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Abstract 
Title: Comparison of risk for recurrent inguinal hernia based on the surgical procedure of choice  

- An application of survival analysis 

When men undergo surgical repair for primary inguinal hernia, practice is to use the procedure open 

mesh. If the hernia reoccurs, open mesh cannot be used again, and the procedure of choice is then 

laparoscopic mesh repair. Some men receive surgical repair with laparoscopic mesh repair on primary 

inguinal hernia. It’s estimated that approximately a tenth of all inguinal hernia repairs is on a recurrent 

inguinal hernia. With data from The Swedish Hernia Register this study aims to examine if there is any 

difference in risk for the hernia to reoccur based on the surgical procedure of choice used on the primary 

hernia. 

To examine the risk, survival analysis was used where the outcome of interest was the hazard ratio for 

procedure. A Cox Proportional Hazard model was estimated, and the proportional hazard assumption was 

validated. The proportional hazard assumption was violated for the Cox model, so an Extended Cox 

model was estimated with two Heaviside functions. The result of the study was that the group who 

received laparoscopic mesh repair had a hazard 3.3 times as high compared to open mesh until 460 days 

after repair of primary inguinal hernia, while after 460 days the hazard ratio was 1.4 times as high 

compared to open mesh. 
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Sammanfattning 
När män primäropereras för ljumskbråck är praxis att göra det med metoden öppet nät. Om de senare 

behöver opereras om kan inte öppet nät användas igen utan då används vanligen titthålsmetoder. Vissa 

blir dock primäropererade med titthålsmetoder. Ungefär en tiondel av alla bråckoperationer i Sverige är 

en omoperation. Med hjälp av data från Svenskt Bråckregister undersöker denna studie om det finns 

någon skillnad i risk för omoperation beroende på operationsmetod. För att undersöka det används 

överlevnadsanalys där hazard ratio för operationsmetod är av intresse. En Cox Proportional  

Hazard-modell skattades och proportional hazard antagandet kontrollerades. Då proportional hazard ej 

ansågs uppfyllt för Cox PH skattades istället en Extended Cox model med två heaviside-funktioner. 

Resultatet av studien är att titthål har 3.3 gånger så hög hazard gentemot öppet nät under de första 460 

dagarna efter primäroperationen, medan titthål har 1.4 gånger så hög hazard gentemot öppet nät efter 460 

dagar. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Ungefär 16 000 ljumskbråcksoperationer utförs årligen i Sverige vilket gör det till en av de vanligaste 

operationerna inom svensk kirurgi. Ljumskbråck uppstår till följd av en försvagning i bukväggen, en håla 

bildas som vanligtvis fylls med tarm eller fettvävnad. Det kan vara obehagligt och smärtsamt men kräver 

sällan akutsjukvård. Ljumskbråck går inte bort av sig självt utan behöver opereras. Till följd av 

anatomiska skillnader är ljumskbråck cirka åtta gånger vanligare hos män än kvinnor. 

När män primäropereras för ljumskbråck, alltså opereras för första gången i den aktuella ljumsken, är 

praxis att göra det med metoden öppet nät. Kirurgen gör ett snitt över ljumsken, där ett nät opereras in för 

att täcka upp försvagningen i bukväggen. Om det sedan behövs en omoperation kan inte öppet nät 

användas igen som en följd av det ärr som bildats. Omoperation sker då vanligtvis med titthålsmetod där 

kirurgen går in med instrument via små hål i sidan av buken. Ibland utförs titthålsoperationer på 

förstagångspatienter. 

Syftet med denna studie är att jämföra risken för omoperation mellan öppet nät och titthålsmetoder. För 

att undersöka det analyseras män som primäropererats för ljumskbråck med antingen öppet nät eller 

titthål. Det av intresse är om de efter primäroperationen behöver opereras om i samma ljumske, beroende 

på vilken operationsmetod som användes vid första operationstillfället. 

Data som analyserats kommer från Svenskt Bråckregister, vilket är världens mest omfattande 

bråckregister. Nästintill alla svenska kliniker som utför ljumskbråcksoperationer rapporterar till Svenskt 

Bråckregister. I studien undersöks och analyseras 89 000 observationer, varav drygt 80 procent opererats 

med metoden öppet nät och 20 procent opererats med titthålsmetod och runt 2 procent opererats om. 

Med hjälp av statistiska modeller som kan hantera tid till händelse, vanligtvis kallat överlevnadsanalys, 

analyseras data från Svenskt Bråckregister. Dessa modeller behöver uppfylla vissa antaganden för att 

tolkningarna av dem ska bli korrekta. Då den första modellen som skattades bröt mot ett viktigt 

antagande, delades tiden upp i två intervall: ett intervall där tiden var fram till 15 månader efter 

operationen, och ett intervall där tiden var 15 månader och framåt. 

Det studien kommit fram till är att gruppen som opererats med titthål har en högre risk för att bli 

omopererade gentemot gruppen som opererats med öppet nät. Resultatet gäller i de båda tidsintervallen. 
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1. Inledning 
Ljumskbråcksoperation är en av de vanligaste operationerna som utförs i den Svenska dagkirurgin, 

ungefär 16 000 operationer utförs årligen. Av dessa beräknas ungefär en tiondel vara omoperationer 

(Svenskt Bråckregister, 2019).  

Ljumskbråck uppstår till följd av en försvagning i bukväggen, en håla bildas som kan fyllas med 

fettvävnad eller tarm. Ljumskbråck går inte tillbaka av sig självt utan behöver opereras. 

Operationsmetoderna för ljumskbråck har varierat över tid. Förut var det vanligt med suturerade metoder 

där försvagningen syddes igen med hjälp av kroppens egna vävnader, men sedan en tid tillbaka är främre 

öppet nät den vanligaste metoden när det kommer till att operera ljumskbråck på män (Svenskt 

Bråckregister, 2019). Ett nät opereras in via ett snitt över ljumsken för att täcka upp den försvagning som 

skett (Haapamäki et al. 2015). Oftast används lokalbedövning och patienten blir fri från besvär efter 

någon månad (Neumeyer et al. 2004). Ljumskbråck kan även opereras med laparoskopiska metoder 

(framöver refererat till som titthål), vilket innebär att kirurgen går in via titthål för att operera in nätet. 

Dessa metoder är förenade med något större risk för patienten och måste utföras under narkos. Patienterna 

blir i regel helt återställda någon dag tidigare än vid främre öppet nät (Neumeyer et al. 2004). 

Om en patient som genomgått öppet nät behöver opereras om kan samma metod i regel inte användas 

igen, då patienten efter första operationstillfället har ett ärr i ljumsken över försvagningen i bukhålan. 

Titthålsmetoder är att föredra vid omoperation hos patienter som redan opererats med öppet nät och öppet 

nät är att föredra hos patienter som redan opererats med titthålsmetoder (Simons et al. 2009). 

Eftersom det finns två olika metoder att primäroperera ljumskbråck ligger det i studiens intresse att 

jämföra risken för omoperation baserat på vilken operationsmetod som användes vid primäroperationen. 

1.1. Syfte 
Syftet med denna studie är att med hjälp av data från Svenskt Bråckregister jämföra risken för 

omoperation hos män som primäropererats för ljumskbråck med avseende på operationsmetod. Då data 

är i form av tid till händelse används överlevnadsanalys för att modellera risken. 

1.2. Tidigare forskning 
Flera tidigare studier på området finns. I en studie av Neumayer et al. (2004) randomiserades vilken 

operationsmetod, öppet nät eller titthål, 1983 patienter skulle få vid bråckoperation. Vid analys av 

huruvida bråcket återkom efter operation användes logistisk regression och resultatet var att öppet nät är 

överlägset titthål vid primäroperation av bråck, medan ingen skillnad operationsmetoderna emellan kunde 

påvisas vid operation av recidivbråck Eklund et al. (2009). kom fram till i sin studie att titthål var förenat 

med högre risk för recidiv av bråck gentemot öppet nät. När de däremot exkluderade en kirurg som stod 

för 33% av all recidiv i titthålsgruppen kunde de inte längre visa på någon signifikant skillnad i risken för 

recidiv av bråck operationsmetoderna emellan. 
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2. Metod 

2.1.  Överlevnadsanalys 
Målen med överlevnadsanalys är ofta tre: att estimera och tolka överlevnads- och/eller hazardfunktioner 

(båda beroende av tid), att jämföra överlevnads- och/eller hazardfunktioner (grupper eller individer 

emellan) och att undersöka hur olika variabler är associerade med överlevnadstiden. 

Händelse, eller event, är vanligtvis död, återfall i sjukdom eller annan individuell händelse, till exempel 

omoperation. Tid, eller survival time, är tid till händelse eller tid till högercensurering, alltså tiden 

individen är under risk för händelsen och kan observeras. 

Vid insamling av överlevnadsdata kan olika typer av censurering uppstå. Högercensurering uppstår när en 

individ som varit med i studien inte längre går att observera eller när individen nått studiens slutdatum 

utan att händelsen inträffat. Exempelvis om en person dör när död inte är händelsen av intresse, 

högercensureras den vid tidpunkten för dödsfallet. Om en individ inte upplevt händelsen innan studiens 

slutdatum, högercensureras den vid tiden för studiens slutdatum. Individer som högercensurerats 

innehåller ändå information, den om att de inte upplevt händelsen innan tidpunkten för censurering (Klein 

och Moeschberger 2003, 64). 

Individer kan också vänstercensureras eller intervallcensureras. Även vänstertrunkering kan uppstå vid 

insamling av överlevnadsdata. Vänstercensurering, intervallcensurering och vänstertrunkering tas inte upp 

i denna uppsats, den intresserade hänvisas till Survival Analysis - Techniques for Censored and Truncated 

Data av Klein och Moeschberger (2003). 

I figur 2.1 samt tabell 2.1 visas exempel på hur överlevnadsdata kan se ut. I figur 2.1 ses ett lexisdiagram 

som illustrerar hur individer observeras över tid för att sedan råka ut för en händelse eller bli censurerade. 

Data om individer kan samlas in vid olika tidpunkter, där strecken börjar på x-axeln är första gången en 

individ inkluderas i studien. Den röda streckade linjen indikerar studiens slutdatum. Mellan att en individ 

inkluderas i studien och studiens slutdatum kan händelse eller högercensurering inträffa. De tre 

observationer som tar slut vid den röda streckade linjen är högercensurerade vid studiens slutdatum. 
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Figur 2.1. Lexisdiagram över hur individer observeras över tid för att sedan råka ut för händelse, 

markerat med ett plus i figuren, eller högercensurering. Studiens slutdatum är markerat med en röd 

streckad linje. 

 

Hur överlevnadsdata tabelleras illustreras i tabell 2.1. Den första kolumnen är individens beteckning. 

Tiden t är den observerade överlevnadstiden, D är en indikatorvariabel som kodas 1 om händelse inträffat 

och 0 för censurering. X1 till Xp innehåller värden på observerade förklaringsvariablerna (Kleinbaum och 

Klein 2012, 60). 

 

Tabell 2.1. Exempel på hur överlevnadsdata tabelleras. 

 

  

Individ # t D X1 X2 … Xp

1 6 0 X11 X21 … Xp1

2 3 1 X12 X22 … Xp2   

: : : : : : :

n tn dn X1n X2n … Xpn
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2.2. Överlevnadsfunktioner och fördelningar 
Tiden T är en slumpvariabel och alltid större eller lika med 0, t är det observerade värdet på T. Tid kan 

exempelvis vara i år, månader eller dagar. S(t) är överlevnadsfunktionen och beskriver sannolikheten att T 

är större än det observerade värdet t 

𝑆(𝑡) = 𝑃(𝑇 > 𝑡). (1) 

Om en individ överlevt 5 tidsenheter blir överlevnadsfunktionen 

𝑆(5) = 𝑃(𝑇 > 5). 

Teoretiskt när t går mot oändligheten går S(t) mot 0, givet oändlig tid kommer alla individer råka ut för 

händelsen. Vid startpunkten har ingen händelse inträffat och S(0) = 1 (Kleinbaum och Klein 2012, 59). 

Utifrån (1) kan överlevnadskurvor ritas. Låt Rl vara alla individer som inte censurerats eller upplevt 

händelsen vid, eller innan, tidpunkten (l). Vid varje tidpunkt för händelse (l) skattas S(t) som kvoten av Rl 

och det totala antalet individer i datamaterialet (n): 

�̂�(𝑡𝑙) =
𝑅𝑙

𝑛
 

(Kleinbaum och Klein 2012, 63). Överlevnadskurvor kan stratifieras, det innebär att individer som 

exempelvis tillhör en viss åldersgrupp eller är behandlad med ett visst läkemedel får en egen kurva 

gentemot de andra åldersgrupperna eller de individer som inte är behandlade. I teorin är 

överlevnadskurvor kontinuerliga men i praktiken är de stegfunktioner (Kleinbaum och Klein 2012, 59). 

Täthetsfunktionen är definierad som den negativa derivatan av överlevnadsfunktionen 

𝑓(𝑡) = −
𝑑

𝑑𝑡
𝑆(𝑡). (2) 

För tillräckligt små Δt kan (2) skivas som ett gränsvärde 

𝑓(𝑡) = lim
∆𝑡→0

𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 < 𝑡 + ∆𝑡)

∆𝑡
    , 𝑡 > 0,  

vilket är sannolikheten för att en händelse inträffar i intervallet (t; t + Δt), dividerat med Δt, när Δt går 

mot noll (Broström 2012, 19-20). 

Hazarden, h(t), kan närmast beskrivas som den momentana risken per tidsenhet för händelsen att inträffa, 

givet att individen har överlevt minst till tiden t 

ℎ(𝑡) = lim
∆𝑡→0

𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 < 𝑡 + ∆𝑡|𝑇 ≥ 𝑡)

∆𝑡
    , 𝑡 > 0.  

Hazardfunktionen är ett gränsvärde där Δt går mot noll. I täljaren finns den betingade sannolikheten att 

slumpvariabeln T är större eller lika med tiden t, men mindre än t + Δt, givet att T är större eller lika med 

t. På grund av nämnaren (Δt) betraktas hazarden som en intensitet snarare än en sannolikhet. Hazarden är 

aldrig negativ och har inte heller någon övre gräns, den går från 0 till oändligheten. Skalan beror på 

tidsmåttet vilket exempelvis kan vara i år, månader, dagar (Kleinbaum och Klein 2012, 11-12). 
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Den kumulativa hazardfunktionen för kontinuerliga värden på t är definierad som 

𝐻(𝑡) = ∫ ℎ(𝑢)𝑑𝑢

𝑡

0

    , 𝑡 > 0,  

och ackumulerar den momentana risken över hela intervallet (0; t). Den kumulativa hazardfunktionen är 

integralen av hazardfunktionen från 0 till tiden t (Broström 2012, 20-21). 

Överlevnadsfunktionen, hazardfunktionen och den kumulativa hazardfunktionen har alla nära samband. 

Om någon är känd kan de andra beräknas enligt följande: 

ℎ(𝑡) =
𝑑

𝑑𝑡
𝐻(𝑡), 

𝑆(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝[−𝐻(𝑡)], 

𝐻(𝑡) = −𝑙𝑜𝑔[𝑆(𝑡)] 

(Klein och Moeschberger 2003, 93)(Kleinbaum och Klein 2012, 15). 

2.3. Cox Proportional Hazard model 
Cox Proportional Hazard model (Cox PH) är en semi-parametrisk modell som består av en parametrisk 

del, 𝜑, och en icke-parametrisk del, h0(t): 

ℎ(𝑡, X) = ℎ0(𝑡) × exp[𝜑] , 𝑡 ≥ 0, (3) 

där 𝜑 = ∑ (𝛽𝑖
𝑝
𝑖=1 𝑥𝑖) och X = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝) är en vektor av förklaringsvariabler och p antalet 

förklaringsvariabler i modellen (Cox, 1972). Baseline hazarden, h0(t), innehåller tid (t) men inte 

förklaringsvariabler. Uttrycket 𝜑 innehåller förklaringsvariabler och deras koefficienter, men inte tid. Om 

alla xi är lika med noll, så förenklas modellen till baseline hazarden (Kleinbaum och Klein 2012, 109-

110). 

För att skatta koefficienterna, βi, maximeras likelihooden, L(βi). För Cox PH är L() en partiell likelihood, 

vilket innebär att likelihooden beräknas direkt på de observationer där händelsen inträffar men använder 

indirekt information från observationer som senare censureras. Den partiella likelihooden kan skrivas som 

∏
exp(𝜷 × 𝑿(𝑙))

∑ exp(𝜷 × 𝑿(𝑘))𝑘𝜖𝑅𝑙

𝑁

𝑙=1

(4) 

där 𝜷 = (𝛽1, … , 𝛽𝑝) och 𝑿 = (𝑥1, … , 𝑥𝑝)(Cox, 1975). Vid varje tidpunkt för händelse (l) beräknas 

likelihooden för händelsen som är en kvot av exponenten av 𝜷 samt X för individen som råkar ut för 

händelsen vid (l) dividerad med exponenten av 𝜷 samt X för alla individer som är under risk vid 

tidpunkten (l). I Rl finns alla individer (k) som överlevt till tidpunkt (l) utan att råka ut för händelsen vid 

(l) och inte heller högercensureras vid (l) eller tidigare. I (4) är N det totala antalet händelser. Notera att 𝜷 

skattas utan att baseline hazarden behöver beräknas (Klein och Moeschberger 2003, 254). 

Likelihooden maximeras genom att derivera den logaritmerade likelihooden med avseende på βi, sätta 

derivatan till 0 och sedan lösa ekvationen 

𝑑𝑙𝑛(𝐿)

𝑑𝛽𝑖
= 0.  
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Ekvationen går inte att lösa analytiskt, utan löses numeriskt med hjälp av dator som itererar värdet på 

maximum likelihood-skattningen tills den hittar en maxpunkt. 

Skattningen av variansen för �̂�𝑖 är utanför omfattningen av denna studie, nyfikna läsare hänvisas till A 

note on variance estimation in the Cox proportional hazards model av Jiong Luo och Zheng Su (2013). 

Ett 95%igt konfidensintervall för �̂�𝑖 fås genom 

�̂�𝑖 ± 1.96 × √𝑉𝑎𝑟(�̂�𝑖) (5) 

(Kleinbaum och Klein 2012, 105).  

En teststatistika fås genom att dividera �̂�𝑖 med dess standardfel, där standardfelet är kvadratroten av 

variansen för �̂�𝑖. Kvoten är approximativt en standardnormalfördelad variabel. Om motsvarande p-värde 

för teststatistikan är under 0.05 antas �̂�𝑖 vara signifikant skild från 0 på 5% signifikansnivå (Kleinbaum 

och Klein 2012, 103). 

Hazard ratio (HR) är kvoten av hazarden mellan två grupper. Det som skiljer grupperna åt är deras värden 

i X. För att enklare kunna tolka HR är det fördelaktigt om HR är större än 1. För att uppnå det sätts 

gruppen med högre hazard, h(t, X*), i täljaren och den med lägre hazard, h(t, X) i nämnaren. HR 

definieras som 

𝐻𝑅 =
ℎ(𝑡, 𝑿∗)

ℎ(𝑡, 𝑿)
        , ℎ(𝑡, 𝑿∗) > ℎ(𝑡, 𝑿),  

och kan med hjälp av (3) utvecklas till 

ℎ0(𝑡) × 𝑒𝑥𝑝[𝜑∗]

ℎ0(𝑡) × 𝑒𝑥𝑝[𝜑]
=

𝑒𝑥𝑝[𝜑∗]

𝑒𝑥𝑝[𝜑]
=

𝑒𝑥𝑝[∑ (𝛽𝑖 × 𝑥𝑖
∗)𝑝

𝑖=1 ]

𝑒𝑥𝑝[∑ (𝛽𝑖 × 𝑥𝑖)𝑝
𝑖=1 ]

= 𝑒𝑥𝑝 [∑ 𝛽𝑖(𝑥𝑖
∗

𝑝

𝑖=1

− 𝑥𝑖)]  

(Kleinbaum och Klein 2012, 115). Exempelvis om X bara innehåller en variabel, E, som är kodad 1 om 

behandlad, 0 annars, blir HR då 

𝑒𝑥𝑝[𝛽(1 − 0)] = 𝑒𝑥𝑝[𝛽]. 

En egenskap hos Cox PH är att HR beräknas utan att h0(t) behöver specificeras. 

Kom ihåg att hazarden är den momentana risken per tidsenhet för händelsen att inträffa. Ett HR på 1.5 kan 

då närmast tolkas som att den momentana risken per tidsenhet för händelsen att inträffa är 1.5 gånger 

högre för gruppen med E = 1 gentemot gruppen med E = 0 (Kleinbaum och Klein 2012, 36). 

Ett 95%-igt konfidensintervall för HR fås genom exponenten av konfidensintervallet för βi, alltså 

exponenten av ekvation (5) (Kleinbaum och Klein 2012, 105). 

2.4. Proportional Hazard Assumption 
Ett viktigt antagande hos Cox PH är att HR är konstant över tid. Antagandet kallas proportional hazard 

assumption (PH) och är ekvivalent med att hazarden för en grupp är proportionell mot hazarden för en 

annan grupp, där proportionaliteten är oberoende av tid. Med andra ord ska proportionaliteten vara lika 

stor över hela tidsintervallet, vilket kan visas med en omskrivning av HR: 

ℎ(𝑡, 𝑿∗) = 𝜃 × ℎ(𝑡, 𝑿),  



13 

 

där 𝜃 är en konstant (Kleinbaum och Klein 2012, 126). 

Det finns tre olika tillvägagångssätt för att testa om PH är uppfyllt i en Cox PH: grafisk analys, goodness 

of fit-test och test med tidsberoende variabler. 

För att undersöka om PH är uppfyllt grafiskt används skattade log-log-kurvor. En log-log-kurva är en 

transformation av en skattad överlevnadskurva där den naturliga logaritmen av en skattad 

överlevnadskurva tagits två gånger, ln(-ln(S(t))). Vanligtvis ritas två kurvor, en där E = 1 och en där E = 

0. Om kurvorna korsar varandra är PH för E inte uppfyllt. Om de däremot ser ut att vara proportionella, 

men olika mycket över tid, kan vidare tester behövas för att säkerställa PH. Nackdelen med grafisk analys 

är att den är relativt subjektiv (Kleinbaum och Klein 2012, 169). 

Ett mer objektivt sätt att testa PH är med goodness of fit-test (GOF). GOF är baserat på Schoenfeld-

residualer (Schoenfeld 1982). Ett p-värde estimeras för varje förklaringsvariabel och om p-värdet är stort 

(p > 0.1) antas PH för variabeln vara uppfyllt. Det brukar anses fördelaktigt att kombinera grafisk analys 

med GOF när det kommer till att validera PH då GOF kan ge signifikanta värden vid stora stickprov. Då 

alternativhypotesen vid GOF är att PH inte är uppfyllt, går det egentligen inte via GOF att bevisa att PH 

är uppfyllt, då nollhypoteser inte bevisas (Kleinbaum och Klein 2012, 182). 

Det tredje alternativet för att kontrollera att PH är uppfyllt är att testa med tidsberoende variabler. Om en 

variabel, x, vid grafisk analys eller GOF uppvisar problem med PH kan den inkluderas i modellen med en 

funktion av tid via g(t) × x, där g(t) är en funktion av tid. Om interaktionstermen g(t) × x är signifikant vid 

ett Wald-test är x troligtvis tidsberoende. Valet av tidsfunktion kan påverka om interaktionstermen blir 

signifikant eller inte (Kleinbaum och Klein 2012, 184). 

2.5. Extended Cox model 
Om tidsberoende variabler inkluderas i Cox PH, med eller utan en funktion av tid, kallas modellen för 

Extended Cox model (ECM). I en ECM antas, generellt, PH inte längre vara uppfyllt (Ata och Sözer, 

2007). 

Den generella formeln för ECM är 

ℎ(𝑡, 𝒙(𝑡)) = ℎ0(𝑡) × 𝑒𝑥𝑝 [∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖  + ∑ 𝛿𝑗𝑥𝑗 (𝑡)𝑝2
𝑗=1

𝑝1
𝑖=1 ], 

där p1 är antal förklaringsvariabler i modellen som uppfyller PH och p2 är antal förklaringsvariabler som 

är beroende av tid. Vektorn x(t) innehåller (x1...xp1, x1(t)...xp2(t)). βi och δj är koefficienter där δj är 

koefficient för variabeln xj vid tidpunkten (t) (Ata och Sözer, 2007). Notera att värdet på xj(t) varierar 

beroende på tidpunkten t medan värdet på xi är detsamma över hela tidsintervallet (Kleinbaum och Klein, 

s.250).  

När tidsberoende variabler inkluderas i en ECM med en funktion av tid, g(t), blir den generella formeln 

ℎ(𝑡, 𝒙(𝑡))  = ℎ0(𝑡) × 𝑒𝑥𝑝[∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗  + ∑ 𝛿𝑗(𝑥𝑗 × 𝑔𝑗(𝑡))
𝑝
𝑗=1

𝑝
𝑗=1 ], 

där gj(t) är en funktion av tid för de förklaringsvariabler som är beroende av tid och 0 för de 

förklaringsvariabler som uppfyller PH (Ata och Sözer, 2007). 

Funktionen g(t) kan exempelvis definieras som g(t) = 0, g(t) = t, g(t) = log(t) eller som en heaviside-

funktion. 
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En heaviside-funktion definieras enligt följande 

𝑔(𝑡)𝐻𝑆 = {
1 𝑜𝑚 𝑡 ≥ 𝑡0

0 𝑜𝑚 𝑡 < 𝑡0
,  

där t0 är en förvald tidpunkt (Kleinbaum och Klein 2012, 257). Om en heaviside-funktion införs som 

interaktionsterm i en ECM med endast E som förklaringsvariabel blir modellen då 

ℎ(𝑡, 𝑿(𝑡)) =  ℎ0(𝑡) × 𝑒𝑥𝑝[𝛽𝐸 + 𝛿(𝐸 × 𝑔(𝑡))]. (6) 

Det blir då två stycken HR för (6), en där 𝑡 ≥ 𝑡0, och en där 𝑡 < 𝑡0: 

𝑔(𝑡) = 1: HR = 𝑒𝑥𝑝(𝛽 + 𝛿), 

𝑔(𝑡) = 0: HR = 𝑒𝑥𝑝(𝛽). 

Ett alternativ till en ECM med E och interaktionstermen E×g(t)HS är att använda två heaviside-funktioner 

enligt följande: 

𝑔1(𝑡) = {
1 𝑜𝑚 𝑡 ≥ 𝑡0

0 𝑜𝑚 𝑡 < 𝑡0
, 

𝑔2(𝑡) = {
1 𝑜𝑚 𝑡 < 𝑡0

0 𝑜𝑚 𝑡 ≥ 𝑡0
. 

Modellen behöver då inte längre ha förklaringsvariabeln E i sig fristående och definieras som 

ℎ(𝑡, 𝑿(𝑡)) =  ℎ0(𝑡) × 𝑒𝑥𝑝[𝛿1(𝐸 × 𝑔1(𝑡)) + 𝛿2(𝐸 × 𝑔2(𝑡))].                          (7) 

Även (7) får två stycken HR: 

𝑔1(𝑡) = 1: 𝑔2(𝑡) = 0: HR = 𝑒𝑥𝑝(𝛿1), 

𝑔1(𝑡) = 0: 𝑔2(𝑡) = 1: 𝐻𝑅 = 𝑒𝑥𝑝(𝛿2). 

Notera att (6) och (7), samt deras HR, är ekvivalenta. Fördelen med (7) är att den blir enklare att tolka. 

Det går att införa fler heaviside-funktioner än två i en ECM (Kleinbaum och Klein 2012, 257-258). 

För att hitta det optimala värdet på t0 kan flera ECM skattas med olika värden på t0. Det t0 som ger högst 

värde på maximerad log likelihood för ECM är det som bör användas. Efter att t0 valts kan test för att 

säkerställa PH inom tidsintervallen göras. Om resultatet blir att intervallen inte uppfyller PH kan 

ytterligare heaviside-funktioner behövas (Klein och Moeschberger 2003, 305-306). 
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3. Data 
Data i studien kommer från Svenskt Bråckregister (Svenskt Bråckregister, 2019). Registret innehåller 

detaljerad information över 350 000 ljumskbråcksoperationer genomförda i Sverige från 1992 och framåt, 

vilket gör det till världens mest omfattande register inom området. Syftet med registret är i första hand att 

följa utveckling inom svensk bråckkirurgi beträffande operationsmetoder, väntetider, vårdform och 

resultat. Samt att kunna skapa en tillförlitlig grund för lokal utvärdering av behandlingsresultat och ge 

förutsättningar till gemensamma undersökningar av epidemiologisk eller prospektivt randomiserad 

karaktär. Registret är inte beroende av sponsorer, utan finansieras helt genom anslag från Sveriges 

Kommuner och Landsting, samt Socialstyrelsen. 

För individen är det frivilligt att delta, och deltagandefrekvensen ligger nära 100 procent. Data samlas in 

genom formulär ute på respektive klinik som utför bråckoperationer. Formulären har utvecklats med tiden 

och innehåller idag detaljerad information om ljumskbråcksoperationen till exempel olika komplikationer 

och materialval. 

Studiens data, hädanefter kallat ursprungsdata, är en delmängd av Svenskt Bråckregister. Det innehåller 

totalt 215 287 observationer på 67 variabler från 2004-01-01 till och med 2018-12-31. 

Efter bearbetning av ursprungsdata, se figur 3.1, återstod 89 112 observationer med 18 

förklaringsvariabler att analysera, se tabell 7.1 i appendix för beskrivning av förklaringsvariablerna. För 

några av förklaringsvariablerna som är faktorvariabler har nivåerna slagits samman om det tydligt 

framgått av formulären att de är av liknande karaktär eller där observationerna varit väldigt få. Samtlig 

bearbetning och analysering av data har utförts med programvaran R och där ett antal paket med 

tillhörande funktioner (R Core Team, 2019)(Broström, 2018)(Therneau, 2015).  
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Figur 3.1. Flödesdiagram över bearbetning av ursprungsdata. 
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4. Resultat 
En överlevnadskurva stratifierad på operationsmetod skattades utifrån de observationer som blev kvar 

efter dataselekteringen. Det är större sannolikhet att råka ut för omoperation efter att opererats med titthål 

än med öppet nät, vilket ses i figur 4.1. Att kurvan för titthål är brantare i början indikerar på att det är 

vanligare med omoperationer tidigt, medan för öppet nät ser den relativt konstant ut i hela tidsintervallet. 

 

Figur 4.1. Överlevnadskurva stratifierad på operationsmetod. 

 

4.1. Modellval Cox PH 
Till att börja med modellerades alla förklaringsvariabler var för sig i univariata Cox PH-modeller för att 

se vilka variabler av intresse som är associerade med ökad eller minskad hazard. De variabler som ansågs 

signifikanta vid Wald-test (p < 0.05) i de univariata modellerna togs vidare för ytterligare beaktning. 

De variabler som var signifikanta i de univariata modellerna testades sedan samtidigt i Cox PH, de som 

inte längre var signifikanta (p > 0.05) givet att de andra variablerna var med i modellen, togs bort. 

Faktorvariabler med minst en signifikant nivå behölls i modellen. Variabeln operationsmetod var hela 

tiden kvar i modellen.  

Variabeln som beskriver vilken typ av fixation nätet fästes med var den enda variabeln som fick 

operationsmetod att inte längre vara signifikant (p > 0.05). Eftersom operationsmetod är 

förklaringsvariabeln av intresse togs variabeln nätfixationstyp bort. 
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En justerad överlevnadskurva skattades som, till skillnad från figur 4.1, är justerad för de 

förklaringsvariabler i Cox PH, vilket inkluderar bukväggdefektens storlek, åldersgrupp, bråcktyp och 

operationsmetod. Kurvan för öppet nät är snarlik den ojusterade medan den för titthål är mindre brant, se 

figur 4.2. 

 

Figur 4.2 Justerad överlevnadskurva stratifierad på operationsmetod till skillnad från figur 4.1 som är 

ojusterad. Justerad för bukväggdefektens storlek, åldersgrupp och bråcktyp. 

 

Kumulativa hazarden för Cox PH stratifierad på operationsmetod ses i figur 4.3. Den kumulativa 

hazarden för titthål är brant i början och är högre än den kumulativa hazarden för öppet nät under hela 

tidsintervallet. 

 

Figur 4.3. Kumulativ hazard för Cox PH stratifierad på operationsmetod. Variabler i Cox PH är 

bukväggdefektens storlek, åldersgrupp och bråcktyp. 
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För att säkerställa att variablerna i modellen uppfyller PH gjordes först GOF. Enligt GOF har 

operationsmetod problem med tidsberoende (p = 0.000). Då stickprovet är stort (runt 89 000 

observationer) och GOF kan ge signifikanta värden vid stora stickprov behövs ytterligare tester för att 

säkerställa PH för operationsmetod.  I figur 4.4 är Schoenfeld-residualerna för operationsmetod plottade 

och en smoothing-spline beräknad. Smoothing-splinen bör ha lutning noll över hela tidsintervallet. Det 

ser ut som att smoothing splinen rätas ut vid ungefär 500 dagar. Notera att x-axeln är krympt. 

 

 

Figur 4.4 Schoenfeld-residualer för operationsmetod i Cox PH-modellen samt en beräknad smoothing 

spline. 

 

För att undersöka PH grafiskt skapades en log-log kurva. För att PH ska antas vara uppfyllt bör de båda 

kurvorna följa varandra någorlunda proportionerligt. Även om kurvorna i figur 4.5 ser någorlunda 

proportionerliga ut ser det ut som att avståndet smalnar av vid större värden på x-axeln. Notera att  

log-log-kurvorna inte innehåller någon information av värde annat än proportionaliteten. 
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Figur 4.5 Log-log kurvor, även x-axeln är logaritmerad samt justerad. För att PH ska antas vara uppfyllt 

för operationsmetod bör kurvorna vara lika proportionerliga mot varandra i hela tidsintervallet. Log-log 

kurvorna innehåller ingen information av värde annat än proportionaliteten. 

 

Då proportionaliteten i figur 4.5 är svår att bedöma gjordes även test med tidsberoende variabel. 

Vid test med tidsberoende variabel är valet av tidsfunktion viktig, olika tidsfunktioner kan ge olika 

resultat. Motiverad av figurerna 4.2, 4.3 samt 4.4 skapades en heaviside-funktion definierad som: 

𝑔(𝑡) = {
1 𝑜𝑚 𝑡 ≤ 500
0 𝑜𝑚 𝑡 > 500

 

Heaviside-funktionen infördes sedan i Cox PH-modellen som en interaktionsterm med operationsmetod 

via g(t)×operationsmetod. Tanken är att om interaktionstermen är signifikant så har operationsmetod 

problem med tidsberoende. Interaktionstermen var signifikant (p = 0.000). 

Då både GOF och test med tidsberoende variabel visade ett signifikant tidsberoende för variabeln 

operationsmetod och att proportionaliteten i log-log kurvan är diskuterbar utökades Cox PH med en 

funktion av tid. 
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4.2. Extended Cox model 
För att inkludera tid som en funktion i modellen skapades flera modeller med olika gränser (t0) på 

heaviside-funktionen. För varje tidsgräns skapades två heaviside-funktioner, en under t0, och en över. Den 

modell med högst log likelihood är den som bör väljas. 

 

Tabell 4.1. Log Likelihood för Extended Cox model med olika gränser på heaviside-funktionerna. 

 

 

Den tidsgräns med högst värde på log likelihood var 300, även om 460 är väldigt nära. För att testa om 

ytterligare tidsgränser behövdes gjordes ett GOF på modellen med tidsgräns 300. Operationsmetod i 

tidsintervallet över 300 hade fortfarande problem med tidsberoende (p = 0.0252), medan tidsberoende för 

tidsintervallet under 300 inte kunde bevisas (p = 0.5951). 

Då det inte var någon större skillnad i log likelihood mellan 300 och 460 testades GOF på modellen med 

tidsgräns vid 460. Där fanns inga bevis för problem med PH i första tidsintervallet (p = 0.1134) eller det 

andra (p = 0.7114). 

  

Log Likelihood

150 -19419.39

300 -19392.33

365 -19396.75

460 -19392.64

500 -19395.88

600 -19398.93

1000 -19418.08

𝑡0
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De som opererats med operationsmetod titthål råkar oftare ut för omoperation än de som opererats med 

öppet nät vilket illustreras i figur 4.6. 

 

Figur 4.6. Justerade överlevnadskurvor för ECM med heaviside-funktion vid 460 dagar. Stratifierad på 

operationsmetod och justerad för bukväggdefektens storlek, åldersgrupp och bråcktyp. 

 

Den kumulativa hazarden för de som opererats med titthål är högre i de båda tidsintervallen. Skillnaden i 

kumulativ hazard mellan operationsmetoderna är större i det första tidsintervallet än det andra. 

 

Figur 4.7. Kumulativ hazard för ECM med heaviside-funktion vid 460 dagar. Stratifierad på 

operationsmetod och justerad för bukväggdefektens storlek, åldersgrupp och bråcktyp. 
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Gruppen med defekt i bukväggen i storlek mellan 1.5 - 3 cm har ingen signifikant skillnad gentemot 

gruppen med defekt på mindre än 1.5 cm (95% CI: 0.996; 1.338). Däremot har gruppen med 

bukväggsdefekt större än 3 cm i genomsnitt 1.347 gånger så hög hazard gentemot gruppen med 

bukväggsdefekt mindre än 1.5 cm (95% CI: 1.146, 1.584). Gruppen i åldrarna 40-65 har i genomsnitt 

1.578 gånger så hög hazard gentemot gruppen yngre än 40 (95% CI: 1.284; 1.938). Gruppen med medialt 

bråck har i genomsnitt 1.586 så hög hazard gentemot gruppen med lateralt bråck (95% CI: 1.431; 1.758). 

I tidsintervallet 0-460 dagar efter operation har gruppen som opererats med titthål i genomsnitt 3.309 

gånger så hög hazard än gruppen som opererats med öppet nät (95% CI: 2.893; 3.785). Medan i 

tidsintervallet 460-2500 dagar (studiens slutdatum) har gruppen som opererats med titthål i genomsnitt 

1.434 gånger så hög hazard gentemot gruppen som opererats med öppet nät (95% CI: 1.239; 1660). 

 

Figur 4.8. Förklaringsvariabler och dess HR i ECM med tillhörande 95% konfidensintervall för HR. De 

förklaringsvariabler som har HR = 1 är referenser. 

 

I figur 4.9 illustreras HR för operationsmetod samt dess konfidensintervall. Öppet nät är referens och 

illustreras med en röd streckad linje. 

 

Figur 4.9. HR för operationsmetod i de olika tidsintervallen utifrån ECM. 
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5. Diskussion 
Att skillnaden i HR mellan öppet nät och titthål skulle vara så stor de första 460 dagarna är 

anmärkningsvärt. Även skillnaden i HR mellan tidsintervallen bör betraktas som stor (3.3 gentemot 1.4), 

speciellt då det första tidsintervallet täcker 460 dagar medan det andra tidsintervallet täcker uppemot 2000 

dagar. Eftersom skillnaden i HR mellan de olika tidsintervallen är så stor hade det varit intressant att dela 

upp i ytterliggare tidsintervall med hjälp av fler heaviside-funktioner för att se om HR skiljer sig i de nya 

tidsintervallen. Nu var målet med heaviside-funktionerna att modellera operationsmetod på ett sånt sätt att 

inget tidsberoende kunde bevisas, därför ansågs det tillräckligt med två tidsintervall. Även fast det kan 

tyckas vara stor skillnad i tidsintervallens storlek (460 dagar gentemot runt 2000 dagar) anses 460 vara en 

bra gräns för heaviside då ungefär lika många händelser inträffar i de båda intervallen (runt 800 

respektive 900). Skattningen för HR i de båda tidsintervallen får anses vara god då konfidensintervallen är 

förhållandevis smala. 

Även om både GOF och test med tidsberoende variabel pekade på att operationsmetod har problem med 

tidsberoende i Cox PH så visade log-log kurvan en någorlunda jämn proportionalitet i hela tidsintervallet. 

Det är inte uteslutet att en Cox PH hade kunnat användas för att analysera HR för operationsmetod. 

Däremot försämras troligtvis inte resultatet av att heaviside-funktioner införs. Det kan eventuellt vara 

tvärtom, att modellen får en högre tolkningsbarhet när heaviside-funktioner införs. 

Variabelselektionen för Cox PH i den här studien hade kunnat förbättras med bland annat medicinsk 

expertis. Med medicinsk expertis hade variabelselektionen kunnat ta avstamp i de variabler som 

ämnesteoretiskt kan påverka hazarden. Då 20 variabler testades univariat på en 5% signifikansnivå är, i 

teorin, minst en variabel signifikant utan att i verkligheten ha ett signifikant samband med hazarden. Även 

om variabelselektionen för de övriga förklaringsvariablerna kan förbättras, tros det inte påverka resultatet 

i någon högre grad, då studiens fokus har varit att studera HR för operationsmetod. I en Cox PH justeras 

HR knappt av de övriga förklaringsvariablerna i modellen. 

Eftersom datamaterialet innehöll information om individerna haft recidiv inom 2 år samt inom 3 år efter 

operation hade logistisk regression kunnat användas. Då logistisk regression inte tar hänsyn till 

informationen som finns hos högercensurerade observationer på samma sätt som överlevnadsanalys anses 

överlevnadsanalys vara det bättre metodvalet. De observationer som analysen baserades på opererades 

mellan 2012-01-01 och 2018-12-31 vilket innebär att en del observationer, speciellt från 2017 och 2018, 

inte hunnit uppleva händelsen vid studiens slutdatum och högercensureras därför vid den tidpunkten. 

Tidigare studier har visat att risken för omoperation är högre för titthål än öppet nät. När Eklund et al. 

(2009) tog bort en kirurg från datamaterialet som utfört titthål och som stod för en stor del av 

recidivbråcken, så kunde de inte längre påvisa någon skillnad i recidiv operationsmetoderna emellan. 

Eklund et al. påstod också att en kirurg ansågs som erfaren i titthål om kirurgen utfört minst 25 

titthålsoperationer. Miserez et al. (2014) påstår dock att 25 operationer inte alls är tillräckligt för att 

kirurgen ska anses som erfaren, utan att kirurgen bör ha utfört fler operationer innan den kan klassas som 

erfaren. Neumayer et al. (2004) kunde inte påvisa någon skillnad i recidiv om kirurgens erfarenhet i titthål 

överstigit 250 operationer. I datamaterialet för den här studien fanns inga uppgifter om kirurgens 

erfarenhet, vilken kirurg som utfört operationen, och inte heller vid vilken klinik operationen utförts. 

Kirurger med liten erfarenhet av titthål har inte kunnat analyserats eller exkluderats. Det har inte funnits 

någon möjlighet att observera eventuella kirurger som står för en större andel recidiv. Jämförelser kliniker 

emellan eller regionala skillnader har inte heller varit möjliga. Det är möjligt att några få kirurger 

påverkar resultatet i den här studien, men omöjligt att kontrollera. Vidare studier som bland annat beaktar 

kirurgens erfarenhet inom titthål vore intressant. 
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7. Appendix 
 

Tabell 7.1. Beskrivning av förklaringsvariabler. 

 

Variabel Nivåer Beskrivning

Operationsmetod Vilken operationsmetod som använts vid operationen

Titthål

Öppet nät

Längd Patientens längd i cm

Vikt Patientens vikt i kg

BMI

Funktion ASA-nivå när patienten togs emot för operation

Frisk

ASA 2 Mild systemisk sjukdom

ASA 3 Allvarlig systemisk sjukdom

ASA 4 Livshotande systemisk sjukdom

Nätplastikmaterial Material på det inopererade nätet

Polypropylen, enbart

Polypropylen, komposit

Specialnät

Övriga syntetnät

Sida Vilken ljumske som opererats

Höger

Vänster

Bilateral Om båda ljumskarna opererats vid operationstillfället

Ensidig Endast ena ljumsken opererats

Höger Båda ljumskarna opererats, formuläret gäller för höger ljumske

Vänster Båda ljumskarna opererats, formuläret gäller för vänster ljumske

Bråcktyp

Lateralt

Femoralt

Kombinerat

Medialt

Annat

Fixation Om nätet fixerats

Ja

Nej

Nätfixationstyp Vilken typ nätet fixerats med

Sutur

Staples

Lim

Självhäftande nät

Annan

Akut Om operationen var akutoperation eller inte

Ja

Nej

Bråcksäck Hantering av bråcksäck

Delad

Exciderad

Invaginerad

Bukvägg Storlek på bukväggsdefekten, diametern i cm

< 1.5 cm

1,5 - 3 cm

> 3 cm

Postoperativa komplikationer Komplikationer efter operation inom 30 dagar, exempelvis större blödningar eller större smärta

Ja

Nej

Ålder Åldersgrupp

< 40

40 - 65

65+

År Vilket år operationen utfördes, 2012-2018

Operationstid Tiden det tog att utföra operationen, i minuter


