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Epidemiologi	

≈	the	study	of	disease	occurence	in	different	groups	of	
people	and	why	

	

≈	forskning	där	vi	observerar	och	kvantiGierar	
prevalenser	och	associationer,	vanligtvis	utan	att	
genomföra	interventioner	

	

	≈	läran	om	sjukdomsförlopps	demograGi	
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Historik	-	John	Snow	
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Exempel	

•  Frequency	of	a	disease/disease	occurrence		
•  Mechanism	behind	the	occurrence	of	…		

•  Prevention	of…..		
•  Estimate	the	efGicacy	of	treatment…		
•  Adverse	effects	of	the	treatment		
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Att	genomföra	en	studie…	

•  Frågeställning	=	hypotes…och	vad	är	nollhypotesen?	
•  Studiedesign	
•  Variabler:	utfall	respektive	prediktorer	
•  Datainsamling	

•  Deskriptiv	statistik	
•  Analytisk	statistik	
•  Interferens	
	



Study	design	

Experimental	
The	investigator	manipulates	
the	exposure	–	observe	the	

effects	

Randomized	
Controlled	
Trials	

Observational	
”Observe	nature	as	it	is”	

Cohort	
studies	

Case-control	
studies		

Cross-
sectional	
studies	
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Studiedesign	forts	
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Incidensstudie	
Fallrapport,	fallserie	
	

Randomiserad	klinisk	
prövning	
Interventionsstudier	

Observationell	
kohortstudie	
Fallkontrollstudie	

Experimentella	 Observationella	

Deskriptiva	

Analytiska	



Studiedesign	forts	
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•  Felkällor?	
•  Bias	och	felklassiGicering	
•  Confounding	och	effektmodiGiering	

	



Randomized	controlled	trials	
	

Patienterna	fördelas	slumpmässigt	till	de	olika	(beh)grupperna		

àJämförbara	grupper	med	hänsyn	till	både	kända	och	okända	
störfaktorer	

	“Other	study	designs,	including	non-	randomized	controlled	trials,	can	detect	
associations	between	an	intervention	and	an	outcome.	But	they	cannot	rule	out	the	
possibility	that	the	association	was	caused	by	a	third	factor	linked	to	both	intervention	
and	outcome”	 	 	Sibbald	et	al,	BMJ	1998;316:201		

	
	 	 	 	Etiska	problem/skadlig	exponering	

	 	 	 	Verkligheten	som	studeras?	? 
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Table 1. CONSORT 2010 checklist of information to include when reporting a randomised trial (for a 
downloadable version of this checklist see Text S1 or the CONSORT website).* 

Schulz KF, Altman DG, Moher D, for the CONSORT Group (2010) CONSORT 2010 Statement: Updated Guidelines for Reporting Parallel 
Group Randomised Trials. PLoS Med 7(3): e1000251. doi:10.1371/journal.pmed.1000251 
http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.1000251 
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RCT	

Fördelar	
•  Reducerar	effekt	av	confounding	

•  Högsta	evidensen,	särskilt	en	metaanalys	
	

Nackdelar	
•  Etiska	överväganden	
•  Ofta	selekterade	individer	inkluderade	i	studien	–	extern	validitet	

•  Vissa	frågor	kan	ej	besvaras	i	en	RCT	–	exempel?	
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The	Fragility	index	
The	Fragility	Index	is	the	minimum	number	of	patients	whose	
status	would	have	to	change	from	a	nonevent	to	an	event	that	
is	required	to	turn	a	statistically	signiGicant	result	to	a	
nonsigniGicant	result	

The	smaller	the	Fragility	Index,	the	more	fragile	the	trial’s	outcome	

The	Fragility	Index	is	a	useful	metric	for	demonstrating	how	easily	
statistical	signiGicance	based	on	a	threshold	P-value	may	
be	overturned	

Much	of	the	published	medical	literature,	especially	in	critical	care,	
is	built	upon	‘statistically	fragile’	trials	
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Ridgeon EE, Young PJ, Bellomo R, Mucchetti M, Lembo R, Landoni G. The Fragility Index 
in Multicenter Randomized Controlled Critical Care Trials. Crit Care Med. 2016 Mar 9. 
[Epub ahead of print] PubMed PMID: 26963326. 



Varför	är	Fragility	index	viktigt?	
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Det	visar	hur	sköra	studier,	även	randomiserade	studier	kan	vara.	
	
Exempel:	I	en	studie	med	100	patienter	där	placeboarmen	har	20	
dödsfall	och	interventionsarmen	har	9,	så	frågar	vi	oss	vad	det	nya	
p-värdet	skulle	vara	om	dödsfallen	ändrades	till	20/100	och	
10/100.		
	
Om	p	fortsatt	är	<0,05	upprepar	vi	processen	tills	p>0,05.	
	
Det	numret	(tillagda	events)	är	Fragility	Index	och	således	ett	mått	
på	hur	mycket	vi	kan	lita	på	studien. 
	

	



Adaptive	design-RCT	
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Chow SC, Chang M, Pong A (2005).  
    J. Biopharm. Stat., 15 (4), 575-591. 
An	adaptive	design	is	a	design	that	allows	modiDication	(adaptation)	to	some	
aspects	(e.g.,	trial	and/or	statistical	procedures)	of	on-going	trials	after	
initiation	without	undermining	the	validity	and	integrity	of	the	trials.	
	
PhRMA (2006), J. Biopharm. Stat., 16 (3), 275-283. 
An	adaptive	design	is	referred	to	as	a	clinical	trial	design	that	uses	accumulating	
data	to	decide	on	how	to	modify	aspects	of	the	study	as	it	continues,	without	
undermining	the	validity	and	integrity	of	the	trial.	
	
	



Adaptive	design-RCT	exempel	
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• Adaptive	randomization	design	
• Group	sequential	design	
• Flexible	sample	size	re-estimation	design	
• Drop-the-losers	(pick-the-winner)	design	
• Adaptive	dose-Ginding	design	
• Biomarker-adaptive	design	
• Adaptive	treatment-switching	design	
• Adaptive-hypotheses	design	
• Adaptive	seamless	design	
• Two-stage	phase	I/II	(or	II/III)	adaptive	design		
• Multiple	adaptive	design	(any	combinations	of	the	above	
designs)	
	
	



Observational	studies	

					Past 				Present 									Future	

Cohort	study	

Case-control	

Cross	sectional	
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Ekologisk	studiedesign	
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Exposure	 Disease	

?	

?	

Case	Control	
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Exposure	

Prospective	Cohort	Study	
Disease	

?	
?	

Disease	

?	
?	

Exposure	

Retrospective	Cohort	Study	
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Risk/tid	under	risk/persontid	

•  Att	vara	”under	risk”	–	att	ha	möjligheten	att	få	
viss	sjukdom	
•  Alla	levande	är	under	risk	att	dö	
•  Endast	män	är	under	risk	att	få	
prostatacancer	

•  Endast	kvinnor	är	under	risk	att	bli	gravida	
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Risk/tid	under	risk/persontid	

•  Den	period	man	är	under	risk	
•  En	transplanterad	individ	är	under	risk	att	
drabbas	av	avstötning	

•  En	patient	med	CVK	är	under	risk	att	få	en	
katetersepsis	
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Risk/tid	under	risk/persontid	

•  Tid	under	risk	anges	ofta	som	”persontid”	
•  1	personår=en	person	observerad	1	år	
•  …eller	2	personer	observerade	under	0,5	år	
•  ….eller	365	personer	observerade	under	1	
dag	
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Risk/tid	under	risk/persontid	

•  Vi	studerar	utfallet	”katetersepsis”	hos	10	
CVK-bärare	
•  7	individer	Gick	INTE	sepsis	efter	9	månader	
–	tid	under	risk	för	alla	dessa=nio	månader	

•  1	patient	dog	efter	1	månad	–	tid	under	risk	
en	månad	

•  2	patienter	Gick	sepsis	efter	1	respektive	2	
månader	–	tid	under	risk	1	respektive	2	
månader	
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Risk/tid	under	risk/persontid	
Utfall Tid under risk Antal patienter Antal månader 

Ingen sepsis 9 7 63 

Död 1 1 1 

Sepsis 1 1 1 1 

Sepsis 2 2 1 2 

• Total	tid	under	risk:	63+1+1+2=67	personmånader	

• 67/12=5,6	personår	

• Eller	67*30=2010	persondagar 		
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Prospektivt	eller	retrospektivt	
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Sammanfattning	olika	typer	studiedesign	
-	fördelar/nackdelar	

Fall-kontrollstudie	är	ofta	lämplig	när	orsaker	
till	ovanliga	ohälsotillstånd	ska	undersökas	
eller	när	den	presumtiva	riskfaktorn	är	dyr	att	
mäta.	
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Rangordning	design	

1. Randomiserad	kontrollerad		

2. Icke-randomiserad	kontrollerad	
3. Kohort/Fall-kontroll	

ST-fredag 2017 



BIOSTATISTIK	
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Population	
	den	samling	vi	vill	dra	slutsatser	om	

Stickprov	=	sample	
Ett	urval	ur	populationen	

Vi	använder	informationen	i	
stickprovet	för	att	dra	slutsatser	om	

populationen	

Grupp	A	
Grupp	B	 Utvärdera	effekt	

Slutsats	
Statistisk	interferens	



Datanivåer	(typer	av	variabler)	

Kvalitativa	variabler	=	
kategorivariabler	

Kvantitativa	variabler	=		
numeriska	variabler	

Nominala	
variabler	
	
Utfallen	är	
kategorier	som	inte	
kan	rangordnas	

Ordinala	variabler	
	
	
Utfallen	är	ordnade	
kategorier	

Blodgruppering	
Kön	
Yrke	

VAS	
Betyg	
Rökning	(nej,	lite,	
mkt)	
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Datanivåer	(typer	av	variabler)	

Kvalitativa	variabler	=	
kategorivariabler	

Kvantitativa	variabler	=		
numeriska	variabler	

Nominala	
variabler	
	
Utfallen	är	
kategorier	som	inte	
kan	rangordnas	

Ordinala	variabler	
	
	
Utfallen	är	ordnade	
kategorier	

Intervallvariabler	
	
Kan	beräkna	
differenser	men	inte	
kvoter	

Kvotvariabler	
	
Kan	beräkna	
differenser	och	
kvoter	

Blodgruppering	
Kön	
Yrke	

VAS	
Betyg	
Rökning	(nej,	lite,	
mkt)	

Temperatur	mätt	i	C	
och	F	

Längd	
Vikt	
Ålder	
Rökning	(antal	cig/
dag)	
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Ytterligare	indelning	numeriska	
(kvantitativa)	variabler	

	

Diskret	=	kan	endast	anta	vissa	värden	inom	ett	intervall,	oftast	
heltal	

	

Kontinuerlig	=	kan	i	princip	anta	alla	värden	inom	ett	intervall	
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Deskriptiv	statistik	-	centralmått	
	

	

• Medelvärdet	

• Median	(Medianvärde	används	som	centralmått	för	snedfördelade	kontinuerliga	/	diskreta	variabler	
samt	för	variabler	som	mäts	med	ordinalskalan.	Medianvärdet	är	det	värde	som	ligger	exakt	i	mitten	med	
lika	många	mätvärden	ovan	som	under	sig.	

	

• Mode	=	typvärde	
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Deskriptiv	statistik	-	spridningsmått	

Standardavvikelse	
	

Hur	mycket	de	olika	värdena	i	en	population	avviker	från	medelvärdet.		Om	de	
olika	värdena	ligger	samlade	nära	medelvärdet	à	standardavvikelsen	låg.	

	OBS!!!!	Skilj	från	SEM	(standard	error	of	the	mean)	SEM	är	ett	mått	
på	osäkerheten	i	skattningen	av	medelvärdet.	SD	är	ett	mått	på	spridningen	av	
observationerna.																																																																																				(Standardavvikelsen	i	
stickprovet/roten	ur	stickprovsstorleken)	

 

Range		

	

Inter	Quartile	Range	=		75:e	percentilen	–	25:e	percentilen	
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Varians	och	Standardavvikelse	

Exempel:	5	observationer	24,	27,	28,	31,	34	

Summan:	144.	Medelvärde	28,8.	
Om	vi	tar	medelvärdet	och	räknar	hur	varje	värde	skiljer	sig	från	medelvärdet	

(-4,8;	-1,8;	-0,8;	2,2;	5,2)	och	summeras	deviationerna	à	summan	=	0	

Kvadrera	deviationerna,	summera	à	58,8	

58,8/(5-1)	=	variansen	=	14,7	

	

Standardavvikelsen	=	roten	ur	variansen	=	3,8	
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Lågt	medelvärde.	Hög	varians	 Högt	medelvärde.	Låg	varians	



Sammanfattning	centralmått	och	
spridningsmått	

	

Normalfördelad	variabel	à	i	typfallet	redovisas	medelvärdet	med	
	 	 															dess	standardavvikelse	

	

Ordinala	data,	kvantitativa	data	som	ej	är	symmetriska	(skevt	
fördelad	variabel,	extremvärden)		à	använd	median	 	

	 	 	 																									tillsammans	med	IQR	
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Analytisk	statistik	

	

Statistisk	interferens			
à de	metoder	som	används	för	
att	utifrån	ett	stickprov	dra	
slutsatser	om	en	hel	population	
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Population	
	den	samling	vi	vill	dra	slutsatser	om	

Stickprov	=	sample	
Ett	urval	ur	populationen	

Vi	använder	informationen	i	
stickprovet	för	att	dra	slutsatser	om	

populationen	

Grupp	A	
Grupp	B	 Utvärdera	effekt	

Slutsats	
Statistisk	interferens	



Vi	hittar	en	skillnad!		
Bra!	Eller…? 
 Vi	gör	en	studie	

Skillnad	

Verklig	
skillnad	 Slumpfel	

Power	
P-värde	

Konaidensintervall	

Systematiskt	
fel	

Bias	
Confounding	

Ingen	skillnad	

Slumpfel	 Systematiskt	
fel	
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Punktskattningar	och	konaidensintervall	
	

Punktskattning	(eng:	point	estimate)	information	från	stickprovet	används	för	att	

skatta	en	parameter	i	studiepopulationen.	En	punktskattning	kan	vara	ett	enskilt	värde	

eller	andel,	men	det	kan	också	vara	en	skillnad	i	värden	eller	andelar	mellan	olika	

grupper.		

	

	

Exempel:	Vi	väljer	slumpmässigt	ut	100	studenter	på	KI	(=vårt	stickprov).	Vi	registrerar	
ålder	för	de	100	studenterna	och	använder	deras	medelålder	för	att	gissa	–	skatta	–	
medelåldern	för	alla	studenter	vid	KI.	Detta	är	en	punktskattning	av	medelåldern	vid	
KI	
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För	att	ange	osäkerheten	i	en	punktskattning	kan	man	använda	ett	konaidensintervall		

Om	man	väljer	100	stickprov	ur	en	studiepopulation	och	genomför	samma	mätning	på	

alla	stickprov	och	beräknar	ett	95	konGidensintervall	för	varje	stickprov	kan	man	

förvänta	sig	att	95	av	konGidensintervallen	täcker	det	sanna	värdet	i	

studiepopulationen.	

	

à	”ett	95	konaidensintervall	täcker	med	95%	sannolikhet	det	sanna	värdet	i	
studiepopulationen”	
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Punktskattningar	och	konaidensintervall		

	
KI	=	punktskattningen	±	konstant	·	standardfelet.	

	



Exempel	konGidensintervall	
100	studenter	

Medelålder	31.3	

Standardavvikelsen		9.7	år	

	

95	%	konGidensintervall	för	denna	punktskattning		

	31.3	±	1.96	x	(9.7/√100)	=	31.3	±	1.9	à	29.4	–	33.2	

	

à	Medelåldern	i	studiepopulationen	(=	alla	KI	studenter)	med	
95%	sannolikhet	ligger	mellan	29.4	år	och	33.2	år	
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Hypotesprövning		

Antag	att	man	har	beräknat	ett	konGidensintervall	och	därmed	kunnat	konstatera	att	

det	sanna	värdet	i	studiepopulationen	med	95%	sannolikhet	ligger	mellan	två	speciGika	

gränsvärden		

	 	 	à	vad	kan	man	använda	denna	information	till?	??	

	

Med	analytisk	statistik	kan	man	aldrig	bevisa	något.		Däremot	kan	man	avfärda	en	

teori	–	hypotes	–	som	mindre	trolig.	För	att	göra	detta	använder	man	sig	av	något	som	

kallas	hypotesprövning.		
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Nollhypotes	och	alternativ	hypotes	
Nollhypotes	(eng:	null	hypothesis)	=	det	Ginns	ingen	effekt,	ingen	skillnad	
mellan	grupperna,		

	

Alternativhypotes	=	det	ainns	en	verklig	skillnad,	det	som	”Ginns	kvar”	om	
man	förkastar	nollhypotesen	(kan	vara	enkelsidig	eller	dubbelsidig)	

	

	

à Vi	vill	kunna	förkasta	nollhypotesen!		
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Hypotesprövning	med	konaidensintervall	
När	man	gör	hypotesprövning	med	konGidensintervall	beräknar	man	

konGidensintervallet	för	den	punktskattning	man	vill	testa.	Enligt	deainitionen	av	

konaidensintervall	skall	det	sanna	värdet	i	studiepopulationen	med	95%	

sannolikhet	ligga	inom	konaidensintervallets	gränser.		

	

à  Om	nollhypotesen	ligger	inom	konGidensintervallets	gränser	kan	alltså	
nollhypotesen	mycket	väl	vara	det	sanna	värdet,	och	nollhypotesen	kan	med	stor	
sannolikhet	stämma.		

à  Om	nollhypotesen	däremot	inte	ligger	inom	intervallets	gränser	kan	man	förkasta	
nollhypotesen,	d.v.s.	göra	uttalandet	är	nollhypotesen	är	mindre	trolig,	till	förmån	
för	alternativhypotesen.	När	man	har	förkastat	nollhypotesen	säger	man	att	
resultatet	är	statistiskt	signiaikant,	eller	statistiskt	säkerställt.	
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P-värde	
Förutom	att	testa	nollhypoteser	med	konDidensintervall	kan	man	även	använda	p-värde	

P-värde	=	sannolikheten	(måste	ligga	mellan	0	och	1)	för	att	få	 	
	det	observerade	utfallet	givet	att	nollhypotesen	är	sann	 	
	(dvs	ingen	skillnad)		

	

	 	≈	Sannolikheten	att	resultatet	beror	på	slumpen	
	

Om	p-värdet	är	tillräckligt	litet	anser	man	att	det	är	orimligt	att	nollhypotesen	är	sann,	och	alltså	förkastar		man	

den.	DeDinitionen	av	”tillräckligt	liten”	kan	förstås	variera,	men	den	gräns	man	sätter	upp	kallas	för	testets	

signiDikansnivå,	eller	risknivå.	Vanliga	nivåer	är	1%	(0,01),	5%	(0,05)	och	10%	(0,10).	Det	är	viktigt	att	man	redan	

innan	man	börjat	med	de	statistiska	analyserna	har	bestämt	sig	för	vilken	signiDikansnivå	man	skall	använda!	
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Statistisk	signiaikans	är	ej	lika	med	
klinisk	relevans!!!	



P-värde	vs	konaidensintervall	
P-värde	

•  Används	vid	hypotesprövning	

•  Olika	metoder	beroende	på	om	data	
är	normalfördelade	eller	ej		
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Konaidensintervall	

•  Används	vid	hypotesprövning	

•  Uttrycker	osäkerhet	i	en	skattning	

•  	Normalfördelade	data	

	



Vi	hittar	en	skillnad!		
Bra!	Eller…? 
 Vi	gör	en	studie	

Skillnad	

Verklig	
skillnad	 Slumpfel	

Power	
P-värde	

Konaidensintervall	

Systematiskt	
fel	

Bias	
Confounding	

Ingen	skillnad	

Slumpfel	 Systematiskt	
fel	
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Fel	i	hypotesprövningar	
Naturligtvis	kan	man,	som	sagts	tidigare,	aldrig	bevisa	något	med	analytisk	statistik,	utan	man	löper	hela	tiden	risk	att	göra	fel	

av	något	slag	–	antingen	förkastar	man	en	nollhypotes	som	inte	borde	ha	förkastats,	eller	så	förkastar	man	inte	en	

nollhypotes	som	borde	ha	förkastats.	Dessa	två	felen	betecknas	α	och	β.		

à  Typ	I	fel:	man	hittar	en	effekt	som	egentligen	inte	Binns.		

à  Typ	II	fel	(β):	man	inte	hittar	en	effekt	som	faktiskt	Binns	(sample	size)	

	

Statistisk	styrka	(eng:	power)	betecknar	sannolikheten	att	hitta	en	effekt	som	Binns,	och	

beräknas	genom	1-β.	
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VERKLIGHET	
Behandling	har	
effekt	

Behandling	har	
ingen	effekt	

	
STUDIEN	
VISAR	

Behandling	har	
effekt	

Bra!	 α	

Behandling	har	
ingen	effekt	

β	 Bra!	



”Power	–	beräkning”	
	(styrkeberäkning)	

Uppskattning	av	hur	stor	studien	måste	vara	för	att	upptäcka	ett	

förväntat	resultat	(ex	skillnad	i	sjukdomsrisk	hos	exponerade	

individer	och	oexponerade	individer	
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Vi	hittar	en	skillnad!		
Bra!	Eller…? 
 Vi	gör	en	studie	

Skillnad	

Verklig	
skillnad	 Slumpfel	

Power	
P-värde	

Konaidensintervall	

Systematiskt	
fel	

Bias	
Confounding	

Ingen	skillnad	

Slumpfel	 Systematiskt	
fel	
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Bias	och	confounding	
Systematiska	fel	(eng:	bias)	uppstår	när	mätresultaten	har	en	tendens	att	

avvika	från	det	sanna	värdet	på	ett	systematiskt	sätt	(dvs	alla	mätvärden	

avviker	från	det	sanna	värdet	på	samma	sätt).		

	

•  Selection	bias	–	fel	vid	identiGiering	av	studiepopulationen	
•  Ex	man	undersöker	enbart	de	som	frivilligt	anmäler	sig	till	

undersökning.		
•  Observation	or	information	bias	–	fel	vid	mätning	av	exponering	eller	utfall	
•  Ex	s.k.	recall	bias	i	falkontrollstudier,	”lättare”	att	kontroller	erinrar	sig	

att	de	varit	utsatta	för	misstänka	exponeringsfaktorer	
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Confounding	(störfaktor):	exponerade	och	oexponerade	kan	

skilja	sig	med	avseende	på	förekomsten	av	någon	annan	faktor	

som	i	sig	påverkar	risken	att	insjukna.		
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Bias	och	confounding	

Confounder	

Exposure	 Outcome	

1	-	associerad	med	exponeringen	
	
2	-	självständig	riskfaktor	för	
sjukdomen	
	
3	-	inte	ett	mellansteg	i	
kausalkedjan	från	
exponering	till	effekt	
(ej	E	à	C	à	O)	
 



Felkällor	
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Fullständig	precision	–	frånvaro	av	slumpmässiga	fel.		
	Åtgärd	àexempelvis	öka	antalet	individer,	bättre	mätinstrument		

	
Fullständig	validitet	–	frånvaro	av	systematiska	fel	

		



Normalfördelning	
En	teoretisk	fördelning	(≈	deGinierad	av	en	matematisk	formel).		

Många	fenomen	i	naturen	följer	normalfördelningen,	exempelvis	

födelsevikter.		

Går	från	minus	till	plus	oändligheten.		

Symmetrisk.		Ytan	under	kurvan	n	är	1	

	

DeGinieras	utifrån	två	faktorer:		

•  medelvärdet		

•  standardavvikelsen	(=	roten	ur	variansen)	
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Normalfördelning	forts.	
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Inom	intervallet	som	går	från	1,96	
standardavvikelser	under	
medelvärdet	till	1,96	
standardavvikelser	över	
medelvärdet	ligger	95%	av	
observationerna	



Exempel	statistiska	tester/modeller	
Parametriska	tester/modeller	(bygger	på	antaganden	om	hur	data	

fördelar	sig	(oftast	normalfördelningen),	skattar	en	effekt	(ex	skillnad	i	medelvärde)	
för	vilken	man	kan	beräkna	konDidensintervall	och	p-värde)	

•  Two	sample	t-test	
•  Paired	t-test	
•  Regressionsanalys	
•  Variansanalys	(ANOVA)	

	
	

Icke-parametriska:	(kan	anv	oberoende	av	hur	data	fördelar	sig,	baseras	på	
observationernas	ranger,	beräknar	endast	p-värde)	

•  Mann-Whitney	two	sample	test	
•  Chi-2	test	
•  Fischers	exakta	test	
•  Wilcoxons	matched	pairs	test	
•  Spearman’s	rank	correlation	coefGicient	
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Korrelationskoefaicient		

Korrelation	är	ett	begrepp	inom	statistiken	som	anger	styrkan	

eller	riktningen	av	ett	samband	mellan	2	variabler.	Det	kallas	även	

korrelationskoefGicient.	Uttrycks	som	ett	samband	mellan	1	och	-1	

där	0	anger	inget	samband,		

1	anger	maximalt	pos	samband		

och	-1	maximalt	neg	samband	
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Regressionsanalys	
•  Studera	sambandet	mellan	olika	variabler	
	

•  Centrala	inom	epidemiologisk	forskning,	multipel	
regressionsanalys	kan	användas	för	att	kontrollera	för	förväxling	
condfounder)	och	för	att	skapa	prediktionsmodeller	

	

•  Data	anv	för	att	bestämma	en	ekvation	eller	matematisk	modell	
som	beskriver	hur	en	utfallsvariabel	varierar	som	en	funktion	av	
en	eller	Glera	förklarande	variabler.	Utfrån	modellen	kan	sedan	
sambandet	mellan	variablerna	kvantiGieras.	
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Sjukdomsförekomst	

Incidence	–	”Hur	många	blir	sjuka?”	
	 	à	mått	på	hur	många	som	insjuknar	under		en	given	tidsperiod	

	 		

	 	Kumulativ	incidence	(=risk):	andelen	av	en	population	som	insjuknar	under	en	
	given	tidsperiod.	Antalet	insjuknade/antal	friska	vid	start.		

	 	Ex	årligen	insjuknar	5	%	av	Sveriges	befolkning	i	inDluensa	

	 		

	 	Incidence	rate:	antal	nya	sjukdomsfall	under	en	given	tidsperiod/	total	risktid.		

	 	Ex	incidensen	av	Mb	Chron	är	5	per	100.000	personår.	

	

Prevalens	–	”Hur	många	är	sjuka?”	
	 	”Disease	status”	”Disease	burden	in	a	population”	

	 	àproportionen	av	populationen	som	har	en	sjukdom	(eller	egenskap)	vid	ett	
	givet	tillfälle	
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Associationsmått	
Jämförelse	mellan	exponerade	och	icke	exponerade	grupper	
(exponering	=	t.ex.	en	speciGik	behandling)	

	

Absoluta	och	relativa	mått	
•  Riskdifferens	
•  Relativ	risk	:	indikerar	sannolikheten	att	utveckla	sjukdom	
(outcome)	i	exponerad	grupp	jämfört	med	oexponerad	grupp	

•  Odds	Ratio	
•  Hazard	Ratio	
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Sensitivitet/speciaicitet	
Sensitivitet	=	sannolikheten	att	en	sjuk	individ	blir	klassiGicerad	som	sjuk	

Speciaicitet	=	sannolikheten	att	en	frisk	individ	blir	klassiGicerad	som	frisk	
	

	

Positivt	och	negativt	prediktivt	värde	
Sannolikheten	för	sjukdom,	givet	ett	testresultat,	kallas	för	testets	prediktiva	värde.		

	

Positivt	prediktivt	värde	=	sannolikheten	att	en	individ	med	ett	"sjukt"	provsvar	
	 	 	verkligen	är	sjuk	

Negativt	prediktivt	värde	=	sannolikheten	att	en	individ	med	ett	"friskt"	provsvar	
	 	 	verkligen	är	frisk	
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Sjuk	 Frisk	

Sjuk	 A	 B	

Frisk	 C	 D	

Sensitivitet	
A/(A+C)	

Speciaicitet	
D/(B+D)	

Pos	pred	värde	
A/(A+B)	

Neg	pred	värde	
D/(C+D)	

Verklighet	

Test	
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läkartidningen nr 9–10 2013 volym 110470

Biostatistik är en integrerad och central del av epidemiologin, 
och biostatistiska metoder används vid såväl planering som 
analys av epidemiologiska studier. 

Innan en studie genomförs används s!k styrkeberäkningar 
(power-beräkningar) för att uppskatta hur stor studien måste 
vara för att kunna upptäcka ett förväntat resultat, t!ex en viss 
skillnad i sjukdomsrisk hos individer med (exponerade) och 
utan (oexponerade) en viss egenskap eller levnadsvana. När 
studiematerialet väl är insamlat används andra metoder för 
att beskriva materialet och beräkna relativa risker och and ra 
riskmått samt för att uppskatta inverkan av slumpmässiga fel 
i studien. Ytterligare metoder finns för att undersöka om ett 
samband mellan en exponering och ett utfall i själva verket 
förklaras av en tredje faktor – en s!k förväxlingsfaktor (con-
founder) (Fakta 1). Därutöver finns fler mer avancerade bio-
statistiska metoder.

Artikeln ger en introduktion till grundläggande biostatis-
tiska metoder och begrepp som flitigt används i epidemiolo-

giska studier. Texten fokuserar på observationella kliniska 
studier, men flera av koncepten är relevanta även för rando-
miserade kliniska studier.  

Deskriptiv statistik
Deskriptiv statistik används för att sammanställa studiema-
terial med hjälp av tabeller, figurer och olika former av sam-
manfattande mått, såsom medelvärden och procenttal. En 
koncis och informativ sammanställning kan ge  god överblick 
över ett stort studiematerial, peka på trender i materialet och 
ge ledtrådar om hur man bör gå vidare med mer avancerade 
analyser.

Vilka former av sammanfattande mått som används i den 
deskriptiva sammanställningen beror på vilka typer av va-
riabler som ingår i materialet. Det finns två huvudgrupper av 
variabler: kategoriska variabler (som etnicitet eller kön) och 
numeriska variabler (som ålder eller kroppsvikt). Kategoriska 
variabler beskrivs oftast med andelen eller antalet individer i 
respektive kategori. För numeriska variabler beräknas i stäl-
let ofta ett centralmått och ett spridningsmått; centralmåttet 
beskriver variabelns »tyngdpunkt«, medan spridningsmåttet 

   Q klinik & vetenskap verktyg för klinisk forskning (9/14)

Biostatistik har en central roll  
i epidemiologi
Introduktion till begrepp och metoder utifrån kliniska observationella studier 

��Qsammanfattat
Biostatistik är en central del av 
epidemiologisk forskning. 
Deskriptiv statistik används för 
att sammanställa studiemate-
rial med hjälp av tabeller, figu-
rer och olika sammanfattande 
mått, såsom medelvärden och 
procenttal.
Regressionsanalys används 
ofta för att beräkna absoluta 
och relativa risker; riskmåtten 
speglar styrkan av sambandet 
mellan en exponering och före-
komsten av ett visst utfall. 

Inverkan av slumpmässiga fel i 
en studie kan kvantifieras med 
hjälp av P-värden och konfi-
dens intervall. 
Vid statistisk slutledning tolkas 
huvudresultatet (riskmåttet) i 
ljuset av inverkan av slumpmäs-
siga fel i studien. 
Statistik slutledning är bara en 
del av tolkningen av ett studie-
resultat.

ANDREAS PETTERSSON, med dr, 
leg läkare, enheten för klinisk 
epidemiologi, Karolinska insti-
tutet, Stockholm; Department 
of Epidemiology, Harvard 
School of Public Health, Bos-
ton, MA, USA  
andreas.h.pettersson@ki.se
MAX GORDON, doktorand, spe-
cialistläkare i ortopedi, institu-
tionen för kliniska vetenskaper, 
Danderyds sjukhus, Karolinska 
institutet, Stockholm 

GUSTAF EDGREN, docent, AT-lä-
kare, Department of Epidemiol-
ogy, Harvard School of Public 
Health, Boston, MA, USA 
PAUL W DICKMAN, PhD, univer-
sitetslektor i biostatistik; de 
båda sistnämnda institutionen 
för medicinsk epidemiologi och 
biostatistik, Karolinska institu-
tet, Stockholm

��Qfakta 1. Förväxling
Förväxling (confounding) 
innebär att sambandet mel-
lan en exponering och ett 
utfall i själva verket helt el-
ler delvis förklaras av att 
exponeringen samvarierar 
med en annan exponering 
(förväxlingsfaktor) som di-
rekt eller indirekt orsakar 
utfallet man är intresserad 
av. 
Till exempel skulle ett sam-
band mellan rökning (expo-
nering) och koloncancer (ut-
fall) helt eller delvis kunna 
förklaras av (vara »förväx-
lat« med) att rökare äter mer 
rött kött än icke-rökare och 
att intag av rött kött (förväx-
lingsfaktor) i sin tur orsakar 
koloncancer. 
En förväxlingsfaktor har tre 

egenskaper, den
•  samvarierar med expone-

ringen
•  orsakar utfallet direkt el-

ler indirekt
•  är inte en del av orsaks-

kedjan mellan expone-
ringen och utfallet.

En fördel med randomisera-
de kliniska studier jämfört 
med observationella klinis-
ka studier är att randomise-
ringen i sig minimerar risken 
för förväxling, eftersom del-
tagarna slumpmässigt ran-
domiseras till att exponeras 
eller inte. Exponeringen 
samvarierar därmed inte 
med någon förväxlingsfak-
tor, utan är slumpmässigt 
fördelad. 

»Verktyg för klinisk forskning« är en artikelserie som omfattar 14 
artiklar om grundläggande principer för hur man planerar och ge-
nomför kliniska forskningsstudier. Serien startade i nr 3/2013.
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Om	tidsnöd	–	vad	ska	jag	fokusera	på	
inför	tentan?		
•  Datanivåer	
•  Central-	och	spridningsmått	

•  P-värde/konGidensintervall	
•  Bias/confounding	

•  Normalfördelning	
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In designing a study: 
  

 

a)Power analysis should be carried out before starting a study to find out the number of cases to be included in the study. 

 

Correct Answer: Trueb)Power of the study should be at least 95%.  

 

Correct Answer: FalsePower analysis is performed to determine the sample size required to show a certain difference. Power= 1-beta, where 
beta=type II error. The power of the study should be at least 80%. This means there should be at least an 80% chance of detecting a difference, 
if a difference exists.c)Cross over design is the most common method of controlling.  

 

Correct Answer: FalseThe two groups method is the most common method of controlling. One group receives the study drug (for example) and the 
other acts as a control.d)The level of significance (p value) chosen is always 0.05%. 

 

Correct Answer: FalseA probability of less than 0.05 represents statistical significance. However, more stringent levels of probability are sometimes 
used for example P<0.01e)Blinding and Randomisation helps in reducing Bias. 

 

Correct Answer: TruePatients are randomly allocated to one or the other group in order to reduce the chances of bias towards one or the other 
treatment.  
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Regarding Statistical Distribution of data: 
  

 

a)In skewed data, non parametric tests are more appropriate.  

 

Correct Answer: Trueb)In normal distribution, Mean, Median and Mode have same value. 

 

Correct Answer: Truec)In Gaussean distribution, one Standard Deviation below and above mean includes 63% of data. 

 

Correct Answer: FalseFor data which is normally distributed, 68% of them will fall between 1SD on either side of the mean, 95% within 1.96SD and 
99% within 3SD.d)Nominal and Ordinal data which are normally distributed are Parametric data. 

 

Correct Answer: FalseInterval or ratio data, which are normally distributed are called parametric data. All other data (Nominal, Ordinal) are called non-
parametric.e)Student t test can be used for normally distributed interval data. 

 

Correct Answer: True   
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Två	variabler	

�	Ibland	vill	man	undersöka	om	två	variabler	

”hänger	ihop”	

�	Exempelmaterial:	

�	195	manliga	yrkesGiskare	mellan	31	och	59	år	

�	Blod	analyserat	för	PCB	och	Hg	

�	Har	en	Giskare	med	högt	PCB	också	högt	Hg?	

�	Bara	samvariation	→	korrelation	

�	En	påverkar	den	andra	→	linjär	regression	

Korrelationskoefficienter används för att visa hur två 

variabler samvarierar 

� För normalfördelade data används Pearsons 

korrelationskoefficient (r) 

� För övriga data används Spearmans 

korrelationskoefficient (rS)	
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� Om en variabel påverkar den andra använder 

man linjär regression 

� Exempel: Om y alltid är samma som x kan 

man skriva y = x 

� Exempel: Om y alltid är dubbelt så stor som x 

kan man skriva y = 2x 

� y kallas för den beroende variabeln 

� x kallas för den oberoende variabeln 

	

En generell formel för sambandet mellan y 

och x kan skrivas y = βx 

� β kallas för ekvationens riktningskoefficient 

eller lutningskoefficient (slope) 

� Tolkningen av β är 

� För varje enhet x ökar, ökar y β enheter 

� En individ med en enhet högre x har β enheter 

högre y 

� β kan vara negativ = minskning	
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För	varje	värde	på	x	
måste	y	vara	
normalfördelad	
�	Samtliga	observationer	
måste	vara	oberoende	
�	Förhållandet	mellan	x	
och	y	måste	vara	linjärt	



The Normal Distribution 
The Central Limit Theorem 
The p-value 
Standard Error of the Mean 
Type I and II Errors 
Power of a Statistical Test 
One versus Two-tailed Tests 

Bayesiansk statistik 
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De	egenskaper	som	beskrivs	ovan	har	använts	för	att	konstruera	
statistiska	test.	Eftersom	dessa	test	bygger	på	bl.a.	

normalfördelningens	parametrar	kallas	de	för	parametriska	test	(eng:	parametrical	tests).	För	
att	parametriska	

test	skall	kunna	användas	måste	det	datamaterial	man	analyserar	ha	samma	egenskaper	den	
fördelning	på	vilken	testen	är	baserade,	d.v.s.	data	måste	vara	normalfördelade.	(Det	Ginns	

även	andra	
teoretiska	fördelningar	på	vilka	statistiska	test	är	baserade,	men	detta	ingår	inte	i	kursen.)	

 


