan hälsorelaterad livskvalitet och fak-

torer såsom ålder, kön och kliniska parametrar var därför också föremål för 

undersökning. 
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Metod 

Patienturval 

 
Trettionio patienter inkluderades från ett lokalt register för SAB vid Akade-

miska sjukhuset, Uppsala. En patient avled i sviterna av sin innan treårsupp-

följningen. Således undersöktes 38 patienter vid två tillfällen. Följande in-

klusionskriterier användes: (a) spontan förstagångs SAB, (b) boende i upp-

tagningsområdet för Akademiska sjukhuset, (c) skriftligt medgivande till 

deltagande i studien och (d) undersökt med EQ-5D instrument vid återbesök, 

ca sex månader efter insjuknandet. Samtliga patienter insjuknade i spontan 

SAB under tidsperioden 2007-06-11 till 2008-07-21. Patienterna behandla-

des på neurokirurgisk klinik och/eller neurointensivvårdsklinik vid Akade-

miska sjukhuset, Uppsala. Studiens genomförande godkändes av etisk kom-

mité vid Uppsala universitet. Medgivande till deltagande i studien gavs via 

anhörig för de patienter som inte kunde ge sitt skriftliga godkännande. 

 

Undersökningsmetod 

 
Studiedesign: Kohortstudie. Patienterna undersöktes avseende hälso-

relaterad livskvalitet vid två tillfällen: vid återbesök efter ca sex månader och 

vid långtidsuppföljning ca 3 år efter insjuknandet i SAB (i genomsnitt 34 

mån efter insjuknandet). Vid båda undersökningstillfällena fick patienterna 

lämna svar om sin självupplevda livskvalitet i enkätform. 
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Baseline data 

 
Variabel  

Medelålder, år 

- Totalt 

- Män 

- Kvinnor 

 

58 

61 

55 

Kön 

- Män 

- Kvinnor 

 

n = 17 (45 %) 

n = 21 (55 %) 

WFNS vid insjuknande  

- Grad 1 

- Grad 2 

- Grad 3 

- Grad 4 

- Grad 5 

n = 19 (50 %) 

n = 7 (18 %) 

n = 4 (11 %) 

n = 7 (18 %) 

n = 1 (3 %) 

  

GOS vid 6 mån 

- Severe disability 

- Moderate disability 

- Good outcome 

 

n = 13 (34 %) 

n = 13 (34 %) 

n = 12 (31 %) 

Typ av åtgärd 

- Operation 

- Endovaskulär 

- Ingen åtgärd 

 

n = 9 (24 %) 

n = 15 (40 %) 

n = 14 (37 %) 

  

 

Tabell 1. Demografiska och kliniska data för studiepopulationen (n = 38) 

WFNS = World Federation of Neuro Surgeons, GOS = Glascow Outcome 

Scale 
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Datainsamling 

 
Ca tre år efter insjuknandet skickades hälsoenkäten tillsammans med ett 

följebrev per post. Därefter skickades upp till tre påminnelser. Datain-

samlingen ägde rum under tidsperioden 2010-10-01 till 2010-11-17. 

 

EQ-5D 

 

I undersökningen användes den svenska versionen av EQ-5D för att under-

söka patienternas hälsorelaterade livskvalitet (se Appendix 1) [9]. EQ-5D är 

ett standardiserat instrument där patienternas hälsorelaterade livskvalitet 

efterfrågas på ett strukturerat sätt.  

Den första delen av EQ-5D är en hälsoenkät där patienten besvarar fem frå-

gor rörande lika många dimensioner av det aktuella hälsotillståndet; rörlig-

het, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smäror/besvär och oro/nedstämdhet. 

Varje fråga har tre möjliga svarsalternativ: inga problem, måttliga problem 

och svåra problem. De fem frågorna med tre svarsalternativ ger totalt 243 

möjliga hälsotillstånd. Instrumentets andra del, EQ-VAS är en visuell analog 

skala, presenterad som en termometerliknande skala graderad 0 till 100 där 

patienten ombeds skatta sin totala livskvalitet. Ändpunkterna på skalan re-

presenterar ”bästa tänkbara hälsotillstånd” respektive ”sämsta tänkbara häl-

sotillstånd”. Mätinstrumentet är framtaget och utvecklat av den multidicipli-

nära och internationella forskargruppen EuroQol. Undersökning med EQ-5D 

är snabb och enkel. Instrumentet är reliabelt, validerat och väl beprövat [9, 

10]. Närstående kan lämna information om livskvalitet via ett by-proxy for-

mulär, i de fall där patienten är oförmögen att själv skatta sitt hälsotillstånd 

pga sin sjukdom. 
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Statistisk analys 

 
Den statistiska mjukvaran som användes var Statistica (version 8.0 för PC). 

Jämförelser mellan grupper gjordes med parametriska och icke-parametriska 

test (t-test, Mann-Whitney U-test, Wilcoxon). Multivariabel regressionsana-

lys användes vid långtidsuppföljningen för att identifiera oberoende pre-

diktorer för HRQoL. Statistisk expertis från företaget Statisticaon AB kon-

sulterades. Nollhypotesen var att ingen skillnad förelåg avseende hälsorelate-

rad livskvalitet vid undersökning efter sex respektive tre år efter SAB. 
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Resultat 

Demografi och klinisk profil 

 
Vår studiepopulation utgjordes av 38 patienter varav 55 % kvinnor (n = 21) 

och 45 % män (n = 17). Ursprungligen inkluderades 39 patienter men en 

patient avled under studietiden och således undersöktes 38 patienter vid två 

tillfällen. Åldersfördelningen var 19-80 år och medelåldern var 58 år (se 

figur 1).  

 

 

 

Figur 1. Visar åldersfördelningen i den undersökta populationen. 

 

Samtliga patienter inkluderades inom 10 dagar på Neurokirurgisk Intensiv-

vårdsavdelning (NIVA) vid Akademiska sjukhuset, Uppsala, efter första-

gångs spontan SAB. 39 % (n = 15) behandlades endovaskulärt, 24 % (n = 9) 

behandlades kirurgiskt och 37 % (n = 14) behandlades varken endovaskulärt 
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eller kirurgiskt. Patienternas hälsorelaterade livkvalitet anges som ett värde 

mellan 0 och 1, där 0 är sämsta möjliga hälsotillstånd och 1 är bästa möjliga 

hälsotillstånd. Värdet beräknades genom att applicera livskvalitetsvikter från 

en europeisk referenspopulation till patienternas hälsoprofil [11]. Vid upp-

följningen efter sex månader var det genomsnittliga EQ-5D-indexvärdet 0,65 

(se figur 2). Motsvarande indexvärde efter tre år var 0,71 (se figur 3) som 

kan jämföras med normalpopulationens 0,74 - 0,84 beroende på ålder [12].  

 

 
Figur 2. EQ-5D presenterat som indexvärde vid 6-mån uppföljning efter 

subaraknoidalblödning 

 
Figur 3. Histogram över EQ-5D presenterat som indexvärde vid treårsupp-

följningen. 
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EQ-VAS var i genomsnitt 78 efter tre år. 

 
Figur 4. Histogram över EQ-VAS vid treårsuppföljningen. 

 

Ingen signifikant skillnad i EQ-5D-indexvärde mellan de två testtillfällena 

kunde påvisas med Wilcoxon matched paired test (p = 0,05). Ingen signifi-

kant skillnad återfanns i indexvärdet mellan kvinnor och män. Vidare sågs 

ingen skillnad i hälsorelaterad livskvalitet vid olika åldrar (se figur 5). 

 
Figur 5. Studiepopulationen åldersgrupperad i fyra grupper. Vertikala linjer 

representerar 95 % konfidensintervall. 
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Allvarlighetsgraden av patientens SAB hade störst inverkan på patientens 

hälsorelaterade livskvalitet vid båda mättillfällena. Den hälsorelaterade livs-

kvaliteten vid treårsuppföljningen korrelerade även med kliniska variabler 

såsom WFNS vid insjuknande och GOS vid 6 mån (se figur 6 och 7). 

 

 
Figur 6. EQ-VAS vid treårsuppföljningen i relation till WFNS vid insjuk-

nande. Vertikala linjer representerar 95 % konfidensintervall. 

 

 
Figur 7. EQ-VAS vid 36 mån i relation till GOS vid 6 mån. Vertikala linjer 

representerar 95 % konfidensintervall. 
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Figur 8. EQ-VAS vid 36 mån vid olika åtgärder. Vertikala linjer represente-

rar 95 % konfidensintervall. 
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Diskussion 

Studiens betydelse 

 
Det viktigaste resultatet av min studie är att den hälsorelaterade livskvali-

teten är likvärdig vid sex månader och tre år efter SAB. Liknande resultat 

erhölls även vid en av få långtidsuppföljningar som är gjorda tidigare [4]. 

Min studie visade också att patienterna som överlevt SAB uppvisade en häl-

sorelaterade livskvalitet likvärdig den hos normalpopulationen. Det kan in-

dikera att den livskvaliteten skattas högre en längre tid efter det att man 

överlevt en livshotande sjukdom, en observation som gjorts även efter minor 

stroke [13]. Tidigare studier på området har visat att den hälsorelaterade 

livkvaliteten sänks på gruppnivå efter en aneurysmal subaraknoidalblödning 

men att stora individuella skillnader föreligger [14, 15] . Påpekas bör att 

många andra studier som undersökt SAB-patienters hälsorelaterade livskva-

litet utesluter icke-aneurysmala blödningar. Då återstår de oftare kliniskt 

allvarligare aneurysmala blödningarna och därmed ses ofta sämre hälsorela-

terad livskvalitet jämfört med friska. Min studie undersöktes patienter med 

SAB av såväl aneurysmal som icke-aneurysmal typ. Patienterna skattade sin 

hälsorelaterade livskvalitet något sämre än normalpopulationens men skill-

naden var inte signifikant. En möjlig orsak till det kan vara att även de lind-

rigare icke-aneurysmala blödningarna fanns med.  

Fynden som gjordes kan innebära att man i den kliniska vardagen kommer 

att kunna informera patienter och anhöriga om vilka förväntningar man kan 

ha på framtida livskvalitet efter SAB och på vilket sätt det kan förutspås. 
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Kliniska parametrar 

 
De kliniska parametrar som visade sig ha prediktiv betydelse var WFNS vid 

insjuknande och GOS vid 6 mån. Låg WFNS indikerar liten hjärnskada och 

förefaller förutsäga bättre HRQoL efter SAB, något som överenstämmer 

med tidigare observationer [6]. Även bra GOS vid sex månader gav en högre 

självskattad hälsorelaterad livskvalitet vid treårsuppföljningen. Som ett mått 

på blödningens svårighetsgrad överensstämmer det med tidigare resultat. 

Svårare blödning utgör den viktigaste predicerande faktorn för hälsorelaterad 

livsvkvalitet vid SAB [15]. Kön och ålder hade inte någon betydelse för 

utfallet, fynd som överensstämmer med vissa tidigare studier [8] men mot-

sägs av andra [6].  

 

Studien visade också att EQ-5D lämpade sig väl för att undersöka livskvali-

teten i den aktuella populationen. Svarsfrekvensen uppgick till 100 % och 

enkäterna var korrekt ifyllda. Instrumentets användbarhet överensstämde 

med tidigare observationer som gjorts vid EQ-5D-undersökningar av SAB-

patienter [16]. Instrumentet borde därför kunna användas rutinmässigt vid 

uppföljning av patienter som insjuknat i SAB för att stärka kunskapsläget. 
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Begränsande faktorer 

 
Studiestorleken med litet antal patienter att den är gjord på ett center är en 

begränsande faktor. Patienterna undersöktes ej med EQ-VAS vid sex måna-

der vilket kunde ha bidragit med ytterligare information. Under den aktuella 

tidsperioden undersöktes inte samtliga SAB-patienter avseende HRQoL. 

Patienterna som vid första uppföljningen undersöktes med EQ-5D blev inte 

medvetet selekterade men selektions-bias kan inte helt uteslutas. Studien är 

dock likvärdig med andra SAB-studier avseende ålder, kön, andra kliniska 

parametrar och metod utöver det att även icke-aneurysmala blödningar in-

kluderades. 
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Slutsatser 

Treårsuppföljningen av HRQoL hos patienter med förstagångs-SAB gav ett 

genomsnittligt EQ-5D-indexvärde som ej var signifikant annorlunda än vär-

det vid sexmånadersuppföljningen. HRQoL efter SAB är endast lätt sänkt 

jämfört med kontrollpopulationen. Allvarlighetsgraden av SAB mätt med 

WFNS vid insjuknande och GOS vid 6 mån hade störst predicerande effekt 

på HRQoL både vid sex månader och tre år efter SAB. Fler och större stu-

dier inom området behövs för att stärka kunskapsläget.  

 

 

 

 

Författarens tack 

 

Följande rader tillägnas de personer som på olika sätt möjliggjort och under-

lättat mitt projektarbete. Jag är mycket tacksam för allt stöd. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare med dr Erik Lundström, Inst 

för Neurovetenskap, neurologi för sitt hängivna och engagerade arbete som 

handledare. Alltid tillgänglig för att med råd, stöd och konstruktiva syn-

punkter hjälpa mitt arbete framåt. 

Tack också till professor och med dr Elisabeth Ronne-Engström för patient-

underlaget och viktiga synpunkter under arbetets gång. 

Slutligen vill jag också tacka sekreterare Gun Schönnings för all hjälp med 

enkäterna. 



 19 

Referenser 

 

1. Ronne-Engström, E., et al., Patients with spontaneous subarachnoid 
haemorrhage - presentation of a 10-year hospital series. Br J 
Neurosurg, 2009. 23(5): p. 499-506. 

2. Molyneux, A.J., et al., International subarachnoid aneurysm trial 
(ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 
2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomised 
comparison of effects on survival, dependency, seizures, rebleeding, 
subgroups, and aneurysm occlusion. Lancet, 2005. 366(9488): p. 
809-17. 

3. Nieuwkamp, D.J., et al., Changes in case fatality of aneurysmal 
subarachnoid haemorrhage over time, according to age, sex, and 
region: a meta-analysis. Lancet Neurol, 2009. 8(7): p. 635-42. 

4. Greebe, P., et al., Functional outcome and quality of life 5 and 12.5 
years after aneurysmal subarachnoid haemorrhage. J Neurol, 2010. 
257(12): p. 2059-64. 

5. Hedlund, M., et al., Coping strategies, health-related quality of life 
and psychiatric history in patients with aneurysmal subarachnoid 
haemorrhage. Acta Neurochir (Wien), 2010. 152(8): p. 1375-82; 
discussion 1382. 

6. Wong, G.K., et al., Health-related quality of life after aneurysmal 
subarachnoid hemorrhage: profile and clinical factors. 
Neurosurgery, 2011. 

7. The International Classification of Impairments, 
Disabilities and Handicaps. World Health Organization, 1980. 

8. Noble, A.J. and T. Schenk, Which variables help explain the poor 
health-related quality of life after subarachnoid hemorrhage? A 
meta-analysis. Neurosurgery, 2010. 66(4): p. 772-83. 

9. EuroQol--a new facility for the measurement of health-related 
quality of life. The EuroQol Group. Health Policy, 1990. 16(3): p. 
199-208. 

10. Dolan, P., Modeling valuations for EuroQol health states. Med 
Care, 1997. 35(11): p. 1095-108. 

11. Greiner, W., et al., A single European currency for EQ-5D health 
states. Results from a six-country study. Eur J Health Econ, 2003. 
4(3): p. 222-31. 



 20 

12. Burstrom, K., M. Johannesson, and F. Diderichsen, Swedish 
population health-related quality of life results using the EQ-5D. 
Qual Life Res, 2001. 10(7): p. 621-35. 

13. van Wijk, I., et al., Mental status and health-related quality of life in 
an elderly population 15 years after limited cerebral ischaemia. J 
Neurol, 2007. 254(8): p. 1018-25. 

14. Greebe, P., G.J. Rinkel, and A. Algra, Long-term outcome of 
patients discharged to a nursing home after aneurysmal 
subarachnoid hemorrhage. Arch Phys Med Rehabil, 2010. 91(2): p. 
247-51. 

15. Meyer, B., et al., Health-related quality of life in patients with 
subarachnoid haemorrhage. Cerebrovasc Dis, 2010. 30(4): p. 423-
31. 

16. King, J.T., Jr., J. Tsevat, and M.S. Roberts, Measuring preference-
based quality of life using the EuroQol EQ-5D in patients with 
cerebral aneurysms. Neurosurgery, 2009. 65(3): p. 565-72; 
discussion 572-3. 

17. Teasdale, G.M., et al., A universal subarachnoid hemorrhage scale: 
report of a committee of the World Federation of Neurosurgical 
Societies. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1988. 51(11): p. 1457. 

18. Jennett, B. and M. Bond, Assessment of outcome after severe brain 
damage. Lancet, 1975. 1(7905): p. 480-4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           
 

© 1989 EuroQol Group. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Group 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hälsoenkät 
    

Svensk version 
 

(Swedish version for Sweden) 
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Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (så här þ), vilket 
påstående som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd i dag. 
 
 
 
Rörlighet 
Jag går utan svårigheter   q 
Jag kan gå men med viss svårighet   q 
Jag är sängliggande   q 
 
 
Hygien 
Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning  q 
Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv   q 
Jag kan inte tvätta eller klä mig själv   q 
 
 
Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier,  
hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter) 
Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter     q 
Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter  q  
Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter   q 
 
 
Smärtor/besvär 
Jag har varken smärtor eller besvär   q 
Jag har måttliga smärtor eller besvär   q 
Jag har svåra smärtor eller besvär   q 
 
 
Oro/nedstämdhet 
Jag är inte orolig eller nedstämd   q 
Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning   q 
Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd   q 
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Till hjälp för att avgöra hur bra eller dåligt ett 
hälsotillstånd är, finns den termometer-liknande 
skalan till höger. På denna har Ditt bästa tänkbara 
hälsotillstånd markerats med 100 och Ditt sämsta 
tänkbara hälsotillstånd med 0. 
 
Vi vill att Du på denna skala markerar hur bra eller 
dåligt Ditt hälsotillstånd är, som Du själv bedömer 
det. Gör detta genom att dra en linje från 
nedanstående ruta till den punkt på skalan som 
markerar hur bra eller dåligt Ditt nuvarande 
hälsotillstånd är. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditt  
nuvarande 

hälsotillstånd 

9 0 

8 0 

7 0 

6 0 

5 0 

4 0 

3 0 

2 0 

1 0 

100 

Sämsta 
tänkbara 
tillstånd 

0 

Bästa 
tänkbara 
tillstånd 



World Federation of Neuro Surgeons (WFNS) 

 

WFNS SAH grading scale 
Scale for grading patients with a subarachnoid haemorrhage. 

Grade GCS Motor deficit 

I 15 - 

II 14-13 - 

III 14-13 + 

IV 12-7 +/- 

V 6-3 +/- 
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Glascow Outcome Scale (GOS)  

 

Glasgow Outcome Scale 
Scale for measurement of outcome after brain injury. 

1 Dead  

2 Vegetative state  

3 
Severe disability 

Able to follow commands/unable to live independently  

4 
Moderate disability 

Able to live independently, unable to return to work or school  

5 
Good recovery 

Able to return to work or school  
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