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Bilaga 4. Kvalitetsgranskning 
Tabell 1. Kvalitetsgranskning av inkluderade studier enligt mall för observationsstudier1 

Referens (författare, 
år) 

Selektionsbias Informationsbias 
(bias vid mätning 

av exponering 
och utfall)  

Förväxlingsfaktorer 
(eng. confounders) 

Bortfallsbias Rapporteringsbias Sammanfattande 
bedömning av risk 

för systematiska fel 

Intressekonfliktsbias 
(ingår ej i 

sammanfattande 
bedömningen) 

Adalbjarnardottir och 
Rafnsson, 2002 

L L M H L H L/O 

Bidstrup m.fl., 2009  L L M H L H L 

Chang m.fl., 2012  L L M M L M L/O 

Galanti m.fl., 2001  L L M L L M L/O 

Lien m.fl., 2009  L L M H L H L/O 

Morgenstern m.fl., 2013  M L L H L H L 

Niemela m.fl., 2009  L L L M L M L/O 

Niemela m.fl., 2011  L L L M L M L 

Rosendahl m.fl., 2002  L L L L L L L/O 

Rosendahl m.fl., 2003  L L L L L L L/O 

Bedömning: L = Låg risk för bias; M = Medelhög risk för bias; O = Oklar risk för bias; H = Hög risk för bias  
1 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten: en metodbok. Stockholm: SBU; 2020. [citerad 25 maj 2021]. Hämtad från: 
https://www.sbu.se/metodbok. 
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