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Title 
Comorbid diseases related to severe psoriasis 

- A logistic and log-linear analysis 

Abstract 

Comorbidity is the occurrence of one or more diseases in relation to a primary disease. Psoriasis 

patients have an increased risk of developing serious comorbidities. Emerging comorbidities of 

psoriasis include cardiovascular disease, metabolic syndrome, psoriasis arthritis and chronic 

obstructive pulmonary disease (COPD), which are the four comorbid diseases that were studied in 

this thesis. A register containing individuals with severe psoriasis is used to examine characteristics of 

those patients that develop comorbid diseases. These relationships were studied by two methods, 

logistic analysis and loglinear analysis. Examples of results that were shown in the logistic analysis 

were that the development of comorbidities was related with an increased level of BMI and with an 

increasing age.  

The loglinear analysis was used to examine if these results more specifically could be related to one 

or more of the four comorbid diseases treated in the thesis. The results from this analysis showed 

that both risk factors found in the logistic analysis, BMI and age, was related to the development of 

the comorbid disease metabolic syndrome. 
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1 Inledning 
Inom medicin definieras existensen av en eller flera specifika följdsjukdomar i relation till en primär 

sjukdom som komorbiditet. Forskning har visat att patienter som lider av hudsjukdomen psoriasis 

löper en större risk att drabbas av bland annat kardiovaskulära sjukdomar och metabolt syndrom 

(Gottlieb m fl., 2007). Denna uppsats avser att undersöka associationen mellan psoriasis och grupper 

av komorbida sjukdomar. Som underlag används ett datamaterial från ett register med 

psoriasispatienter. 

Uppsatsen skrivs på uppdrag av den dermatologiska enheten vid institutionen för folkhälsa och 

klinisk medicin vid Umeå Universitet. Den dermatologiska enheten fungerar som registerhållare åt 

kvalitetsregistret PsoReg. Detta register innehåller patienter som genomgår någon form av systemisk 

behandling såsom ljusbehandling och/eller läkemedel för svår psoriasis.  

PsoReg upprättades 2007 med syftet att fungera som ett instrument för att kvalitetssäkra den 

svenska vården av psoriasispatienter. Mer specifikt vill man i framtiden kunna använda registret för 

att identifiera hur olika fenotyper (subgrupper innehållande patienter med liknande karakteristiska 

drag) svarar på olika behandlingar och utifrån den informationen kunna individualisera 

behandlingen. För att kunna identifiera dessa subgrupper är det viktigt att känna till och förstå 

associationen mellan psoriasis och andra sjukdomar.  

1.1 Sjukdomen psoriasis och kopplingen till komorbida sjukdomar 
Psoriasis har länge ansets som endast en hudsjukdom, men forskning har visat att sjukdomen är mer 

komplex än vad man tidigare förmodat (Lowe, 2003). Idag vet man att psoriasissjuka har en förhöjd 

risk att drabbas av följdsjukdomar. Denna samsjuklighet tros bero på den kroniska inflammation som 

drabbar psoriasispatienten, vilket leder till en överproduktion av cytokinet TNF-alfa vilket är en av 

kroppens inflammatoriska budbärare. TNF-alfat attackerar de inflammationsdrabbade områdena. I 

dessa hudområden uppstår de för sjukdomen karakteristiska dragen, hudavflagning samt rodnad. 

Psoriasis och flera kända sjukdomar antas dela egenskaper i denna inflammatoriska process, och 

samsjukligheten mellan sjukdomarna tros kunna bero på detta (Bos och De Rie, 1999). 

Vidare tror man att en svårare sjukdomsbild hos psoriasispatienten leder till att man är mer 

mottaglig för andra följdsjukdomar. Faktorer som påverkar svårighetsgraden av sjukdomen antas 

vara dels genetisk samt hur länge man levt med sjukdomen psoriasis. Debutåldern för sjukdomen 

infinner sig oftast mellan 10-30 års ålder men det finns även fall där sjukdomen bryter ut långt senare 

(Psoriasisförbundet, hemsida). Det genetiska arvsanlaget är av stor betydelse för benägenheten att 

utveckla psoriasis och om en individs båda föräldrar lider av psoriasis ökar risken att drabbas av 

sjukdomen markant (Swanbeck, 1997). Dock behövs det ofta en utlösande faktor för att sjukdomen 

ska bli aktiv. Dessa faktorer är inte helt klarlagda men några som förekommer i diskussionen är 

infektioner, stress och rökning. 

Läkare brukar skilja mellan två svårighetsgrader av psoriasis; typ 1 psoriasis omfattar de individer 

som har minst en närstående familjemedlem som har psoriasis samt drabbas i tidig ålder, medan typ 

2 psoriasis är de individer som drabbas i ett senare skede samt saknar en närstående familjemedlem 

som har psoriasis. Generellt har patienten med typ 1 psoriasis en svårare sjukdomsbild 

(Weisenenseel m fl., 2002).  
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1.2 Komorbida sjukdomar 
För att avgränsa uppsatsen valdes utifrån databasen några av de mest intressanta komorbida 

sjukdomarna ut för att studera skillnader mellan de psoriasispatienter som drabbas av komorbida 

sjukdomar och de som inte gör det. Följande fyra sjukdomsgrupper valdes ut; Metabolt syndrom, 

Hjärt och kärlsjukdomar, Psoriasisartrit samt Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Hur grupperingen av 

sjukdomarna genomfördes beskrivs senare i uppsatsen. För att klassificeras som bärare av en 

komorbid sjukdom i denna uppsats krävs således att man ingår i en eller flera av dessa 

sjukdomsgrupper. Nedan följer en kort beskrivning av de komorbida sjukdomsgrupperna som 

behandlas i denna uppsats. 

 

Metabolt syndrom: Bland riskfaktorerna ingår fetma (BMI>30), diabetes typ-2 samt förhöjt 

blodtryck. För att få diagnosen Metabolt syndrom ska minst tre av följande faktorer vara uppfyllda: 

ökad insulinresistens, bukfetma, högt blodtryck och sänkt HDL-kolesterol (det goda kolesterolet). 

Studier har visat att psoriasispatienter har en förhöjd risk att drabbas av metabolt syndrom (Nyberg, 

2010). 

Hjärt och kärlsjukdomar: Samlingsbegrepp för sjukdomar som drabbar hjärtat och blodkärlen. Svår 

psoriasis leder till en ökad risk att drabbas av kardiovaskulär mortalitet. Detta tror man beror på 

bland annat associationen mellan högt BMI och typ-2 diabetes samt psoriasis (Nyberg, 2010). 

Psoriasisartrit: Är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som drabbar cirka 40 % av alla patienter 

som lider av psoriasis. Denna sjukdom orsakar stelhet, svullna leder, trötthet samt i värsta fall 

rörelsehinder (Gordon och Ruderman, 2005). 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom(KOL): En kronisk inflammation i luftrören leder till att luftrören 

blir trängre och därmed begränsar luftflödet i lungorna. Inflammationen skadar också slemhinnorna 

och flimmerhåren inuti luftrören som har till funktion att transportera bort slem (KOL – Nationellt 

vårdprogram, hemsida). 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Uppdraget är att undersöka om man vid inklusionstidpunkten (det vill säga den information som 

individen lämnade vid registreringstillfället) i registret PsoReg kan utröna huruvida det existerar 

karaktäristiska skillnader mellan psoriasispatienter som utvecklat komorbida sjukdomar gentemot de 

som inte gjort det. Om det existerar karakteristiska skillnader är man intresserad av att undersöka 

om det går att urskilja dessa för de olika sjukdomsgrupperna. Då man befinner sig i en 

uppbyggnadsfas av registret vilket gör det angeläget att undersöka om analysen av datamaterialet 

överensstämmer med den tidigare forskningen.  

Frågeställningar 

 Finns det karakteristiska skillnader mellan de individer som utvecklar komorbida sjukdomar 

och de som inte gör det? 

 Går det att mer specifikt utröna dessa karakteristiska skillnader för de olika 

sjukdomsgrupperna?  

Denna problemformulering har lett till att uppsatsen är indelad i två analyser, där den första 

analysen ämnar att genom en logistisk analys undersöka och åskådliggöra vilka generella 
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samband som existerar hos de patienter som utvecklar följdsjukdomar med avseende på 

specifika variabler. För att mer detaljerat studera om de generella samband som tros existera går 

att urskilja för sjukdomsgrupperna tillämpas en loglinjär analys. Denna struktur sammanfattas av 

figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 åskådliggör uppsatsens struktur 

1.4 Disposition 
Uppsatsens upplägg är som följer: 

I avsnitt två (Dataunderlag och beskrivning av datamaterialet) redogörs för hur datainsamlingen i 

registret har gått till. Vidare beskrivs hur vissa variabler definierats om samt vilka variabler som 

kommer att ingå i analysen. I avsnitt tre (Metod och statistik teori) avhandlas de statistiska metoder 

som kommer att användas. Här kommer även relevanta begrepp som används under arbetets gång 

att definieras. I avsnitt fyra (Resultat) redovisas resultaten från de modeller som konstruerades för 

respektive del, där vi även försöker att utvärdera hur väl modellerna är anpassade till datamaterialet. 

I det femte avsnittet (Slutsatser och diskussion) diskuteras problem som uppkommit under 

processens gång, generella resultat från modellerna och vilka slutsatser som går att dra från 

resultatet.  

Uppsatsens Appendix, som återfinns längst bak i uppsatsen, är uppdelat i tre olika delar. Appendix I 

beskriver registrets täckningsgrad samt den geografiska placeringen av de kliniker som är anslutna till 

PsoReg. Appendix II sammanfattar de resultat från den logistiska analysen som är av intresse för att 

besvara uppsatsens frågeställning . Slutligen i Appendix IV visas de mest intressanta resultaten från 

den loglinjära analysen. 

Loglinjär analys 

PsoReg 

Ingen 

komorbiditet 

Psoriasisartrit 
KOL 

Metabolt syndrom 

Hjärt- och kärl 

Komorbiditet Ingen komorbiditet 

PsoReg 

Logistisk  analys 
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2 Dataunderlag och beskrivning av datamaterialet 
I denna sektion beskrivs dels hur registreringen av patienterna i PsoReg går tillväga, dels 

datamaterialet och dess variabler. All databearbetning har gjorts med hjälp av statistikprogrammet R 

och Microsoft Excel medan den statistiska analysen har uteslutande gjorts i R.  

2.1 Datainsamling 
Datainsamlingen sker på alla de offentliga och privata dermatologiska kliniker som är anslutna till 

PsoReg. En lista över dessa kliniker återfinns i figur 2 Appendix I. Alla patienter som är registrerade i 

PsoReg lider av en svårare typ av psoriasis och genomgår därför någon form av systematisk 

behandling för sin sjukdom. Registret har en webb-baserad design där den praktiserande läkaren 

tillsammans med patienten fyller i uppgifterna.  När patienten kommer på återbesök uppdateras 

patientens profil vilket möjliggör att man kan följa patienterna över tid. Sedan 2009 är de flesta 

offentliga dermatologiska kliniker anslutna till PsoReg, täckningsgraden återfinns i tabell 24 i 

Appendix I. 

2.2 Datamaterialet 
I januari 2010 var 2129 patienter registrerade i PsoReg. Då uppsatsens syfte är relaterat till 

inklusionstidpunkten för patienterna används ett utdrag av det totala datamaterialet ur PsoReg. De 

variabler som valts ut med hjälp av uppdragsgivaren och är relevanta för uppsatsens syfte är kön, 

ålder, debutåldern för psoriasis, rökning, arvsanlag och BMI. Resterande variabler ur det ursprungliga 

datamaterialet utesluts således från den kommande analysen.  

2.3 Databearbetning samt skapandet av nya variabler 

 2.3.1 Konstruerade sjukdomsvariabler: 

I det fullständiga datamaterialet återfinns ICD-koder för samtliga sjukdomar som de inrapporterade 

patienterna kan diagnosticeras för. Koderna är den internationella standardmetoden för att 

diagnostisera sjukdomar (WHO, hemsida). Varje sjukdom en patient har motsvaras av en specifik ICD-

kod. Då flera av dessa enskilda sjukdomar är komponenter av de komorbida sjukdomarna av intresse, 

exempelvis ingår sjukdomen bukfetma i Metabolt syndrom, konstruerades nya kategorivariabler för 

samtliga av dessa sjukdomar. Det skall dock tilläggas att det fanns fler uppgifter i registret om 

följdsjukdomen Psoriasisartrit. En direkt fråga till patienten vid besökstillfället löd huruvida de led 

eller hade lidit av Psoriasisartrit, en avgränsning i denna uppsats var att vi endast valde att inkludera 

de patienter som hade en ICD-kod som överensstämde med denna sjukdom. De skapade grupperna 

är ömsesidigt uteslutande då de enskilda sjukdomarna endast kan ingå i en sjukdomsgrupp. Förutom 

variablerna för respektive sjukdom skapades även en generell variabel som indikerar om man har 

någon av dessa komorbida sjukdomar eller inte. I detta fall räcker det således att ha minst en 

sjukdom utöver psorisasis för att klassas som att ha en komorbid sjukdom, det är dock möjligt för en 

individ att ha flera av de komorbida sjukdomarna. De skapade kategorivariablerna för sjukdomarna 

sammanfattas i tabell 1.  
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Tabell 1: en överblick av de sjukdomsvariabler som används i denna uppsats 

Variabelnamn Beskrivning Nivåer 

METS Anger om individen har 
diagnosen Metabolt syndrom 

0 Ej Metabolt syndrom 
1 Metabolt syndrom 

KOL Anger om individen har 
diagnosen KOL (kronisk 
obstruktiv lungsjukdom) 

0 Ej KOL  
1 KOL 

HK Anger om individen har 
diagnosen Hjärt och 
kärlsjukdomar 

0 Ej Hjärt och kärlsjukdomar  
1 Hjärt och kärlsjukdomar 

PsA Anger om individen har 
diagnosen Psoriasisartrit 

0 Ej Psoriasisartrit  
1 Psoriasisartrit 

KOMORBID Anger om individen har 
diagnosen en eller flera av de 
ovanstående komorbida 
sjukdomarna 

0 Ej en komorbid sjukdom  
1 komorbid sjukdom 

2.3.2 Konstruerade kategorivariabler 

Förutom sjukdomsvariablerna konstruerades ett antal nya kategorivariabler av de ursprungliga 

variablerna ur datamaterialet. Variablerna konstruerades för att överensstämma med de statistiska 

modeller som används i uppsatsen.  

Den loglinjära modelleringen kräver att samtliga variabler är kategorivariabler, medan logistisk 

regression inte ställer ett sådant krav. För att möjliggöra jämförelser av resultaten mellan de båda 

metoderna (då vi ville kunna identifiera eventuella effekter i den logistiska analysen mot de enskilda 

sjukdomsgrupperna med hjälp av den loglinjära analysen) har variablerna definierats utifrån två 

huvudsakliga aspekter:  

 Samtliga variabler som inte var kategorivariabler ursprungligen har omdefinierats till 

kategorivariabler. 

 Variablerna har definierats med ett så sparsamt antal nivåer som möjligt. 

Ålder: Den ursprungliga åldersvariabeln var en kategorivariabel med 19 olika nivåer. I det bearbetade 

datamaterialet har variabeln tre nivåer istället. Den första nivån betecknar den yngre delen (11-29 år) 

av populationen, den andra nivån betecknar individer i medelåldern (30-59 år) och slutligen 

definierar den tredje nivån de äldre individerna (≥ 60 år).  

Debutålder: Anger när individen diagnostiserats för psoriasis och innehöll ursprungligen 8 olika 
nivåer. Då psoriasis vanligen utvecklas innan man fyllt 30 år konstruerades en ny kategorivariabel 
med två nivåer, en för de individer som utvecklar sin sjukdom i ett tidigt stadie (≤ 30 år) samt en nivå 
för de som utvecklat psoriasis sent (>30 år). 

BMI: Variabeln för BMI definierades om till en kategorivariabel med fyra nivåer. De olika nivåerna 
bestämdes utifrån WHO:s internationella skalor för BMI. Referensgruppen är normalviktiga personer, 
och de tre övriga grupperna definieras enligt underviktiga, överviktiga samt personer som lider av 
fetma. 

Arvsanlag: Denna kategorivariabel sammanfattar det genetiska anlaget för psoriasis hos individerna i 
datamaterialet, det vill säga om man har psoriasis i familjen eller inte. I materialet fanns en 
kategorivariabel med information om det genetiska anlaget för respektive familjemedlem, det vill 
säga information om patientens föräldrar, syskon eller barn har psoriasis. En ny sammanfattande 
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variabel konstruerades för dessa ursprungliga variabler, då det räcker med att åtminstone en av 
dessa familjemedlemmar har psoriasis för att ett genetiskt anlag ska anses existera i familjen. Denna 
definition innebär att det inte existerar något genetiskt arvsanlag hos individen då psoriasis inte 
återfinns hos någon av familjemedlemmarna.   

Tabell 2 sammanfattar de förklaringsvariabler som inkluderats i uppsatsen. 

Tabell 2: Förklaringsvariabler 

Variabelnamn Beskrivning Nivåer 

Kön Individens kön 0 Man 
1 Kvinna 

Ålder Individens ålder 0 11-29 år 
1 30-59 år 
2 ≥ 60 år 

Debutålder Anger när individen fått 
diagnosen psoriasis 

0 ≤ 30 år  
1 >30 år 

Rökning Information om patienten 
röker 

0 Icke-rökare 
1 Rökare 

BMI Anger relationen mellan 
längden och vikten vilket skall 
vara ett mått på ohälsosam 
vikt. 

0 18,5-24,9 (normal) 
1 < 18,5 (underviktig) 
2 25-29,9 (överviktig) 
3 ≥ 30 (fetma) 

Arvsanlag Anger om individen har en 
närstående släkting med 
psoriasis 

0 Negativ familjehistorik  
1 Positiv familjehistorik 

3 Metod och statistisk teori 
Förekomsten av komorbida sjukdomar i den logistiska analysen ses som upprepade oberoende 

bernoulliförsök för den binära responsvariabeln 𝑌𝑖 =  
0 = 𝑒𝑗 𝑘𝑜𝑚𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑 𝑠𝑗𝑢𝑘𝑑𝑜𝑚

1 = 𝑘𝑜𝑚𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑 𝑠𝑗𝑢𝑘𝑑𝑜𝑚
 .  

I den loglinjära analysen modelleras istället en multivariat responsvektor där respektive 

responsvariabel är en binär indikator för sjukdomsgrupperna, Metabolt syndrom, KOL, Hjärt- och Kärl 

och Psoriasisartrit.  

Både logistisk regression och loglinjära modeller är generaliserade linjära modeller, vilka beskrivs 

nedan (Olsson, 2002).  

3.1 Generaliserade linjära modeller 
Generaliserade linjära modeller (hädanefter förkortat GLiM) är en utveckling av linjära modeller där 

responsvariabeln tillåts vara icke-normalfördelad. En GliM för den stokastiska variabeln Y har 

följande tre karakteristiska egenskaper. 

(i) Fördelningen för responsvariabeln 𝑌 följer en fördelning tillhörande exponentialfamiljen, 

där den generella täthetsfunktionen för exponentialfamiljen definieras enligt 

𝑓 𝑦|𝜃, 𝜙 = 𝑒𝑥𝑝  
 𝑦𝜃 − 𝑏 𝜃  

𝑎 𝜙 
 +  𝑐 𝑦, 𝜙   
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Där 𝜃 är den kanoniska parametern som är en funktion utav fördelningens lägesparameter och 𝜙 

är en känd skalparameter. Vidare antas funktionerna 𝑎 .  , b .   och 𝑐 .   , anta en, för den 

specifika fördelningen, känd form. 

(ii) Beroendet mellan Y och förklaringsvariablerna förmedlas av linjärprediktorn 𝜂 = 𝑋𝛽. 

(iii) Istället för att modellera 𝜇 = 𝐸 𝑌 direkt som en funktion av linjärprediktorn, relateras 𝜇 

till linjärprediktorn via länkfunktionen 𝑔 𝜇 = η. Om 𝜂=𝜃 sägs 𝑔 .   vara en kanonisk 

länkfunktion. 

3.1.1 Binomialfördelad respons 

Det totala antalet lyckade bernoulliförsök, 𝑌 =  𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 , är en binomialfördelad stokastisk variabel 

som följer sannolikhetsfördelningen(Olsson, 2002): 

𝑓 y|θ, ϕ = exp  y log
μ

1−μ
+ n log 1 − μ + log  

n
y  .   

Detta är den generella formen av ekvation för binomialfördelningen, där 𝜃 =  log
𝜇

1−𝜇
, 𝑎 𝜙 =

1, 𝑏𝜃=𝑛log1+exp𝜃𝑜𝑐 𝑐𝑦,𝜙=log𝑛𝑦. 

Den naturliga parametern är log
𝜇

1−𝜇 .
, så den kanoniska länken är logit-länken, 𝜂 =  log

𝜇

1−𝜇 .
. 

3.1.2 Poissonfördelad respons 

Den vanligaste fördelningen för att modellera räknedata är poissonfördelningen. Låt Y vara en 

stokastisk variabel som betecknar antalet oberoende händelser med väntevärdet 𝜇 = 𝐸(𝑌), och där 

utfallsrummet för Y är alla icke negativa heltal. Då antas Y följa sannolikhetsfördelningen 

𝑓 𝑦|µ, 𝜙 =
𝑒−µ µ𝑦

𝑦 !
= exp y log µ − µ − log 𝑦! .                 y=0,1,2..  

Detta är den generella formen av ekvation för poissonfördelningen, där 𝜃 = log µ,  𝑎 𝜙 = 1, 𝑏 𝜃 =

exp 𝜃  𝑜𝑐 𝑐 𝑦, 𝜙 = − log 𝑦! . Den naturliga parametern är log 𝜇, så den kanoniska länken är log-

länken, 𝜂 =  log 𝜇 . Viktiga egenskaper hos poissonfördelningen är att 𝐸 𝑌 = 𝑣𝑎𝑟 𝑌 = µ, det vill 

säga sannolikheterna beror endast av medelvärdet (Olsson, 2002).   

Sannolikhetsfördelningen ovan är direkt tillämpbar för analys av korstabeller om den stokastiska 

variabeln 𝑌𝑖𝑗  avser antalet observationer för cellerna i en korstabell med raderna i och kolumnerna j. 

Om antalet observationer i korstabellens celler antas vara oberoende, vilket betyder att 

stickprovsstorleken inte är fix, är  𝑌𝑖𝑗  en poissonfördelad stokastisk variabel med ett förväntat antal 

µ𝑖𝑗  observationer för varje cell. Den simultana fördelningen för sannolikheten att observera 𝑛𝑖𝑗  

observationer för samtliga av korstabellens celler är då produkten av poissonsannolikheterna för 

respektive cell 𝑃(𝑌𝑖𝑗 =𝑛𝑖𝑗  ), eller  

  exp −𝜇𝑖𝑗  

𝑗𝑖

𝜇
𝑖𝑗

𝑛 𝑖𝑗 /𝑛𝑖𝑗 ! 

Om det totala antalet observationer i korstabellens celler inte kan antas vara oberoende, vilket 

betyder att stickprovsstorleken är fix, antas istället en multinomial modell för observationerna i 

korstabellen.  
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I denna uppsats kommer vi anta att den underliggande samplingfördelningen för observationerna i 

de korstabeller vi analyserar följer en poissonfördelning. Detta är möjligt då man kan visa att man 

erhåller ekvivalenta resultat oavsett om man antagit en multinomial samplingfördelning eller en 

poissonfördelad samplingfördelning. Detta beror på likheter i likelihoodfunktionerna för de båda 

fördelningarna (Agresti, 1990). 

3.2 Korstabeller och loglinjära modeller 
Den här delen ämnar att mer noggrant beskriva loglinjära modeller och hur de används vid analys av 

korstabeller. Detta kommer att beskrivas i tre steg, där strukturen av en korstabell med två 

dimensioner introduceras och begrepp relaterade till korstabellen beskrivs i det första steget. Den 

andra punkten behandlar loglinjära modeller i främst två och tre dimensioner. Slutligen beskrivs de 

olika formerna av oberoende som kan finns i korstabeller. Referensen till samtliga beteckningar i 

denna del är genomgående hämtat från Agresti (1990). 

3.2.1 Korstabeller i två dimensioner 

Antag att vi har två kategoriska variabler X och Y, där X har I kategorier och Y har J kategorier. De 

båda variablernas simultana fördelning beskrivs då av en korstabell med I rader för kategorierna för X 

och J kolumner för kategorierna för Y. Tabellens celler beskriver de IJ möjliga utfallen för de givna 

variablerna. 

Sannolikhetsfördelningen för tabellens celler betecknas med  𝜋𝑖𝑗 , vilket är den simultana 

fördelningen för X och Y. Således bestäms sannolikheten att observera utfallet (X,Y) i den cell i 

korstabellen tillhörande rad i samt kolumn j av denna fördelning. De båda variablernas 

marginalfördelningar erhålls genom summering av de simultana sannolikheterna över raderna för X 

respektive kolumnerna för Y. För X betecknas marginalfördelningen med  𝜋𝑖+ medan  𝜋+𝑗  betecknar 

marginalfördelningen för Y, där (+) betecknar summation över det föregående indexet, alltså  

 𝜋𝑖+ =   𝜋𝑖𝑗

𝑗

  𝑠𝑎𝑚𝑡   𝜋+𝑗 =   𝜋𝑖𝑗

𝑖

 

Vilka uppfyller   𝜋𝑖+ =𝑖   𝜋+𝑗 =𝑗    𝜋𝑖𝑗 =𝑗 1𝑖 .  

De båda variablerna X och Y är oberoende då de simultana sannolikheterna är ekvivalenta med 

marginalsannolikheterna, det vill säga när   

 𝜋𝑖𝑗 =  𝜋𝑖+ 𝜋+𝑗  för i=1,…,I och j=1,...,J (Agresti, 1990) 

3.2.2 Loglinjära modeller i två dimensioner 

Loglinjära modeller ämnar beskriva hur observationerna i korstabellen grupperar sig. 

Sannolikheterna  𝜋𝑖𝑗  ersätts med de förväntade frekvenserna   𝜇𝑖𝑗 = 𝑛 𝜋𝑖𝑗  för loglinjära modeller. 

Då X och Y är oberoende uttrycks de förväntade frekvenserna som  𝜇𝑖𝑗 = 𝑛 𝜋𝑖+ 𝜋+𝑗 . Då vi 

logaritmerar  𝜇𝑖𝑗  fås den loglinjära modellen för oberoende, som definieras enligt 

log  𝜇𝑖𝑗 = log  𝑛 + log  𝜋𝑖+ + log  𝜋+𝑗 . 
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De logaritmerade förväntade frekvenserna för cell  𝑖, 𝑗  är en additativ funktion av den i:te 

radeffekten och den j:te kolumneffekten. Vanligtvis brukar 𝜆𝑖
𝑋  samt 𝜆𝑗

𝑌 användas för att beteckna 

radeffekt respektive kolumneffekt och vi får då  

log  𝜇𝑖𝑗 = 𝜆 + 𝜆𝑖
𝑋 + 𝜆𝑗

𝑌 . 

En modell för en korstabell av storlek IJ kan som mest inkludera   𝐼 − 1  parametrar för 

radeffekterna och  𝐽 − 1  parametrar för kolumneffekterna, detta för att rad respektive 

kolumneffekterna ska vara identifierbara. Genom att ansätta restriktionen 

𝜆𝐼
𝑋 = 𝜆𝐽

𝑌 = 0   

blir parametrarna identifierbara och kan skattas. 

Då det finns ett beroende mellan X och Y inkluderas en associationsterm för avvikelserna från 

oberoendet, 𝜆𝑖𝑗
𝑋𝑌 , och vi får den loglinjära modellen 

log  𝜇𝑖𝑗 = 𝜆 + 𝜆𝑖
𝑋 + 𝜆𝑗

𝑌 + 𝜆𝑖𝑗
𝑋𝑌 . 

Associationstermen representerar interaktionen mellan X och Y, där effekten av den ena variabeln 

påverkas av nivån på den andra variabeln. På samma sätt som för den oberoende modellen införs 

restriktionerna 𝜆𝑖𝑗
𝑋𝑌 = 𝜆𝐽

𝑌 = 0. Då det dessutom föreligger ett beroende mellan de bägge variablerna 

införs ytterligare en restriktion  

𝜆𝐼𝑗
𝑋𝑌 = 𝜆𝑖𝐽

𝑋𝑌 = 0,   ∀ 𝑖, 𝑗   

, vilket möjliggör skattning av interaktionstermerna. Denna modell kallas för den mättade modellen 

då parametriseringen ger lika många parametrar som observationer, det vill säga en parameter 

skattas för respektive cell i korstabellen (Agresti, 1990).  

3.2.3 Korstabeller i tre dimensioner 

Vi kan inkludera en tredje variabel Z till den ursprungliga tvådimensionella korstabellen för relationen 

mellan kovariaten X och Y. I den nya strukturen fås en tredimensionell korstabell där Z är en 

kontrollvariabel, det vill säga den beskriver X och Y fördelningen av observationerna i varje cell vid 

olika nivåer för Z. Korstabellen mellan X och Y, då respektive nivå på Z hålls konstant, kallas en 

partiell korstabell. Den tvådimensionella korstabell som erhålls då man kombinerar de partiella 

korstabellerna är marginaltabellen. De marginella tabellerna kan vara missvisande om beroendet 

mellan X och Y påverkas av kontrollvariabeln Z.  

3.2.4 Loglinjära modeller och oberoende i tre dimensioner 

Det finns tre möjliga former av oberoende för variablerna; X,Y och Z; i den tredimensionella 

strukturen. Sannolikheterna för en observation i en given cell definieras med  𝜋𝑖,𝑗 ,𝑘  , där i=1,…, I; 

j=1,…, J samt k=1,…, K, där också      𝜋𝑖,𝑗 ,𝑘  𝑘𝑗𝑖 =1. 

(i) De tre variablerna är ömsesidigt oberoende då 

 𝜋𝑖𝑗𝑘 =  𝜋𝑖++ 𝜋+𝑗+ 𝜋++𝑘  , för alla i, j och k. 

Den loglinjära modellen för ömsesidigt oberoende definieras då enligt 
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log  𝜇𝑖𝑗𝑘 =  𝜆 + 𝜆𝑖
𝑋 + 𝜆𝑗

𝑌 + 𝜆𝑘
𝑍 

(ii) Variabeln Y är simultant oberoende av X och Z då  

 𝜋𝑖𝑗𝑘 =  𝜋𝑖+𝑘  𝜋+𝑗+ , för alla i, j och k. 

Vilket motsvarar den loglinjära modellen 

log  𝜇𝑖𝑗𝑘 =  𝜆 + 𝜆𝑖
𝑋 + 𝜆𝑗

𝑌 + 𝜆𝑘
𝑍 + 𝜆𝑖𝑘

𝑋𝑍  

Den sista formen av oberoende motsvarar att X och Y är betingat oberoende för kontrollvariabeln Z 

(Agresti, 1990). Då X och Y är betingat oberoende för varje nivå k för variabeln Z erhålls de partiella 

korstabellerna för den k: te nivån. Den simultana fördelningen av X och Y för den k: te nivån av Z ges 

av  

 𝜋𝑖𝑗 |𝑘 =
 𝜋𝑖𝑗𝑘

 𝜋++𝑘
, 𝑑ä𝑟 𝑖 = 1, … , 𝐼 𝑜𝑐 𝑗 = 1, … , 𝐽 

(iii) Det betingade oberoendet vid nivå k för Z blir då 

 𝜋𝑖𝑗 |𝑘 =  𝜋𝑖+|𝑘  𝜋+𝑗 |𝑘  , för alla i och j   

X och Y är betingat oberoende givet Z när de är betingat oberoende för varje nivå av Z, när 

ovanstående villkor är uppfyllt för alla k, eller ekvivalent då 

 𝜋𝑖𝑗𝑘 =
 𝜋𝑖+𝑘  𝜋+𝑗𝑘

 𝜋++𝑘
,   för alla i, j och k 

Den loglinjära modellen för betingat oberoende mellan X och Y ges av 

log  𝜇𝑖𝑗𝑘 =  𝜆 + 𝜆𝑖
𝑋 + 𝜆𝑗

𝑌 + 𝜆𝑘
𝑍 + 𝜆𝑖𝑘

𝑋𝑍 + 𝜆𝑗𝑘
𝑌𝑍  

tredimensionell korstabell kan skrivas som  

log  𝜇𝑖𝑗𝑘 =  𝜆 + 𝜆𝑖
𝑋 + 𝜆𝑗

𝑌 + 𝜆𝑘
𝑍 + 𝜆𝑖𝑗

𝑋𝑌 + 𝜆𝑖𝑘
𝑋𝑍 + 𝜆𝑗𝑘

𝑌𝑍 + 𝜆𝑖𝑗𝑘
𝑋𝑌𝑍   
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3.3 Modellutvärdering  

3.3.1 Oddskvoter 

För att jämföra hur sannolikheten att en händelse inträffar varierar mellan två olika grupper används 

oddskvoter, vilka definieras enligt följande: 

Oddskvot =  
𝑝1  1 − 𝑝1  

𝑝2  1 − 𝑝2  
 

där 𝑝1 och  𝑝2är sannolikheten för en lyckad händelse i respektive grupp (Faraway, 2006).  

Då kan associationen mellan de två kategoriska variablerna tolkas som 

Oddskvot ≈ 1  Händelsen är lika frekvent för de båda grupperna 

Oddskvot > 1  Händelsen är mer frekvent i grupp 1 

Oddskvot < 1  Händelsen är mer frekvent i grupp 2  

Oddskvoter används i logistisk regression för tolkning av den skattade modellens parametrar.  En 

logistisk regression med två kategoriska variabler definieras enligt 

log  
𝑝

1 − 𝑝
 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 

De okända koefficienterna 𝛽𝑖skattas i modellen och genom att till exempel låta kovariatet 𝑥2 vara 

konstant medan 𝑥1 tillåts variera så går det att tolka 𝛽1 inverkan på responsvariabeln genom att 

återtransformera ovanstående uttryck med exponentialfunktionen. Koefficienten 𝛽1 kan då tolkas 

med hjälp av nedanstående uttryck: 

𝑒𝛽1 =
𝑃 𝑌 = 1 | 𝑋1 = 1, 𝑋2 𝑃 𝑌 = 1 | 𝑋1 = 0, 𝑋2  

𝑃 𝑌 = 0 | 𝑋1 = 1, 𝑋2 𝑃 𝑌 = 0 | 𝑋1 = 0, 𝑋2  
 

Likaledes går parametrarna i en loglinjär modell att tolka som oddskvoter. Låt oss återigen referera 

exemplet till en korstabell med två kategoriska variabler med vardera två nivåer, vilket beskrivs av 

tabell 3. 

Tabell 3: Korstabeller för oddskvoter 

 

Oddskvoten i en korstabell beror således på den simultana fördelningen 𝜋𝑖𝑗 , exempelvis blir 

oddskvoten för raderna i ovanstående korstabell (Agresti, 1990): 

 

𝑂𝑑𝑑𝑠 =  

𝜋11
𝜋12

 
𝜋21

𝜋22
 

 

  

 

 X=0 X=1 

Y=0 𝜋11 𝜋12 

Y=1 𝜋21 𝜋22 
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3.3.2 Likelihoodkvottest  

För att testa de enskilda skattade maximumlikelihoodparametrar används likelihoodkvottest.  Låt 𝑙0 

och  𝑙1 vara två maximerade likelihoodfunktioner, där 𝑙0 är funktionen maximerad för de 

parametervärden man ämnar testa under nollhypotesen och 𝑙1 vara funktionen maximerad över det 

fulla parameterrummet. Det generella likeilhoodkvottestet mellan de båda funktionerna definieras 

då enligt statistikan 

−2 𝑙0 − 𝑙1   

vilken är asymptotiskt χ 2- fördelad då stickprovsstorleken går mot oändligheten (Olsson, 2002).  

3.3.2 Devians  

För att fastslå anpassningen av en GLiM modell till datamaterialet används devians. Förutom att 

utvärdera enskilda modeller används även deviansen för att jämföra nästade modeller. Med detta 

menas jämförelse av olika modeller anpassade till samma datamaterial, och genom så kallad 

deviansanalys kan man avgöra vilken av modellerna som bäst beskriver datamaterialet.  

Parametrarna i GLM-modeller estimeras med maximumlikelihoodmetoden. Loglikelihoodfunktionen 

för en given modell uttrycks som 𝑙 𝝁; 𝒚 , där 𝒚 =  𝑦1 , … , 𝑦𝑛   är observationerna och 𝝁 =

 𝜇1 , … , 𝜇𝑁  är medelvärdesvektorn för variablerna. Det maximerade loglikelihoodvärdet för en given 

modell betecknas med 𝑙 𝝁 ; 𝒚 . Av alla tänkbara modeller är det den mättade modellen som har 

bästa tänkbara anpassning efter datamaterialet. Denna modell har en parameter för varje 

observation och därmed en perfekt anpassning, med andra ord 𝝁 = 𝒚. Den mättade modellen ger då 

högsta möjliga loglikelihood enligt 𝑙 𝒚; 𝒚 . Genom att jämföra modeller anpassade till data med den 

mättade modellen fås uttrycket för deviansen D definierad som 

𝐷 = −2 𝑙 𝝁 ; 𝒚 − 𝑙 𝒚; 𝒚  . 

Detta är likelihoodkvottestet för att testa nollhypotesen att den nuvarande modellen håller 

gentemot den mättade modellen. Om modellen är sann kommer deviansen att bli asymptotiskt  χ 2- 

fördelad då n ökar. Således testas om D följer en χ 2- fördelning med frihetsgradsantalet df = n – p, 

där p är antalet parametrar skattade för den aktuella modellen, för att utvärdera modellens 

anpassning. För de fördelningar som används i denna uppsats antas skalparametern vara 

konstant, 𝑎 𝜙 = 1, och deviansen enligt ovanstående ekvation är då direkt tillämpbar.  

Som redan nämnts används också deviansen för att jämföra modeller. Om exempelvis M1 och M2 är 

två nästade modeller, där antalet parametrar i M1 är en delmängd utav antalet parametrar i M2. 

Under nollhypotesen att M1 (den enklare modellen) är den sanna modellen följer differensen mellan 

de båda modellernas devians asymptotisk en  χ 2- fördelning med frihetsgradsantalet df = df2  - df1, 

där df1 är frihetsgraderna från modell M1 och df2 är frihetsgraderna från modell M2. Generellt brukar 

man prata om deviansanalys då man jämför olika nästade modellkonstruktioner med successiva χ 2- 

test (McCullagh och Nelder, 1992). 

  



 
17 

3.3.3 Residualer 

Residualerna representerar differensen mellan observationerna (𝑦𝑖 ) i datamaterialet och de av 

modellen anpassade värdena (𝜇 𝑖). Med andra ord kan en råresidual uttryckas enligt 𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝜇 𝑖 .  

För deviansresidualerna bidrar varje observation med di till den totala deviansen enligt 𝐷 =  𝑑𝑖𝑖 , 

och deviansresidualerna definieras då som 

𝑒𝑖,𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑠 = 𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑦𝑖 − 𝜇 𝑖  𝑑𝑖  . 

Vidare kan deviansresidualerna skrivas på standardiserad form enligt 

𝑒𝑖,𝑠𝑡𝑑 ,𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑠 =
𝑒𝑖,𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑠

 1 − 𝑖𝑖

 

där 𝑖𝑖  är hattmatrisens diagonalelement, eller ekvivalent leverage för observation i.  

Genom att standardisera råresidualen (𝑒𝑖 ) med standardavvikelsen för det anpassade värdet (𝜇 𝑖) 

erhålls Pearsonresidualerna, eller 

𝑒𝑖 ,𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 =
𝑦𝑖 − 𝜇 𝑖

 𝑉𝑎𝑟 (𝜇 𝑖)
 

Den standardiserade Pearsonresidualen ser ut enligt  

𝑒𝑖 ,𝑠𝑡𝑑 ,𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 =
𝑒𝑖,𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛

 1 − 𝑖𝑖

 

det vill säga, analogt med deviansresidualerna används diagonalelementen ur hattmatrisen för att 

standardisera Pearsonresidualen (McCullagh och Nelder, 1992). 

Då deviansen används för att utvärdera anpassningen av modeller är det främst deviansresidualerna 

som kommer användas. Förutom deviansresidualerna används även Pearsonresidualer som standard 

i programmet R för en del av den grafik som kommer användas i uppsatsen.  

3.3.4 AIC 

Ett användbart redskap för att jämföra modeller med varandra är AIC. Begreppet bygger på idén att 

den optimala modellen är en modell som beskriver datamaterialet på ett bra sätt med så få 

parametrar som möjligt. Genom att införa ett straff för modellens komplexitet, där en modell som 

innehåller fler parametrar, straffar AIC likelihoodfunktionerna så att enklare modeller föredras 

(Olsson, 2002). AIC definieras enligt 

𝐴𝐼𝐶 =  −2 𝐿 𝝁 ; 𝒚 − 𝑞 . 

Där 𝑙 𝝁 ; 𝒚  återigen är det maximerade loglikelihoodvärdet för den givna modellen, och q är antalet 

skattade parametrar för modellen.  
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3.3.5 Walds teststatistika 

För att avgöra om förklaringsvariablerna är signifikanta i en modell är det brukligt att använda sig av 

Walds teststatistika. Då en förklaringsvariabel blir signifikant enligt testet kan man dra slutsatsen att 

parametern är associerade till responsvariabeln, vilket gör att den bidrar till att förklara modellens 

variation, och därmed bör behållas i modellen. Hypoteserna som testas följer nedan: 

 

𝐻0: 𝛽0 = 0 

𝐻𝐴: 𝛽0 = 0 

Där den hypotes som testas är om den MLE-skattade koefficienten 𝛽0 avviker från 0, det vill säga att 

koefficienten har ingen påverkan på modellen. Walds-teststatistika kan definieras som: 

𝑊𝑎𝑙𝑑 =  
 𝛽 − 𝛽0 

𝑆𝐸𝛽0

 

Resultatet från ovanstående teststatistika följer en approximativ standardnormalfördelning om 

nollhypotesen är sann (Olsson, 2002).  

3.3.6 Strukturella nollor och samplingnollor 

En tom cell i en korstabell, som alltså inte innehåller några observationer, benämns antingen som en 

samplingnolla eller strukturell nolla. En strukturell nolla uppstår då det är omöjligt att erhålla 

observationer för en given cell i korstabellen, det vill säga då cellen motsvarar en omöjlig händelse. 

En korstabell som innehåller strukturella nollor kallas för en inkomplett korstabell då den strukturella 

nollan egentligen inte hör till datamaterialet. 

En samplingnolla däremot är en möjlig observation i en korstabell som hör till i datamaterialet och 
därmed bör inkluderas. Samplingnollorna är möjliga observationer för både binomialfördelningen 
och poissonfördelningen och bidrar således till anpassningen av statistiska modeller. 
Samplingnollorna beror av sannolikheten att observera en viss händelse samt stickprovets storlek. 
Även om samplingnollorna bör inkluderas i datamaterialet medför de konsekvenser för 
tillförlitligheten av maximumlikelihoodskattningarna av modellens parametrar. Om den iterativa 
skattningsproceduren som de flesta dataprogrammen använder sig av inte konvergerar, eller att det 
krävs ett stort antal interaktioner för att nå konvergens kan nollcellerna vara anledningen. Vidare är 
de skattningar som produceras ofta väldigt instabila och karakteriserade av stora standardavvikelser 
(Agresti, 1990). Dock kan de konvergensproblem som uppstår på grund av samplingnollor vid 
skattningen av parametrarna för en modell antas vara försumbara så länge som antalet icke nollceller 
är större än det antal parametrar som skattas i modellen. Då detta villkor är uppfyllt kommer 
samtliga parametrar för en given modell att kunnas skattas (Lindsey, 1997).  

Som de båda variablerna ålder och debutålder var fördefinierade i materialet uppstår ett problem då 
de inkluderas i samma analys. En strukturell nolla uppstår i datamaterialet då de båda variablerna 
specificerar den omöjliga händelsen att en ung individ erhåller diagnosen psoriasis i ett sent skede i 
livet. Då den strukturella nollan inte är en del av datamaterialet omöjliggörs möjligheten att 
inkludera de båda variablerna i samma analys. Då vi till exempel ämnar undersöka samspelseffekter 
mellan dessa variabler blir interaktionstermen mellan de båda variablerna icke definierbar. För att en 
interaktionsterm ska vara helt definierad krävs att det finns en sannolikhet för varje händelse 
definierad av interaktionen. För att kunna studera samspelseffekter mellan de båda variablerna 
partiellt skapades en ny variabel med fem kombinerade nivåer för de båda variablerna.  
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Variabelns uppbyggnad beskrivs mer genomgående av tabell 4.  

Tabell 4 åskådliggör uppsatsens struktur 

 
Den svarta rutan betecknar den omöjliga händelsen att en individ under 30 år fått sin 
sjukdomsdiagnos i ett sent skede i livet. Den nya variabeln konstruerades för att endast undersöka de 
olika intressanta kombinationerna mellan ålder och debutålder där den strukturella nollan uteslutits. 
Av intresse är att undersöka utvecklandet av komorbida sjukdomar för olika åldersgrupper, samt att 
undersöka hur utvecklandet av följdsjukdomar är relaterat till sen respektive tidig debutålder.  

En kontrastmatris konstruerades för att studera skillnader mellan de olika grupperna i tabellen ovan. 

Matrisen möjliggör fyra olika jämförelser nämligen 

a – b: Ålderseffekten mellan individer [11-29] år gamla och individer [30 – 59] år gamla givet en 

tidig debutålder.  

b – c: Ålderseffekt mellan individer i åldersintervallet [30 – 59+ samt för de individer som är *≥ 

60] år gamla givet en tidig debutålder. 

b – d: Effekten av en tidig respektive sen debutålder för individer i åldersintervallet [30 – 59]. 

c – e: Effekten av en tidig respektive sen debutålder för individer i åldersintervallet *≥ 60+. 

  

F Ålder 

 
Debutålder 

Nivåer 
ursprungliga 

variabler 

0 1 2 

0 a b c 

1  d e 
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4 Resultat 
I denna kommer de erhållna resultaten relaterade till uppsatsens frågeställningar att presenteras. En 

deskriptiv beskrivning av datamaterialet presenteras först, därefter följer resultaten från den 

logistiska analysen och den loglinjära analysen.  

4.1 Deskriptiv beskrivning av datamaterialet 
För att beskriva datamaterialet togs sammanfattande tabeller fram för förklaringsvariablerna och 

sjukdomsgrupper som ingår i analysen.  I tabell 5 beskrivs fördelningen av individer i datamaterialet 

för varje variabel och respektive nivå för dessa. Hur stor andel som antalet observationer motsvarar 

för respektive variabel anges inom parantes. 

Tabell 5: deskriptiv statistik av förklaringsvariabler 

Variabel Antal 

Kön 0: Man 1287 (60.5 %) 
 1: Kvinna 842 (39.5 %) 
 Saknade värden 0 

Ålder 0: 11-29 år 121(5.7 %) 
 1: 30-59 år 1148 (53.9 %) 
 2: ≥ 60 år 860 (40.4 %) 
 Saknade värden 0 

Debutålder 0: ≤ 30 år 1562 (73.3 %) 
 1: >30 år 485 (22.8 %) 
 Saknade värden 82 (3.9 %) 

BMI 0: 18,5-24,9 (normal) 638 (30.0 %) 
 1: < 18,5 (underviktig) 32 (1.5 %) 
 2: 25-29,9 (överviktig) 821 (38.6 %) 
 3: ≥ 30 (fetma) 579 (27.2 %) 
 Saknade värden 59 (2.7 %) 

Rökning 0: Icke-rökare 1527 (71.7 %) 
 1: Rökare 602 (28.3 %) 
 Saknade värden 0 

Arvsanlag 0: Inga genetiska arvsanlag 1196 (56.2 %) 
 1: Genetiska arvsanlag 933 (43.8 %) 
 Saknade värden 0 

 

I ovanstående tabell framgår att det fanns fler män än kvinnor i det utdrag som gjordes ur PsoReg, 

samt att åldersmaterialet är relativt åldersstiget då över 40 % av de registrerade psoriasispatienterna 

hade en ålder på över 59 år. Enligt Europakommissionens undersökning rörande tobaksvanor var 18 

% av Sveriges befolkning år 2007 rökare (Attitydundersökning, hemsida), ur denna kontext har detta 

register en hög andel rökare då cirka 39 % rökte vid inklusionstillfället.  Vidare går det även att se att 

de flesta patienterna debuterade sent med sin psoriasissjukdom, det vill säga efter 30 års ålder. I 

variabeln Debutålder finns det även 82 saknade värden, vilket inte behöver betyda att läkaren har 

missat detta vid registreringen utan att patienten helt enkelt inte kommer ihåg när sjukdomen bröt 

ut för första gången.  

Ser man på variabeln BMI, kan man utläsa att det är relativt få människor i registret som enligt 

WHO:s definition skulle klassas som underviktiga. Däremot finns det en hög representation av 

överviktiga samt individer som lider av fetma. Det kan även noteras att det finns saknade för BMI-

variabeln. Detta kan bero på att man inte väger eller mäter patienten vid varje besökstillfälle, men då 
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det endast är 2.7 % som saknar ett BMI-mått vid inklusionstillfället så bör detta inte påverka 

utgången av analysen. 

Till sist kan man i tabell 5 se att det är ungefär jämbördigt huruvida psoriasispatienterna har ett 

genetiskt anlag för sin psoriasis eller inte, dock är det fler patienter som inte har en nära anhörig med 

psoriasis. 

I tabell 6 beskrivs hur individerna i datamaterialet fördelar sig över de olika sjukdomsgrupperna där 

hur stor andel det motsvarar anges inom parentesen.  

Tabell 6: deskriptiv statistik av sjukdomsgrupperna 

Variabel Antal 

Komorbiditet 0: Ingen samsjuklighet 1629 (76.5 %) 
 1: Samsjuklighet 500 (23.5 %) 

KOL 0: Ej diagnosticerad KOL 2099 (98.6 %) 
 1: Diagnosticerad KOL 30 (1.4 %) 

Psoriasisartrit 0: Ej diagnosticerad PsA 2083 (97.8 %) 
 1: Diagnosticerad PsA 46 (2.2 %) 

Metabolt syndrom 0: Ej diagnosticerad METS 1707 (80.2%) 
 1: Diagnosticerad METS 422 (19.8 %) 

Hjärt- och kärl 0: Ej diagnosticerad HK 2060 (96.8 %) 
 1: Diagnosticerad HK 69 (3.2 %) 

 

I tabell 6 återfinns de variabler som denna uppsats främst syftar till att undersöka. Av 

komorbiditetsvariabeln framgår att 500 individer i registret ingår i minst en av de definierade 

sjukdomsgrupperna, det vill säga har minst en följdsjukdom. I denna tabell kan en individ ingå i flera 

sjukdomsgrupper (KOL, Psoriasisartrit, Metabolt syndrom och/eller Hjärt- och kärl), då detta tillåts 

blir Metabolt syndrom den största sjukdomsgruppen, följt av Hjärt- och kärl, Psoriasisartrit och KOL. 

Vidare beskrivs de olika kombinationer av sjukdomar som återfinns i datamaterialet av tabell 7. 

Tabell 7: deskriptiv statistik av sjukdomskombinationer 

Sjukdomskombinationer Antal 

Ingen komorbiditet 1629 (76.5 %) 
Metabolt syndrom 360 (16.9 %) 

Hjärt- och Kärl & Metabolt syndrom 37 (1.7 %) 
Psoriasisartrit 33 (1.6 %) 
Hjärt- och kärl 29 (1.4 %) 

KOL 14 (0.7 %) 
KOL & Metabolt syndrom 11 (0.5 %) 

Psoriasisartrit & Metabolt syndrom 11 (0.5 %) 
KOL & Hjärt- och kärl & Metabolt syndrom 3 (0.1 %) 

KOL & Psoriasisartrit 2 (0.1 %) 
Totalt 2129 

 

I tabell 7 redovisas individernas unika sjukdomskombinationer, det vill säga alla kombinationer som 

förekommer i datamaterialet. Det visar sig att den sjukdom som är överlägset mest frekvent i 

datamaterialet är den enskilda sjukdomen Metabolt syndrom med 360 individer. Den sjukdom som 

förekom näst mest var kombinationen Hjärt- och Kärl och Metabolt syndrom med 37 individer. Värt 
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att notera är att det är 14 individer som endast har KOL, 29 individer som endast har Hjärt- och kärl 

och 33 individer som endast har Psoriasisartrit. 

4.2 Logistisk analys 
I detta avsnitt av resultatdelen beskrivs resultaten från de logistiska modeller som konstruerades för 

att undersöka de eventuella samband som existerar mellan variablerna i datamaterialet och 

följdsjukdomar. Tre huvudsakliga modeller konstruerades för att besvara de frågeställningar som 

specificerades i uppsatsens syfte. Enligt tidigare diskussion om problemen med att inkorporera 

Debutålder och Ålder i samma modell behandlas dessa variabler genom separata modeller. 

För samtliga modeller som redovisas har vi använt oss av en generell modellbyggnadsprocedur. I 

första hand undersöks samtliga variablernas huvudeffekter, därefter utvidgas modellen genom 

införandet av interaktionstermer mellan variablerna. Vi avgränsade oss här till att endast inkludera 

trevägs interaktioner mellan variablerna för att erhålla tolkningsbara modeller som på ett nöjaktigt 

vis förklarar utvecklandet av komorbida sjukdomar. Från modellerna med samtliga av dessa 

interaktionstermer har vi genom stegvis eliminering manuellt tagit bort de termer som är mest 

insignifikanta för att därefter skatta om modellen. En tumregel nyttjades där termer som var 

signifikanta vid en 25 % signifikansnivå behölls för vidare modellkonstruktion. Proceduren 

upprepades till dess att samtliga termer kvar i modellen uppfyllde detta krav. Om en specifik variabel 

inte uppfyller detta krav, men att en interaktionsterm innehållande den insignifikanta variabeln 

inkluderats i modellen behålls denna variabel i modellen enligt principen hierarkisk modellbyggnad. 

Slutligen testades om de slutgiltiga modellerna med de inkluderade interaktionstermerna har en 

bättre anpassning jämfört med modellen där endast huvudeffekterna ingår genom deviansanalys. I 

resultatdelen redovisas endast de slutgiltiga modellerna. I Appendix II återfinns de ursprungliga 

modellerna endast innehållande huvudeffekter. Här återfinns även likelihoodkvottest av de båda 

nästade modellernas devianser. 
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Den första modellen som konstruerades för responsvariabeln Komorbid inkluderar variablerna Kön, 

BMI, Arvsanlag, Ålder och Rökning, och således uteslöts variabeln Debutålder.  I tabell 8 

sammanfattas den erhållna modellen med dessa variabler efter modellbyggnad enligt ovan 

Modell 1:       

𝐾𝑜𝑚𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑 ~ 𝐾ö𝑛 + 𝐵𝑀𝐼 + 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔 + 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 + Å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝐾ö𝑛: 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔 + 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔: 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

Tabell 8: sammanfattning - modell 1 

Variabler Estimat Standard fel P-värde 

Intercept -4.56095 0.72909 3.96e-10 *** 
Kön [1] -0.16320 0.15356 0.28787 
BMI [1] 0.07107 0.57885 0.90228 
BMI [2] 0.66686 0.15058 9.49e-06 *** 
BMI [3] 1.44998 0.15361 < 2e-16 *** 

Arvsanlag [1] -0.11140 0.15766 0.47983 
Rökning [1] 0.21302 0.16531 0.19752 

Ålder [1] 2.13071 0.72170 0.00315 ** 
Ålder [2] 3.38666 0.72076 2.62e-06 *** 

Arvsanlag [1]:Kön [1] 0.43034 0.22975 0.06105 . 
Arvsanlag [1]:Rökning [1] -0.57123 0.25779 0.02670 * 
Signifikansnivå:   '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 
Nolldevians: 2281.9 med 2069  frihetsgrader 
Residualdevians: 1998.0 med 2059  frihetsgrader 
59 individer borttagna på grund av saknade värden 
AIC: 2020.0 

 

Samtliga av variablerna som inkluderades i modellbyggnadsfasen finns med i den slutgiltiga 

modellen, då de antingen är signifikanta i sig själv eller hör till de utvalda interaktionstermerna. 

Estimaten för variabeln BMI är positiva och tenderar att öka över samtliga nivåer jämfört med 

referensgruppen normalviktiga, dock är det bara nivå 2 och 3 som är signifikanta. Generellt indikerar 

detta att ett högre BMI medför en ökad risk för följdsjukdomar. Estimaten för åldersvariabeln 

indikerar också de ett positivt samband till responsvariabeln för nivå 1 och 2, och risken för 

följdsjukdomar verkar öka med en stigande ålder.  

Två interaktionstermer inkluderades i modellen, där den ena indikerar en samspelseffekt mellan 

variablerna Arvsanlag och Kön och den andra ett samspel mellan variablerna Arvsanlag och Rökning. 

Estimatet för samspelseffekten mellan Arvsanlag och Kön antyder att kvinnor med genetiskt påbrå 

har ett högre odds för komorbida sjukdomar jämfört med referensgrupperna. För interaktionstermen 

mellan Arvsanlag och Rökning indikerar estimatet att individer som röker och har genetiskt påbrå har 

ett lägre odds jämfört med referensgrupperna. Interaktionstermerna förbättrar modellens 

anpassning då deviansen är lägre för denna modell jämfört med modellen med enbart 

huvudeffekter. I Appendix II återfinns likelihoodkvottestet av deviansen för den slutgiltiga modellen 

jämfört med modellen med endast huvudeffekter, och testet fastslår att deviansen är signifikant 

lägre vid en 5 % -ig signifikansnivå.  

Då residualplottar för logistiska regressioner är svårttolkade, till exempel jämfört med till exempel 

vanlig linjär regression, är de inte så informativa för att utvärdera modellernas anpassning. Ett 

alternativt sätt att utvärdera modellens anpassning är att undersöka modellernas 
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klassificeringsförmåga. Genom att jämföra de av modellen anpassade värdena för respektive individ 

med ett cut-off värde för sannolikheten att ha en komorbid sjukdom kan antalet rättklassificerade 

observationer beräknas. Som cut-off värde används andelen individer i datamaterialet med 

komorbida sjukdomar, vilket motsvarar cirka 23 %. Klassificeringen för modell 1 sammanfattas av 

tabell 9. 

Tabell 9: klassificeringstabell - modell 1 

 

Andelen rätt klassificerade individer av modell 1 blev i det här fallet 50 %. Modellens anpassning är 

således inte bra, och kan inte antas beskriva datamaterialet på ett nöjaktigt sätt. Då modellens 

huvudsyfte är att undersöka hur de utvalda variablerna är relaterade till utvecklandet av 

följdsjukdomar, och inte på bästa möjliga sätt prediktera vilka individer som får komorbida 

sjukdomar antas den dock som godtagbar.  

För den andra modellen exkluderas variabeln Ålder och istället inkluderas variabeln Debutålder. 

Detta görs främst för att undersöka om man med hjälp av denna variabel kan undersöka teorin om 

typ 1 och typ 2 psoriasis. Alla andra variabler ur modell 1 inkluderas även här och efter 

modellbyggnad erhölls följade modell. 

Modell 2:  
𝐾𝑜𝑚𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑 ~ 𝐾ö𝑛 + 𝐵𝑀𝐼 + 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔 + 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐷𝑒𝑏𝑢𝑡å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝐾ö𝑛: 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔

+ 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔: 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔: 𝐷𝑒𝑏𝑢𝑡å𝑙𝑑𝑒𝑟 

Tabell 10: Sammanfattning - modell 2 

Variabler Estimat Standard fel P-värde 

Intercept -2.255620 0.165102 < 2e-16 *** 
Kön [1] -0.151760 0.155384 0.3287 
BMI [1] 0.002677 0.558897 0.9962 
BMI [2] 0.746870 0.152156 9.17e-07 *** 
BMI [3] 1.453905 0.153233 < 2e-16 *** 

Arvsanlag [1] 0.055066 0.168757 0.7442 
Rökning [1] 0.109871 0.164450 0.5041 

Debutålder[1] 1.134286 0.152769 1.13e-13 *** 
Arvsanlag [1]:Kön [1] 0.510964 0.229664 0.0261 * 

Arvsanlag [1]:Rökning [1] -0.513250 0.255206 0.0443 * 
Arvsanlag [1]:Debutålder [1] -0.521151 0.250084 0.0372 * 
Signifikansnivå: '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 
Nolldevians: 2209.1 med 2012  frihetsgrader 
Residualdevians: 2027.3 med 2002  frihetsgrader 
116 individer borttagna på grund av saknade värden 
AIC: 2049.3 

 

De enda huvudeffekterna som är signifikanta vid 5 %, och därmed tolkningsbara är återigen 

variablerna BMI samt Debutålder. Estimaten för BMI är nästintill identiska med föregående modell. 

 Ingen komorbid 
sjukdom 

Komorbid sjukdom Totalt 

Felklassificerade 918 117 1035 
Rättklassificerade 655 380 1035 
Totalt 1573 497 2070 



 
25 

Estimatet för variabeln Debutålder är positivt, vilket indikerar att individer som diagnostiserats med 

psoriasis sent har ett högre odds för följdsjukdomar jämfört med de som debuterat tidigt. 

För den här modellen behölls tre interaktionstermer, där Arvsanlag och Kön samt Arvsanlag och 

Rökning även inkluderades i den här modellen med snarlika estimat som i modell 1. Förutom dessa 

två interaktioner återfinns även interaktionen mellan Arvsanlag och Debutålder vilket enligt teorin är 

relaterad till typ 1 och typ 2 psoriasis. Individer som debuterar sent och som har ett genetiskt påbrå 

tenderar att ha ett lägre odds för följdsjukdomar jämfört med referensgrupperna. Även denna 

modell ger en bättre anpassning jämfört med den enklare modellen inkluderandes enbart 

huvudeffekter, med avseende på devians. Detta styrks av det signifikanta likelihoodkvottestet mellan 

de båda modellernas devianser (tabell 29 Appendix II). 

Tabell 11: klassificeringstabell - modell 2 

 

Andelen rätt klassificerade observationer för denna modell var cirka 43 %. Vilket indikerar att inte 

heller denna modell antas beskriva datamaterialet speciellt bra. 

För den sista modellen i den första analysen ersätter den skapade variabeln F de båda variablerna 

Debutålder och Ålder. Detta för att studera samspelseffekterna mellan dessa båda variabler. Återigen 

inkluderas samtliga av de övriga variablerna i modellbyggnadsfasen. 

Modell 3: 

𝐾𝑜𝑚𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑 ~ 𝐾ö𝑛 + 𝐵𝑀𝐼 + 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔 + 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐹 + 𝐾ö𝑛: 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔

+ 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔: 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

Tabell 12: sammanfattning - modell 3 

Variabler Estimat Standard fel P-värde 

Intercept -2.23774 0.21315 < 2e-16 *** 
Kön [1] -0.21993 0.15765 0.162992 
BMI [1] 0.13172 0.58319 0.821307 
BMI [2] 0.68931 0.15525 9e-06 *** 
BMI [3] 1.45607 0.15797 < 2e-16 *** 

Arvsanlag [1] -0.09274 0.16227 0.567668 
Rökning [1] 0.19819 0.16877 0.240255 

Faktor 1 -2.01592 0.72304 0.005302 ** 
Faktor 2 0.81171 0.23416 0.000527 *** 
Faktor 3 -1.21243 0.14063 < 2e-16 *** 
Faktor 4 0.27641 0.15397 0.072612 . 

Kön [1]:Arvsanlag  [1] 0.46328 0.23387 0.047596 * 
Arvsanlag [1]:Rökning [1] -0.54227 0.26199 0.038472 * 
Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 
Nolldevians: 2209.1 med 2012  frihetsgrader 
Residualdevians: 1921.8 med 2000  frihetsgrader 
116 individer borttagna på grund av saknade värden 
AIC: 1947.8 

 Ingen komorbid 
sjukdom 

Komorbid sjukdom Totalt 

Felklassificerade 984 157 1141 
Rättklassificerade 550 322 872 
Totalt 1534 479 2013 
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Resultaten för denna modell påminner om tidigare resultat, då samma variabler ingår även i denna 

modell och deras estimat är i stort sett oförändrade. Precis som i modell 1 och modell 2 ingår 

interaktionstermerna Arvsanlag och Kön samt Arvsanlag och Rökning återigen och med liknande 

samband till utvecklandet av komorbida sjukdomar som tidigare.  

Samspelseffekterna mellan Debutålder och Ålder studeras genom de olika nivåerna för variabeln F. 

De tre första nivåerna för variabeln F är signifikanta vid en 5 % -ig signifikansnivå, medan den fjärde 

nivån endast är signifikant vid en 10 % -ig signifikansnivå.  

Estimatet för Faktor 1 har ett negativt tecken, vilket antyder att individer som debuterat tidigt och 

befinner sig i åldersintervallet [11-29] har ett lägre odds för komorbida sjukdomar jämfört med 

individer som debuterat tidigt och är i åldersintervallet [30-59]. Skattningen för Faktor 2 är positiv, 

vilket antyder att om man har en sen debutålder och befinner sig i åldersintervallet [30-59] har man 

ett ökat odds jämfört med om man istället har en tidig debutålder och befinner sig i samma 

åldersintervall. För Faktor 3 är estimatet återigen negativt, och beskriver att individer som har en 

tidig debutålder och har en ålder som faller inom intervallet [30-59] har ett högre odds jämfört med 

de patienter som också de har en tidig debutålder men istället befinner sig i åldersintervallet *≥ 60+. 

Den sista nivån Faktor 4 jämför individer i åldersintervallet *≥ 60+ med en sen debutålder jämfört 

med de individer som har en tidig debutålder. Estimatet för denna nivå är positivt vilket alltså 

innebär att denna grupp har ett större odds i jämförelse med referensgruppen. Återigen ger 

modellen en bättre beskrivning av datamaterialet då deviansen är lägre för denna modell jämfört 

med den enklare modellen. 

Tabell 13: klassificeringstabell - modell 3 

 

Klassificeringsförmågan för modell 3 är inte heller den bra då den i det här fallet endast korrekt 

klassificerat cirka 48 % av samtliga observationer korrekt. Också denna modells anpassning till 

datamaterialet verkar vara ganska dålig. 

4.3 Loglinjär analys 
I detta avsnitt används resultaten från den logistiska analysen, det vill säga modell 1 – modell 3, för 

att undersöka om de samband som påvisade en signifikant relation till utvecklandet av komorbida 

sjukdomar går att relateras till de fyra sjukdomsgrupperna. Den loglinjära analysen används för att på 

ett multivariat vis bygga en struktur för att undersöka relationerna mellan sjukdomsgrupperna och 

de signifikanta parametrarna från den logistiska analysen.  

Precis som i den logistiska analysen kommer vi här att konstruera tre modeller, där variablerna 

Debutålder, Ålder och samspelseffekten F behandlas i de separata modellerna. De resterande utvalda 

variablerna inkluderas sedan tillsammans med var och en av dessa tre variabler i korstabeller, så att 

en korstabell bildas för varje modell. De logaritmerande cellfrekvenserna för de olika korstabellerna 

bildar sedan responsvariabeln för respektive modell. 

 Ingen komorbid 
sjukdom 

Komorbid sjukdom Totalt 

Felklassificerade 934 119 1053 
Rättklassificerade 600 360 960 
Totalt 1534 479 2013 
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För att förklara den generella struktur som byggs för de tre modellerna beskrivs den modell som har 

variabeln Debutålder i sin korstabell. Modell 4 inleder modellstrukturen där de ingående variablerna 

antas vara oberoende av varandra.  

Modell 4: Den oberoende modellen  

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠~𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔 + 𝐵𝑀𝐼 + 𝐾ö𝑛 + 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐷𝑒𝑏𝑢𝑡å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝑃𝑠𝐴 + 𝐻𝐾 + 𝑀𝐸𝑇𝑆 + 𝐾𝑂𝐿 

Tabell 14: sammanfattning - modell 4 

Modell Devians Frihetsgrader AIC 

Modell med endast intercept 10643.34 1023  
Modell 4 781.37 1012 1433.2 

 

Jämfört med modellen enbart innehållande ett intercept, där interceptet är medelvärdet av alla 

frekvenserna i korstabellen, har modellen med alla huvudeffekter en betydligt lägre devians och ett 

AIC på 1433.2. 

Därefter skapas en modell som tar hand om samtliga beroenden som existerar bland 

förklaringsvariablerna i korstabellen, detta görs genom att involvera alla möjliga interaktioner mellan 

dem. 

Modell 5: Alla möjliga interaktioner mellan förklaringsvariablerna + sjukdomsgrupperna 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠~ 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔 ∗ 𝐵𝑀𝐼 ∗ 𝐾ö𝑛 ∗ 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐷𝑒𝑏𝑢𝑡å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝑃𝑠𝐴 + 𝐻𝐾 + 𝑀𝐸𝑇𝑆 + 𝐾𝑂𝐿 

Tabell 15: Sammanfattning - modell 5 

Modell Devians Frihetsgrader AIC 

Modell med endast intercept 10643.34 1023  
Modell 5 570.02 956 1333.8 

 

Då vi kontrollerar för samtliga beroenden som finns mellan förklaringsvariablerna i korstabellen 

sjunker deviansen jämfört med den oberoende modellen. Vidare är AIC lägre för denna modell 

jämfört med föregående modell. Tabell 16 sammanfattar likelihoodkvottestet mellan deviansen för 

modell 4 och deviansen för modell 5.  

Tabell 16: deviansanalys - modell 5 

 

Likelihoodkvottestet mellan modell4 och modell 5 förkastar hypotesen att den enklare modellen är 

att föredra vid en 5 % -ig signifikansnivå. Således är den mer komplexa modell 5 att föredra framför 

den oberoende modellen. 

Nästa steg är att undersöka huruvida det existerar samband mellan sjukdomsgrupperna. Genom att 

behålla den första termen där vi kontrollerar för beroendena mellan förklaringsvariablerna och 

dessutom lägga till en term med tvåvägs-interaktioner mellan samtliga sjukdomsgrupper undersöks 

dessa samband. 

Modell Frihetsgrader Devians Differens 
frihetsgrader 

Teststatistika P - värde 

Modell 4 1012 781.37    
Modell 5 956 570.02 56 211.36 6.939e-20 
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Modell 6: Associationen mellan sjukdomsgrupperna  

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠~ 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔 ∗ 𝐵𝑀𝐼 ∗ 𝐾ö𝑛 ∗ 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐷𝑒𝑏𝑢𝑡å𝑙𝑑𝑒𝑟 + (𝑃𝑠𝐴 + 𝐻𝐾 + 𝑀𝐸𝑇𝑆 + 𝐾𝑂𝐿)2 

Tabell 17: sammanfattning - modell 6 

Modell Devians Frihetsgrader AIC 

Modell med endast intercept 10643.34 1023  
Modell 6 509.31 950 1285.1 

 

Då de parvisa interaktionstermerna införs mellan de fyra sjukdomsgrupperna erhålls en lägre devians 

jämfört med modell 5. Vidare erhålls även för denna modell ett lägre AIC-värde jämfört med de båda 

samtliga av de föregående modellerna.  

Deviansanalys av de båda nästade modellerna 5 och 6 presenteras i tabell 18.    

Tabell 18: deviansanalys - modell 6 

 

Även det här testet är signifikant vid en 5 % -ig signifikansnivå, och därmed föredras denna modell 

före de föregående modellerna. Den modell som hittills visat sig vara bäst lämpad att förklara 

mönstren i korstabellen är modell 6, där de två termerna i modellen kontrollerar för de beroenden 

som finns mellan förklaringsvariablerna samt mellan sjukdomsgrupperna. På ett analogt sätt 

undersöktes genom deviansanalys den modellbyggnadsstruktur som beskrivits ovan för de andra två 

korstabellerna. Då utfallet blev likadant som i exemplet beskrivit ovan väljer vi att endast visa hur 

denna modellbyggnad gick till för den modellen vars korstabell innehåller variabeln Debutålder.  

Efter att den givna strukturen har applicerats är det av intresse att undersöka hur 

sjukdomsgrupperna är relaterade till varandra. För den beskrivna modellen finns endast de parvisa 

samspelseffekterna mellan grupperna med, detta då inga signifikanta interaktionstermer av högre 

ordning återfanns.   

Tabell 19: samspelseffekter för sjukdomsgrupper – modell 6 

 

De sjukdomsgrupper där det verkar finnas störst beroende är mellan Hjärt och kärl och Metabolt 

syndrom som blev signifikant vid en 0.1 % -ig signifikansnivå. Dessutom blev också kombinationerna 

KOL och Metabolt syndrom samt KOL och Psoriasisartrit signifikanta. Således är det främst dessa 

sjukdomsgrupper som kan antas vara mest relaterade till varandra. Jämförs detta resultat med tabell 

6 kan man se att den mest signifikanta sjukdomskombinationen är också den vanligaste 

Modell Frihetsgrader Devians Differens 
frihetsgrader 

Test statistika P - värde 

Modell 5 956 570.02    
Modell 6 950 509.31 6 60.71 3.231e-11 

Variabler Estimat Standardfel P-värde 

HK [1]:KOL [1] 0.906 0.6473 0.161587 
HK [1]:METS [1] 1.689 0.2563 4.37e-11 *** 

HK [1]:PsA [1] - 0.157 1128 0.988891 
KOL [1]:METS [1] 1.162 0.3943 0.003208 **  

KOL [1]:PsA [1] 1.261 0.7591 0.096720 . 
METS [1]:PsA [1]  0.2988 0.3549 0.399869 

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 
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sjukdomskombinationen i registret.  Estimaten för samtliga av dessa interaktionstermer är positiva, 

vilket indikerar att det för samtliga kombinationer råder en ökad risk för sjukdomskombinationen 

specificerad av interaktionstermen. Estimaten för samspelseffekterna mellan sjukdomsgrupperna 

skilde sig endast marginellt när Ålder respektive variabeln-F ersatte Debutåldern i korstabellen varvid 

de inte redovisas i uppsatsen. 

Resultatet från modell 6 kommer att utnyttjas för att bygga vidare på de loglinjära modellerna. Då 

det visade sig att tre samspelseffekter var signifikanta, kommer även dessa sjukdomskombinationer 

att tas med när vi undersöker hur varje förklaringsvariabel är kopplad till respektive sjukdomsgrupp. 

Detta för att kontrollera om de samband som hittades i den logistiska analysen har en koppling till en 

av de signifikanta sjukdomskombinationerna.  

I resterande delen av uppsatsen kommer strukturen i modell 6 att följa med i de tre avslutande 

modellerna. Estimaten för parametrarna i de båda termerna redovisas inte i uppsatsen då deras 

funktion endast är att kontrollera för de beroenden som finns mellan variablerna i korstabellen. I 

nästa steg bygger vi på modellerna med parametrar som undersöker sambandet mellan 

förklaringsvariablerna mot respektive sjukdomsgrupp samt de signifikanta sjukdomskombinationerna 

från tabell 19. Enligt strukturen i modell 6 görs förklaringsvariablerna ömsesidigt oberoende, vilket i 

sin tur borde renodla variablernas effekter. Genom att behålla termerna från modell 6 i detta steg 

har vi försökt göra förklaringsvariablerna ömsesidigt oberoende av varandra så att vi kommer närmre 

den sanna associationen.  

Den första modellen som konstruerades var den när variabeln Ålder inkluderades i korstabellen 

tillsammans med de övriga variablerna.   

Modell 7: Korstabell innehållandes 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔, 𝐵𝑀𝐼, 𝐾ö𝑛, 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 och Å𝑙𝑑𝑒𝑟 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠~ 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔 ∗ 𝐵𝑀𝐼 ∗ 𝐾ö𝑛 ∗ 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ Å𝑙𝑑𝑒𝑟 + (𝑃𝑠𝐴 + 𝐾𝑂𝐿 + 𝑀𝐸𝑇𝑆 + 𝐻𝐾)2

+  𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔 + 𝐵𝑀𝐼 + 𝐾ö𝑛 + 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 + Å𝑙𝑑𝑒𝑟 :  (𝑀𝐸𝑇𝑆 ∗ (𝐻𝐾 + 𝐾𝑂𝐿)

+ 𝐾𝑂𝐿 ∗ 𝑃𝑠𝐴) +  𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔: 𝐾ö𝑛 :   𝑀𝐸𝑇𝑆 ∗  𝐻𝐾 + 𝐾𝑂𝐿 + 𝐾𝑂𝐿 ∗ 𝑃𝑠𝐴  

+  𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔: 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 :   𝑀𝐸𝑇𝑆 ∗  𝐻𝐾 + 𝐾𝑂𝐿 + 𝐾𝑂𝐿 ∗ 𝑃𝑠𝐴   

Modell 7 sammanfattas av tabell 19 och tabell 20.  Likelihoodkvottest av parametrarna i sin helhet 

samt beskrivning av modellens anpassning redovisas i tabell 19. Vidare redovisar tabell 20 test av 

enskilda faktornivåer med Walds-test.  

Likelihoodkvottest anses vara mer pålitliga jämfört med Walds-test vid relativt små 

stickprovsstorlekar, samt då variablerna är korrelerade. Då det föreligger en osäkerhet huruvida 

modellkonstruktionen behandlar alla beroenden och antalet observationer i korstabellens celler är 

relativt litet, testas parametrarna i första hand med likelihoodkvottest och i andra hand med Walds-

test. De som får ett signifikant resultat vid båda testen är de parametrar som tolkas i uppsatsen.  
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Tabell 20: likelihoodkvottest av parametrar – modell 7 

Variabel  Chisq Df Pr(>Chisq)  

Ålder:METS 129.22 2 <2.2e-16 *** 

Ålder:HK 28.88 2 5.365e-07 *** 

Ålder:KOL 18.75 2 8.476e-05 *** 

Rökning:KOL 14.98 1 0.0001086 *** 

BMI:METS 97.94 3 <2.2e-16 *** 

BMI:HK 7.51 3 0.0572184 . 

Arvsanlag:PsA:KOL 2.85 1 0.0912743 . 

Rökning:Arvsanlag:HK 03.27 1 0.0705130 . 

Signifikansnivå: '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

Nolldevians: 11487.49 med 1535 frihetsgrader 
Residualdevians: 260.64  med  1360  frihetsgrader 
AIC: 1337.2 
Antal itereringar: 21 

 

För att skatta denna modell krävdes ett relativt stort antal iterationer, vilket troligtvis beror på 

modellens komplexitet då den innehåller många parametrar. Det är även möjligt att den långsamma 

konvergensen för skattningarna är relaterade till antalet samplingnollor. De uppblåsta standardfelen 

för många av de estimerade parametrarna, se tabellerna 33-37 i Appendix IV, indikerar också på att 

den långsamma konvergensen kan bero på samplingnollorna.  

Figur 3 i Appendix IV illustrerar responsvariabeln, det vill säga frekvenserna i den korstabell som 

användes för att skatta denna modell.  Det är tydligt i denna graf att korstabellen innehåller många 

celler med få observationer, och i synnerhet många samplingnollor. Innan modellen skattades fanns 

1535 frihetsgrader vilket motsvarar antalet celler i korstabellen, och efter fanns 1360 frihetsgrader 

kvar. Detta betyder att 175 parametrar skattats för modell 7. Deviansen för modellen är kraftigt 

reducerad jämfört med den ursprungliga totala deviansen. 

Likelihoodkvottest genomfördes på parametrarna som helhet i modell 7, med detta menas att 

samtliga faktornivåer för variablerna testas simultant. I tabell 20 framgår att fem av huvudeffekterna 

i modellen blev signifikant på en 1 % -ig signifikansnivå medan en huvudeffekt och två 

interaktionseffekter blev signifikant på en 10 % -ig signifikansnivå. Nästan alla signifikanta effekter i 

den motsvarande logistiska analysen, modell 1, går att hitta bland de olika sjukdomsgrupperna. 

Endast interaktionen Arvsanlag och Rökning saknas från modell 1, medan ytterligare en signifikant 

huvudeffekt har lagts på i modell 7 nämligen Rökning som visar ha en association till 

sjukdomsgruppen KOL. Därefter testas varje enskild faktornivå för parametrarna i modell 7 med 

Walds-test, detta för att undersöka varje enskild faktornivå för parametrarna i modell 7.  
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Tabell 21 sammanfattar resultaten från modell 7, där de parametrar som redovisas är de parametrar 

som var signifikanta i både likelihoodkvottestet och i Walds-test.     

Tabell 21: sammanfattning – modell 7 

  

  

  

 

  

 

Det verkar som att de som har ett ökat odds att tillhöra gruppen Metabolt syndrom är äldre personer 

samt individer som har ett högt BMI-värde. Risken förenat med ett högt BMI uppenbarar sig när 

oddset för att ingå i denna grupp ökar när man jämför överviktiga individer med individer som lider 

av fetma, och då båda estimaten är positiva. Andra karakteristiska skillnader som uppenbarar sig i 

denna modell är att individer som röker har ett ökat odds för att vara diagnosticerade med 

sjukdomen KOL.   

För att undersöka modellens anpassning undersöktes deviansresidualerna från modellen. För 

loglinjära modeller indikerar residualerna en bra anpassad modell om de kan antas ha lika och 

konstant varians med ett medelvärde kring noll.  

I figur 4 i Appendix IV undersöks detta där residualerna plottas mot de av modell 7 anpassade 

värdena. Variationen hos residualerna kan inte anses vara konstant. Grafen indikerar tydligt en stor 

spridning för residualerna för låga predikterade cellfrekvenser. För högre värden är variationen hos 

residualerna betydligt lägre och relativt konstanta. Även den här grafen visar tydligt att de flesta 

cellerna innehåller få observationer, och relativt få höga värden. I figur 5 i Appendix IV plottas de 

anpassade värdena för modell 7 mot de observerade cellfrekvenserna i korstabellen för denna 

modell.  En god anpassning skulle här utryckas som ett linjärt samband mellan dessa. Modellens 

predikterade värden verkar stämma bra överens med de observerade värdena, vilket illustreras av 

det nästan perfekt linjärt samband som grafen illustrerar.  

I den andra modellen ersätter variabeln Debutålder variabeln Ålder i korstabellen.  

 Modell 8: Korstabell innehållandes 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔, 𝐵𝑀𝐼, 𝐾ö𝑛, 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 och 𝐷𝑒𝑏𝑢𝑡å𝑙𝑑𝑒𝑟 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠~ 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔 ∗ 𝐵𝑀𝐼 ∗ 𝐾ö𝑛 ∗ 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐷𝑒𝑏𝑢𝑡å𝑙𝑑𝑒𝑟 + (𝑃𝑠𝐴 + 𝐾𝑂𝐿 + 𝑀𝐸𝑇𝑆 + 𝐻𝐾)2

+  𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔 + 𝐵𝑀𝐼 + 𝐾ö𝑛 + 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐷𝑒𝑏𝑢𝑡å𝑙𝑑𝑒𝑟 :  (𝑀𝐸𝑇𝑆 ∗ (𝐻𝐾 + 𝐾𝑂𝐿)

+ 𝐾𝑂𝐿 ∗ 𝑃𝑠𝐴) +  𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔: 𝐾ö𝑛 :   𝑀𝐸𝑇𝑆 ∗  𝐻𝐾 + 𝐾𝑂𝐿 + 𝐾𝑂𝐿 ∗ 𝑃𝑠𝐴  

+  𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔: 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 :   𝑀𝐸𝑇𝑆 ∗  𝐻𝐾 + 𝐾𝑂𝐿 + 𝐾𝑂𝐿 ∗ 𝑃𝑠𝐴  

+  𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔: 𝐷𝑒𝑏𝑢𝑡å𝑙𝑑𝑒𝑟 :   𝑀𝐸𝑇𝑆 ∗  𝐻𝐾 + 𝐾𝑂𝐿 + 𝐾𝑂𝐿 ∗ 𝑃𝑠𝐴   

Modell 8 och parameterskattningarna sammanfattas av tabell 22 och tabell 23. 

  

Variabel Estimat Standardfel P-värde  

Ålder[2]:METS[1] 3.718 1.011 0.000235 *** 

Rökning[1]:KOL[1] 2.021 0.8603 0.018831 * 

BMI[2]:METS[1] 0.7789 0.1744 8.01e-06 *** 

BMI[3]:METS[1] 1.567 0.1761 <2e-16 *** 

Signifikansnivå: '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 
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Tabell 22: likelihoodkvottest av parametrar – modell 8 

Variabel  Chisq Df Pr(>Chisq)  

Debutålder:METS 60.88 1 6.061e-15 *** 

Debutålder:KOL 3.34 1 0.0676641 . 

Debutålder:PsA 3.28 1 0.0700791 . 

Rökning:KOL 13.11 1 0.0002931 *** 

BMI:METS 96.18 3 <2.2e-16 *** 

Arvsanlag:PsA:KOL 03.04 1 0.0813113 . 

Debutålder:Arvsanlag:PsA 5.70 1 0.0169202 * 

Signifikansnivå: '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

Nulldevians: 10643.34  med 1023 frihetsgrader 
Residualdevians: 243.87  med  880  frihetsgrader 
AIC: 1159.7 
Antal itereringar: 20 

 

Även för modell 8 krävdes ett stort antal iterationer, och totalt skattades 143 parametrar. Även för 

denna modell existerar många samplingnollor vilket figur 6 i Appendix IV illustrerar. För denna 

modell är AIC lägre jämfört med modell 7 vilket troligtvis beror på att färre parametrar har skattats. 

Likelihoodkvottestet visade på tre enskilda huvudeffekter som signifikanta vid en 0.1 % -ig 

signifikansnivå medan två blev signifikanta vid en 10 % -ig signifikansnivå. En annan parameter som 

fick ett signifikant värde var Arvsanlag, där det verkar finnas en association mellan variabeln och 

sjukdomsgrupperna Psoriasisartrit och KOL.  I den logistiska motsvarigheten till denna modell, 

modell2, var de enda signifikanta huvudeffekterna BMI och Debutålder samt de tre interaktionerna 

Arvsanlag och Kön, Arvsanlag och Rökning samt Arvsanlag och Debutålder. Dessa samband är enligt 

likelihoodkvottestet återkommande i modell 8, då alla effekter utom två av interaktionstermerna 

finns med i tabell 22. Vi går vidare med att testa de enskilda parametrarna med Walds test .  

De enskilda parametrar som blev signifikanta i både likelihoodkvottestet samt Walds test återges i 

tabell 23. 

Tabell 23: sammanfattning – modell 8 

 

 

 

 

  

För variabeln Debutålder återfanns två signifikanta relationer med sjukdomsgrupperna Metabolt 

syndrom respektive KOL. Estimaten var positiva, vilket indikerar ett högre odds för båda dessa 

sjukdomsgrupper för individer med en sen debutålder jämfört med de som har en tidig debutålder.  

För rökning var endast relationen till sjukdomen KOL signifikant, där rökning medför en ökad risk för 

sjukdomen. Ett högre BMI-värde tenderar att öka risken för sjukdomen Metabolt syndrom. Individer 

som är överviktiga löper en större risk för Metabolt syndrom, och oddset är ökande för de som lider 

av fetma.  

Variabel Estimat Standardfel P-värde  

Debutålder [1]:METS [1] 1.211 0.1682 6.04e-13 *** 

Debutålder [1]:KOL [1] 1.741 0.8400 0.038199 * 

Rökning [1]:KOL [1] 1.650 0.8852 0.062252 . 

BMI [2]:METS [1] 0.8504 0.1779 1.76e-06 *** 

BMI [3]:METS [1] 1.568 0.1778 <2e-16 *** 

Signifikansnivå: '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 
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Även för modell 8 undersöktes residualerna och modellens prediktionsförmåga av cellfrekvenserna i 

korstabellen. Graferna för denna modell påminner mycket om graferna från modell 7. Återigen är 

variationen hos residualerna i figur 7 i Appendix IV störst för de låga värdena av de av modellen 

predikterade cellfrekvenserna, och relativt liten samt konstant för höga värden av desamma. 

Modellens predikterade värden i figur 8 i Appendix IV verkar även här på ett relativt bra sätt återge 

och beskriva cellfrekvenserna i korstabellen.  

I den sista modellen undersöks sambandet i den korstabell där variabeln F är inkluderad. 

Modell 9: Korstabell innehållandes 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔, 𝐵𝑀𝐼, 𝐾ö𝑛, 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 och 𝐹 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠~ 𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔 ∗ 𝐵𝑀𝐼 ∗ 𝐾ö𝑛 ∗ 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 + (𝑃𝑠𝐴 + 𝐾𝑂𝐿 + 𝑀𝐸𝑇𝑆 + 𝐻𝐾)2

+  𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔 + 𝐵𝑀𝐼 + 𝐾ö𝑛 + 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 :  (𝑀𝐸𝑇𝑆 ∗ (𝐻𝐾 + 𝐾𝑂𝐿)

+ 𝐾𝑂𝐿 ∗ 𝑃𝑠𝐴) +  𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔: 𝐾ö𝑛 :   𝑀𝐸𝑇𝑆 ∗  𝐻𝐾 + 𝐾𝑂𝐿 + 𝐾𝑂𝐿 ∗ 𝑃𝑠𝐴  

+  𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔: 𝑅ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 :   𝑀𝐸𝑇𝑆 ∗  𝐻𝐾 + 𝐾𝑂𝐿 + 𝐾𝑂𝐿 ∗ 𝑃𝑠𝐴  

+  𝐴𝑟𝑣𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔: 𝐷𝑒𝑏𝑢𝑡å𝑙𝑑𝑒𝑟 :   𝑀𝐸𝑇𝑆 ∗  𝐻𝐾 + 𝐾𝑂𝐿 + 𝐾𝑂𝐿 ∗ 𝑃𝑠𝐴   

Modell 9 och parameterskattningarna sammanfattas av tabell 24 och tabell 25. 

Tabell 24: likelihoodkvottest av parametrar – modell 9 

Variabel  Chisq Df Pr(>Chisq)  

Faktor:METS 145.48 4 <2.2e-16 *** 

Faktor:HK 32.13 4 1.800e-06 *** 

Faktor:KOL 17.48 4 0.0015592 ** 

Rökning:KOL 14.33 1 0.0001531 *** 

BMI:METS 91.77 3 <2.2e-16 *** 

BMI:HK 6.68 3 0.0829230 . 

Rökning:Arvsanlag:HK 2.73 1 0.0987850 . 

Signifikansnivå: '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

Nolldevians: 11663.8 med 2559 frihetsgrader 
Residualdevians: 377.4 med  2306  frihetsgrader 
AIC: 1843 
Antal itereringar: 21 

 

Modell 9 innehåller ett betydligt fler antal parametrar jämfört med föregående modeller, och total 

skattades 253 parametrar för denna modell. Denna modell ger ett högre AIC – värde jämfört med 

modell7 och modell8. Likelihoodkvottestet för de enskilda parametrarna visar att variabeln F har två 

signifikanta huvudeffekter på en 0.1%-ig signifikansnivå och ytterligare en på 1 % -ig signifikansnivå. 

Förutom dessa så blev även tre andra parametrar signifikanta.   

I den motsvarande logistiska analysen för den här modellen, modell 3, var samtliga nivåer för 

variabeln F signifikant relaterad till utvecklandet av komorbida sjukdomar, där även huvudeffekten 

BMI var signifikant för två nivåer. De två interaktionseffekter som var signifikanta från den modell 3 

Kön och Arvsanlag samt Arvsanlag och Rökning. De signifikanta förklaringsvariablerna som förklarade 

vilka individer som utvecklar följdsjukdomar tycks även nu återkomma i den loglinjära modellen. Den 

enda associationen som inte verkar upprepa sig i modell 9 är interaktionen mellan Kön och 

Arvsanlag.  
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Vi går vidare med testa de enskilda parametrarna med hjälp av Waldstest och i tabell 25 återfinns de 

parametrar som fick ett signifikant resultat på de båda testen. 

Tabell 25: sammanfattning – modell 9 

Variabel Estimat Standardfel P-värde  

Faktor1:METS[1] -2.344 1.013 0.02069 * 

Faktor2:METS[1] 1.086 0.2444 8.77e-06 *** 

Faktor3:METS[1] -1.192 0.1585 5.40e-14 *** 

Faktor4:METS[1] 0.3514 0.1694 0.03809 * 

Faktor3:HK[1] -1.092 4.574e-01 0.01697 * 

Faktor3:KOL[1] -2.332 7.721e-01 0.00253 ** 

Rökning[1]:KOL[1] 1.804 8.878e-01 0.04211 * 

BMI[2]:METS[1] 0.7918 1.803e-01 1.13e-05 *** 

BMI[3]:METS[1] 1.567 1.818e-01 <2e-16 *** 

Signifikansnivå: '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

 

Det första estimatet i tabell 25 är en ålderseffekt för sjukdomen Metabolt syndrom, där unga 

individer med en tidig debutålder har en lägre risk för sjukdomen jämfört med individer som befinner 

sig i medelåldern. Den signifikanta parametern Faktor 2 mäter sambandet mellan debuteffekten för 

individer i åldersintervallet [30-59] och sjukdomsgruppen Metabolt syndrom, där individerna med en 

sen debutålder har ett högre odds att ingå i denna sjukdomsgrupp. Parametern Faktor 3 visar att 

ålderseffekten för individer med en tidig debutålder i åldern [30-59] jämfört med de i 

åldersintervallet *≥ 60] har en minskad risk för Metabolt syndrom. Den sista signifikanta F-

parametern är Faktor 4 vilket visar på att effekten av en sen debutålder jämfört med en tidig 

debutålder för de äldre individerna [≥ 60] ökar risken för att ingå i sjukdomsgruppen Metabolt 

syndrom. För de båda sjukdomsgrupperna Hjärt och kärl samt KOL återfinns också där ålderseffekten 

för individer med en tidig debutålder i åldern [30-59] jämfört med de i åldersintervallet *≥ 60+. Precis 

som för Metabolt syndrom indikerar dessa estimat en minskad risk för att få en av dessa 

följdsjukdomar hos de individer i medelåldern som har debuterade tidigt med sin psoriasis jämfört 

med äldre individer som debuterade tidigt. 

De andra signifikanta estimaten i denna modell känns igen från tidigare modeller, där variabeln 

Rökning är relaterad till KOL och variabeln BMI är relaterad till sjukdomsgruppen Metabolt syndrom. 

Estimaten för dessa samband skiljer sig endast marginellt från resultatbeskrivningarna för 

föregående modeller.    

När residualer och prediktionsförmågan av modell 9 undersöks känns resultaten igen. Inte heller för 

denna modell figur 9 i Appendix IV kan residualerna antas ha en konstant variation. Modellens 

prediktionsförmåga ser av figur 10 i Appendix att döma ut att vara god, och det linjära mönstret från 

föregående modeller framträder återigen.  
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5 Slutsatser och diskussion  

5.1 Problemdiskussion  
De resultat som framkommer i resultatdelen är såklart beroende av vilka variabler som väljs ut ur 

registret samt hur dessa variabler definieras. Utöver de fyra sjukdomsgrupperna valdes sex 

förklaringsvariabler för att kunna åskådligöra de karakteristiska skillnaderna mellan individer i 

datamaterialet. Det är möjligt att analysen har påverkats av denna variabelselektion samt hur 

variablerna har definierats.  

I den deskriptiva delen av uppsatsen visade det sig att flera kategorivariabler hade väldigt få individer 

för specifika kategorinivåerna, till exempel hade sjukdomsgruppen KOL endast 30 individer. När de 

flerdimensionella korstabellerna konstruerades i den loglinjära analysen utkristalliserade sig detta 

som samplingnollor, då merparten av korstabellens celler saknade observationer. Till exempel är det 

såklart väldigt få unga personer som drabbas av sjukdomen KOL, och än färre som drabbas av KOL är 

unga kvinnor som inte röker. Ju större dimension korstabellen får, desto mer detaljerad blir 

korstabellen och därmed ökar risken för samplingnollor. Vi försökte att lösa detta problem genom att 

reducera antalet nivåer för kategorivariablerna. Exempelvis reducerades nivåerna i Debutålder från 

19 nivåer ner till 2 nivåer, vilket dämpade problemet med samplingnollorna i korstabellerna. Men 

detta hjälpte ändå inte då flera av de loglinjära modellernas parametrar fick uppblåsta standardfel. 

Detta beror troligtvis på att den iterativa skattningsproceduren har stora problem att finna en 

konvergens för parametrarna som försöker skatta samplingnollorna. Utifrån modellkontrollen för de 

loglinjära modellerna var det också de celler innehållande få observationer som karakteriserades av 

höga avvikande deviansresidualer. För celler med fler observationer var variationen betydligt lägre 

bland residualerna, och då cellfrekvensen ökade minskade denna variation och närmade sig noll. När 

de loglinjära modellernas anpassade värden plottades mot cellens korstabeller, skapades en nästan 

45°gradig linje, vilket indikerar att modellens anpassade värden stämmer väl överens med 

korstabellens celler. Dock har våra korstabeller fler celler med observationer som överstiger noll än 

antalet skattade parametrar i samtliga modeller, vilket är ett krav för att de överhuvudtaget ska 

konvergera. Den generella slutsatsen av detta är således att de för uppsatsen konstruerade 

modellerna för denna metod på ett relativt bra sätt hanterar de delar av korstabellen som är relativt 

välbestämda, medan problem uppstår för de delar då så inte är fallet.  

Ett annat alternativ för att lindra problemet med samplingnollor hade varit att eliminera några av 

förklaringsvariablerna med följden att slutsatserna skulle bli mindre specifika. Sett till uppsatsens 

syfte var inte det primära målet att bygga den bästa modellen, utan att i första hand undersöka 

relationerna mellan de ingående variablerna och utvecklandet av komorbida sjukdomar. I denna 

kontext är den generella slutsatsen att de för uppsatsen konstruerade modellerna på ett relativt bra 

och kraftfullt sätt lyckas utröna dessa relationer. Ur en statistisk synvinkel är fördelen med 

registerdata att antalet observationer i registret kan öka över tiden och då PsoReg endast är i en 

uppbyggnadsfas är det troligt att fler individer kommer att ingå i framtiden. Dock kommer vissa 

nivåer i kategorierna alltid ha ett relativt lågt frekvensantal vilket beror på populationens natur. 

De lärdomar och slutsatser som kan dras utifrån denna uppsats är att då loglinjära modeller används 

för att undersöka associationer mellan kategorivariabler bör man försöka hålla nere antalet variabler 

i korstabellen, och antalet nivåer på dessa. För att studera mer avancerade mönster krävs följaktligen 
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väldigt många observationer. Men under rätt förutsättningar är loglinjära modeller ett väldigt 

flexibelt och kraftfullt sätt att undersöka samband mellan kategorivariabler.  

En annan aspekt som bör diskuteras är till vilken population som resultaten från denna uppsats kan 

generaliseras till. Från tidigare vet vi att alla de patienter som ingår i registret PsoReg lider av en 

svårare typ av psoriasis. Detta gör denna population speciell då dessa individer antas avvika både 

från den generella befolkningen men också från individer med lindrigare psoriasis. De generella 

mönstren som hittades i denna uppsats är direkt anknutna till det utdrag som gjorde ur PsoReg i 

januari 2010, när fler individer tillkommer i registret så kan även den struktur som hittades i denna 

uppsats förändras. Vidare togs hela tidsaspekten bort i och med att vi valde att undersöka hur 

sambandet mellan individerna såg ut vid inklusionstidpunkten. Därmed definieras populationen i 

uppsatsen som registreringstillfället för de individer som ingick i PsoReg januari 2010. 

5.2 Resultatdiskussion  
De övergripande resultaten från den logistiska analysen var att individer som var överviktiga hade en 

högre risk att drabbas av komorbida sjukdomar jämfört med normalviktiga individer och där de 

individer som led av fetma hade en än högre risk. Ett liknande mönster återupprepade sig för 

variabeln Ålder. De individer som befann sig i åldersintervallet [30-59] hade även de ett högre odds 

för följdsjukdomar och åldersgruppen [60+] visade ännu högre odds för att utveckla komorbida 

sjukdomar. Vidare indikerade den logistiska analysen att de individer som debuterat efter 30 års 

ålder med sin psoriasis har högre odds för utvecklandet av komorbida sjukdomar. Samtliga av dessa 

upptäckter känns inte som någon större överraskning, då två av våra sjukdomsgrupper redan på 

förhand hade BMI som riskfaktor. Att en stigande ålder tenderar att leda till fler följdsjukdomar, 

känns inte heller det förvånande då en längre livstid också innebär en längre exponeringstid, och 

således en ökad risk för komorbida sjukdomar. Att en sen debutålder leder till ett ökat odds för 

följdsjukdomar är däremot överraskande. Enligt teorin borde en tidig psoriasisdebut leda till ökad 

risk för utvecklandet av komorbida sjukdomar. En tolkning kan vara att alla individerna som ingår i 

registret samtliga lider av svår psoriasis och då samtliga individer har denna diagnos kanske detta 

mönster suddas ut.  

I den loglinjära modellen undersöktes om de effekter som upptäcktes i den logistiska analysen mellan 

förklaringsvariablerna och utvecklandet av följdsjukdomar gick att koppla till någon utav de fyra 

sjukdomsgrupperna. Som väntat fick förklaringsvariabeln BMI ett samband med Metabolt syndrom, 

där överviktiga hade högre risk att drabbas än normalviktiga. Denna risk blev än högre för individer 

som led av fetma. Ett resultat som inte var helt oväntat var att individer som rökte hade ett högre 

odds för att ingå i sjukdomsgruppen KOL. Förklaringsvariabeln Rökning blev ej signifikant som 

huvudeffekt i logistiska analysen, utan där var den endast signifikant i olika interaktionstermer. Dessa 

effekter uppenbarade sig inte i den loglinjära delen. Rent generellt blev de flesta av de effekter som 

hittades i den logistiska delen i störst utsträckning associerade till sjukdomsgruppen Metabolt 

syndrom. Detta beror antagligen på att det var överlägset flest individer som ingick i denna 

sjukdomsgrupp, vilket leder till att dessa individer upptar en stor del av cellerna i korstabellen. Detta 

är förmodligen det mönster som vi kan se när modellernas anpassade värden plottas mot 

korstabellens sanna cellfrekvens. De celler som har högst antal observationer tillhör troligen också 

Metabolt syndrom.  



 
37 

De resultat som presenteras från denna uppsats är av en mer bekräftande natur. Då detta är första 

gången som en utförligare analys görs på registret är det dock av intresse att veta att de generella 

slutsatser som kan dras är överensstämmande med den bakomliggande teorin. Det vill säga att de 

patienter som fanns i registret vid utdraget, åtminstone vid registreringstilfället, tenderar att följa de 

allmänna riskfaktorerna som finns för de fyra sjukdomsgrupperna.   
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Appendix I 
 

Figur 2: samtliga kliniker anslutna till Psoreg 

 

Tabell 26: täckningsgraden i Psoreg 

Center Täckningsgrad 

Universitetssjukhus 8 av 8 
Länskliniker 28 av 29 
Privatmottagningar som ger systembehandling 9 av 29 
Behandlingsanläggningar drivna av 
Psoriasisförbundet 

2 av 2 
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Appendix II 
Logistisk analysdelen 

Tabell 27: sammanfattning av modell 1 och dess huvudeffekter 

Variabler Estimat Standardfel P-värde 

(Intercept) -4.54213 0.72695 4.15e-10 
Kön [1] 0.01633 0.11472 0.88680 
BMI [1] 0.11710 0.57536 0.83873 
BMI [2] 0.64753 0.15009 1.60e-05 
BMI [3] 1.43456 0.15313 2e-16 

Arvsanlag [1] -0.08135 0.11191 0.46730 
Rökning [1] -0.02291 0.12652 0.85628 

Ålder [1] 2.12524 0.72146 0.00322 
Ålder [2] 3.37551 0.72048 2.80e-06 

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 
Nolldevians: 2281.9  med 2069 frihetsgrader 
Residualdevians: 2005.7 med  2061 frihetsgrader 
116 individer borttagna på grund av saknade värden 
AIC: 2021.3 

 
 

Tabell 28: den genomförda deviansanalysen för modell 1 

Modell Frihetsgrader Devians Differens 
frihetsgrader 

Teststatistika P - värde 

Additativ modell 1 2061 2005.70    
Modell 1 2059 1998.04 2 7.66 0.02 
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Tabell 29: sammanfattning av modell 2 och dess huvudeffekter 

Variabler Estimat Standard fel P-värde 

(Intercept) -2.18162 0.15218 2e-16 
Kön [1] 0.06267 0.11431 0.584 
BMI [1] 0.01465 0.55503 0.979 
BMI [2] 0.71566 0.15126 2.23e-06 
BMI [3] 1.42935 0.15244 2e-16 

Arvsanlag [1] -0.01930 0.11184 0.863 
Rökning [1] -0.10012 0.12489 0.423 

Debutålder [1] 0.93911 0.12008 5.25e-15 
Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 
Nolldevians: 2281.9  med 2069  frihetsgrader 
Residualdevians: 2005.7 med  2061 frihetsgrader 
116 individer borttagna på grund av saknade värden 
AIC: 2023.7 

 

Tabell 30: Den genomförda deviansanalysen för modell 2 

 

Tabell 31: sammanfattning modell 3 och dess huvudeffekter 

Variabler Estimat Standard fel P-värde 

(Intercept) -2.18162 0.15218 2e-16 
Kön [ 1] 0.06267 0.11431 0.584 
BMI [1] 0.01465 0.55503 0.979 
BMI [2] 0.71566 0.15126 2.23e-06 
BMI [3] 1.42935 0.15244 2e-16 

Arvsanlag [1] -0.01930 0.11184 0.863 
Rökning [1] -0.10012 0.12489 0.423 

Debutålder [1] 0.93911 0.12008 5.25e-15 
Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 
Nolldevians: 2209.1 med 2012 frihetsgrader 
Residualdevians: 2038.8 med  2005 frihetsgrader 
116 individer borttagna på grund av saknade värden 
AIC: 2054.8 

 

Tabell 32: den genomförda deviansanalysen för modell 3 

Modell Frihetsgrader Devians Differens 
frihetsgrader 

Teststatistika P - värde 

Additativ modell 3 2002 1929.35    
Modell 3 2000 1921.80 2 7.54 0.02 

 

  

Modell Frihetsgrader Devians Differens 
frihetsgrader 

Teststatistika P - värde 

Additativ modell 2 2005 2038.81    
Modell 2 2002 2027.35 3 11.46 0.01 
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Appendix IV 
Loglinjära analysdelen 

Modell 7 

Tabell 33: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och variabeln kön i modell 7 

 

 

 

 

 

 

Tabell 34: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och variabeln ålder i modell 7 

Variabel Estimat Standardfel P-värde  

Ålder [1]:METS [1] 2.516 1.012 0.012877  

Ålder [2]:METS [1] 3.718 1.011 0.000235 *** 

Ålder [1]:HK [1] 17.57 380.9 0.996320  

Ålder [2]:HK [1] 18.86 380.9 0.996049  

Ålder [1]:KOL [1] 17.41 549.1 0.997470  

Ålder [2]:KOL [1] 19.84 549.1 0.997116  

Ålder [1]:PsA [1] 0.6908 1.032 0.503288  

Ålder [2]:PsA [1] 0.8077 1.045 0.439467  

Ålder [1]:HK [1]:METS [1] -3.720 536.9 0.999447  

Ålder [2]:HK [1]:METS [1] -3.318 536.9 0.999507  

Ålder [1]:METS [1]:KOL [1] -3.337 507.5 0.999475  

Ålder [2]:METS [1]:KOL [1] -4.588 507.5 0.999279  

Ålder [1]:PsA [1]:KOL [1] -2.771 542.8 0.999593  

Ålder [2]:PsA [1]:KOL [1] -4.585 542.8 0.999326  

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

 

Tabell 35: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och variabeln rökning i modell 7 

Variabel Estimat Standardfel P-värde  

Rökning [1]:METS [1] 0.1120 0.1861 0.547161  

Rökning [1]:HK [1] 0.03560 0.5907 0.951942  

Rökning [1]:KOL [1] 2.021 0.8603 0.018831 * 

Rökning [1]:PsA [1] -0.3114 0.5084 0.540168  

Rökning [1]:HK [1]:METS [1] 0.3036 0.7578 0.688659  

Rökning [1]:METS [1]:KOL [1] -1.331 1.075 0.215546  

Rökning [1]:PsA [1]:KOL [1] 17.88 4510 0.996837  

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

 

Variabel Estimat Standardfel P-värde 

Kön[1]:METS[1] -0.08270 0.1689 0.624412 

Kön[1]:HK[1] -1.057 0.6495 0.103788 

Kön[1]:KOL[1] -0.3944 0.8111 0.626772 

Kön[1]:PsA[1] -0.3627 0.4537 0.423977 

Kön[1]:HK[1]:METS[1] 0.7089 0.7941 0.372057 

Kön [1]:METS [1]:KOL [1] 0.9442 1.006 0.348064 

Kön [1]:PsA [1]:KOL [1] 0.5067 1.648 0.758565 

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 
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Tabell 36: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och variabeln BMI i modell 7 

Variabel Estimat Standardfel P-värde  

BMI [1]:METS [1] 0.2316 0.6512 0.722064  

BMI [2]:METS [1] 0.7789 0.1744 8.01e-06 *** 

BMI [3]:METS [1] 1.567 0.1761 <2e-16 *** 

BMI [1]:HK [1] -16.55 4302 0.996930  

BMI [2]:HK [1] -0.02311 0.4852 0.962005  

BMI [3]:HK [1] 0.7494 0.4756 0.115065  

BMI [1]:KOL [1] -16.24 4132 0.996864  

BMI [2]:KOL [1] -0.08973 0.6305 0.886838  

BMI [3]:KOL [1] 0.4526 0.6724 0.500869  

BMI [1]:PsA [1] -16.99 4762 0.997154  

BMI [2]:PsA [1] 0.4077 0.4190 0.330552  

BMI [3]:PsA [1] 0.7293 0.4290 0.089118 . 

BMI [1]:HK [1]:METS [1] 0.06456 5978 0.999991  

BMI [2]:HK [1]:METS [1] 0.6617 0.8140 0.416281  

BMI [3]:HK [1]:METS [1] 0.2295 0.7933 0.772358  

BMI [1]:METS [1]:KOL [1] 18.43 4132 0.996440  

BMI [2]:METS [1]:KOL [1] 0.3749 1.075 0.727278  

BMI [3]:METS [1]:KOL [1] -0.1473 1.079 0.891432  

BMI [1]:PsA [1]:KOL [1] 0.3550 582.6 0.999951  

BMI [2]:PsA [1]:KOL [1] -19.06 466.4 0.996739  

BMI [3]:PsA [1]:KOL [1] -19.51 475.3 0.996726  

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

 

Tabell 37: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och variabeln arvsanlag i modell 7 

Variabel Estimat Standardfel P-värde 

Arvsanlag [1]:METS [1] -0.1316 0.1755 0.453443 

Arvsanlag [1]:HK [1] -0.07137 0.5008 0.886665 

Arvsanlag [1]:KOL [1] 0.2170 1.070 0.839329 

Arvsanlag [1]:PsA [1] -0.4451 0.4414 0.313259 

Arvsanlag [1]:HK [1]:METS [1] 0.2128 0.6839 0.755712 

Arvsanlag [1]:METS [1]:KOL [1] -0.4938 1.434 0.730548 

Arvsanlag [1]:PsA [1]:KOL [1] 0.8610 6907 0.999901 

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 
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Tabell 38: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och interaktionen kön och arvsanlag i modell 7 

Variabel Estimat Standardfel P-värde 

Kön [1]:Arvsanlag [1]:METS [1] 0.3989 0.2539 0.116212 

Kön [1]:Arvsanlag [1]:HK [1] 1.245 0.8617 0.148651 

Kön [1]:Arvsanlag [1]:KOL [1] 0.2412 1.087 0.824393 

Kön [1]:Arvsanlag [1]:PsA [1] 0.7454 0.6528 0.253541 

Kön [1]:Arvsanlag [1]:HK [1]:METS [1] -1.144 1.109 0.302307 

Kön [1]:Arvsanlag [1]:METS [1]:KOL [1] -1.604 1.751 0.359717 

Kön [1]:Arvsanlag [1]:PsA [1]:KOL [1] -1.081 6433 0.999866 

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

 

Tabell 39: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och interaktionen rökning och arvsanlag i modell 7 

Variabel Estimat Standardfel P-värde  

Rökning [1]:Arvsanlag [1]:METS [1] -0.4857 0.2899 0.093774 . 

Rökning [1]:Arvsanlag[1]:HK[1] -1.739 1.203 0.148284  

Rökning [1]:Arvsanlag[1]:KOL[1] 0.06121 1.194 0.959126  

Rökning [1]:Arvsanlag[1]:PsA[1] 0.4292 0.7167 0.549252  

Rökning[1]:Arvsanlag[1]:HK[1]:METS[1] 0.8290 1.511 0.583352  

Rökning[1]:Arvsanlag[1]:METS[1]:KOL[1] 0.1142 1.841 0.950542  

Rökning[1]:Arvsanlag[1]:PsA[1]:KOL[1] -19.08 7853 0.998061  

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

 

Tabell 40: Sammanfattar hur observationerna fördelade sig i den korstabell som modell 7 baseras på  

Fördelningen av cellfrekvens i korstabell tillhörande modell 7 

Antal nollceller i korstabellen Antalet celler i korstabellen 0>  ≤ 5 Antalet celler i korstabellen > 5 

1309 146 81 

 

 

Figur 3: visar antalet observationer för cellerna i korstabellen som modell 7 baseras på 
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Figur 4: deviansresidualerna plottas mot de anpassade värdena – modell 7 

 

 

Figur 5: de anpassade värdena plottas mot observerade cellfrekvenser – modell 7 
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Modell 8 

Tabell 41: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och variabeln debutålder i modell 8 

Variabel Estimat Standardfel P-värde  

Debutålder [1]:METS [1] 1.211 0.1682 6.04e-13 *** 

Debutålder [1]:HK [1] 0.8256 0.5283 0.118073  

Debutålder [1]:KOL [1] 1.741 0.8400 0.038199 * 

Debutålder [1]:PsA [1] -0.1803 0.4888 0.712239  

Debutålder [1]:HK [1]:METS [1] -0.7646 0.6954 0.271518  

Debutålder [1]:METS[1]:KOL [1] -0.8286 1.073 0.439892  

Debutålder [1]:PsA[1]:KOL [1] -0.5558 1.646 0.735650  

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

 

Tabell 42: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och variabeln rökning i modell 8 

Variabel Estimat Standardfel P-värde   

Rökning [1]:METS [1] 0.02638 0.1858 0.887122  

Rökning [1]:HK [1] -0.1123 0.5879 0.848446  

Rökning [1]:KOL [1] 1.650 0.8852 0.062252 . 

Rökning [1]:PsA [1] -0.2939 0.5101 0.564543  

Rökning [1]:HK [1]:METS [1] 0.2099 0.7758 0.786729  

Rökning [1]:METS [1]:KOL [1] -0.8518 1.119 0.446691  

Rökning [1]:PsA [1]:KOL [1] 17.58 366.5 0.996173  

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 
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Tabell 43: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och variabeln BMI i modell 8 

Variabel Estimat Standardfel P-värde  

BMI [1]:METS [1] 0.1584 0.6353 0.803132  

BMI [2]:METS [1] 0.8504 0.1779 1.76e-06 *** 

BMI [3]:METS [1] 1.568 0.1778 <2e-16 *** 

BMI [1]:HK [1] -16.21 3419 0.996216  

BMI [2]:HK [1] 0.03425 0.4853 0.943736  

BMI [3]:HK [1] 0.7066 0.4732 0.135356  

BMI [1]:KOL [1] -15.84 3466 0.996353  

BMI [2]:KOL [1] 0.07268 0.6498 0.910947  

BMI [3]:KOL [1] 0.4326 0.6893 0.530229  

BMI [1]:PsA [1] -16.36 3378 0.996135  

BMI [2]:PsA [1] 0.6209 0.4357 0.154107  

BMI [3]:PsA [1] 0.8733 0.4444 0.049426 * 

BMI [1]:HK [1]:METS [1] 0.06157 4904 0.999990  

BMI [2]:HK [1]:METS [1] 0.4775 0.8197 0.560208  

BMI [3]:HK [1]:METS [1] 0.02820 0.7972 0.971786  

BMI [1]:METS [1]:KOL [1] 18.10 3466 0.995832  

BMI [2]:METS [1]:KOL [1] 0.06072 1.130 0.957130  

BMI [3]:METS [1]:KOL [1] -0.02688 1.119 0.980826  

BMI [1]:PsA [1]:KOL [1] -0.5687 4510 0.999899  

BMI [2]:PsA [1]:KOL [1] -18.91 3688 0.995909  

BMI [3]:PsA [1]:KOL [1] -19.17 3625 0.995781  

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

 
 
Tabell 44: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och variabeln arvsanlag i modell 8 

Variabel Estimat Standardfel P-värde 

Arvsanlag [1]:METS [1] 0.03137 0.1915 0.869856 

Arvsanlag [1]:HK [1] -0.004090 0.5459 0.994022 

Arvsanlag [1]:KOL [1] 0.7261 1.176 0.536839 

Arvsanlag [1]:PsA [1] -0.2814 0.4597 0.540421 

Arvsanlag [1]:HK [1]:METS [1] -0.06994 0.7829 0.928818 

Arvsanlag [1]:METS [1]:KOL [1] -0.2804 1.640 0.864273 

Arvsanlag[1]:PsA[1]:KOL[T.1] -0.3763 6277 0.999952 

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 
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Tabell 45: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och variabeln kön i modell 8 

Variabel Estimat Standardfel P-värde 

Kön [1]:METS [1] -0.08094 0.1716 0.637225 

Kön [1]:HK [1] -0.9811 0.6504 0.131459 

Kön [1]:KOL [1] -0.7357 0.9253 0.426573 

Kön [1]:PsA [1] -0.2686 0.4582 0.557661 

Kön [1]:HK [1]:METS [1] 0.6750 0.8131 0.406480 

Kön [1]:METS [1]:KOL [1] 1.442 1.120 0.197829 

Kön [1]:PsA [1]:KOL [1] 0.4795 1.663 0.773143 

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

 

Tabell 46: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och interaktionen kön och arvsanlag i modell 8 

Variabel Estimat Standardfel P-värde  

Kön [1]:Arvsanlag [1]:METS [1] 0.4609 0.2562 0.072019 . 

Kön [1]:Arvsanlag [1]:HK [1] 1.277 0.8654 0.140208  

Kön [1]:Arvsanlag [1]:KOL [1] 0.8017 1.172 0.494065  

Kön [1]:Arvsanlag [1]:PsA [1] 0.8279 0.6591 0.209081  

Kön [1]:Arvsanlag [1]:HK [1]:METS [1] -1.067 1.137 0.347928  

Kön [1]:Arvsanlag [1]:METS [1]:KOL [1] -2.352 1.830 0.198596  

Kön [1]:Arvsanlag [1]:PsA [1]:KOL [1] -1.257 5125 0.999804  

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

 

Tabell 47: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och interaktionen rökning och arvsanlag i modell 8 

Variabel Estimat Standardfel P-värde 

Rökning [1]:Arvsanlag [1]:METS [1] -0.4551 0.2896 0.116060 

Rökning [1]:Arvsanlag [1]:HK [1] -1.624 1.202 0.176567 

Rökning [1]:Arvsanlag [1]:KOL [1] 0.3470 1.212 0.774649 

Rökning [1]:Arvsanlag [1]:PsA [1] 0.3721 0.7208 0.605637 

Rökning [1]:Arvsanlag [1]:HK [1]:METS [1] 0.9183 1.525 0.547003 

Rökning [1]:Arvsanlag [1]:METS [1]:KOL [1] -0.3292 1.871 0.860341 

Rökning [1]:Arvsanlag [1]:PsA [1]:KOL [1] -18.58 6303 0.997648 

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

 

Tabell 48: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och interaktionen debutålder och arvsanlag i modell 8 

Variabel Estimat Standardfel P-värde 

Debutålder [1]:Arvsanlag [1]:METS [1] -0.4331 0.2739 0.113812 

Debutålder [1]:Arvsanlag [1]:HK [1] -0.3823 0.8577 0.655821 

Debutålder [1]:Arvsanlag [1]:KOL [1] -2.015 1.369 0.140954 

Debutålder [1]:Arvsanlag [1]:PsA [1] -18.83 3612 0.995841 

Debutålder [1]:Arvsanlag [1]:HK [1]:METS [1] 0.7448 1.121 0.506434 

Debutålder [1]:Arvsanlag [1]:METS [1]:KOL [1] 1.318 1.974 0.504187 

Debutålder [1]:Arvsanlag [1]:PsA [1]:KOL [1] 21.50 6268 0.997264 

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 
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Tabell 49: Sammanfattar hur observationerna fördelade sig i den korstabell som modell 8 baseras på  

Fördelningen av cellfrekvens i korstabell tillhörande modell 8 

Antal nollceller i korstabellen Antalet celler i korstabellen 0>  ≤ 5 Antalet celler i korstabellen > 5 

829 131 64 

 

 

Figur 6: visar antalet observationer för cellerna i korstabellen som modell 8 baseras på 

 

 

Figur 7: de anpassade värdena plottas mot observerade cellfrekvenser – modell 8 
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Figur 8: de anpassade värdena plottas mot observerade cellfrekvenser – modell 8 
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Modell 9 

Tabell 50: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och variabeln kön i modell 9 

Variabel Estimat Standardfel P-värde 

Kön[1]:METS[1] -0.1516 0.1734 0.38203 

Kön[1]:HK[1] -1.067 0.6507 0.10108 

Kön[1]:KOL[1] -0.7896 0.9315 0.39663 

Kön[1]:PsA[1] -0.2539 0.4584 0.57961 

Kön[1]:HK[1]:METS[1] 0.6561 0.8107 0.41836 

Kön[1]:METS[1]:KOL[1] 1.511 1.123 0.17851 

Kön[1]:PsA[1]:KOL[1] 0.6327 1.706 0.71069 

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

 

Tabell 51: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och f-variabeln i modell 9 

Variabel Estimat Standardfel P-värde  

Faktor1:METS[1] -2.344 1.013 0.02069  

Faktor2:METS[1] 1.086 0.2444 8.77e-06 *** 

Faktor3:METS[1] -1.192 0.1585 5.40e-14 *** 

Faktor4:METS[1] 0.3514 0.1694 0.03809 * 

Faktor1:HK[1] -17.68 3851 0.99634  

Faktor2:HK[1] -17.59 4095 0.99657  

Faktor3:HK[1] -1.092 0.4574 0.01697  

Faktor4:HK[1] 0.2691 0.4778 0.57330  

Faktor1:KOL[1] -17.31 5266 0.99738  

Faktor2:KOL[1] -16.03 4138 0.99691  

Faktor3:KOL[1] -2.332 0.7721 0.00253 ** 

Faktor4:KOL[1] -0.03613 0.6315 0.95438  

Faktor1:PsA[1] -0.7176 1.033e 0.48730  

Faktor2:PsA[1] -1.132 1.032 0.27256  

Faktor3:PsA[1] -0.2603 0.3637 0.47412  

Faktor4:PsA[1] -0.7948 0.5372 0.13897  

Faktor1:HK[1]:METS[1] 3.581 5343 0.99947  

Faktor2:HK[1]:METS[1] -0.3948 5888 0.99995  

Faktor3:HK[1]:METS[1] -0.2244 0.7355 0.76026  

Faktor4:HK[1]:METS[1] -0.2156 0.6100 0.72374  

Faktor1:METS[1]:KOL[1] 3.626 4874 0.99941  

Faktor2:METS[1]:KOL[1] 17.51 4138 0.99662  

Faktor3:METS[1]:KOL[1] 0.8927 1.353 0.50923  

Faktor4:METS[1]:KOL[1] 0.3254 0.9140 0.72181  

Faktor1:PsA[1]:KOL[1] 2.536 5296 0.99962  

Faktor2:PsA[1]:KOL[1] -14.55 3266 0.99644  

Faktor3:PsA[1]:KOL[1] 18.41 3746 0.99608  

Faktor4:PsA[1]:KOL[1] 17.42 3746 0.99629  

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 
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Tabell 52: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och variabeln rökning i modell 9 

Variabel Estimat Standardfel P-värde 

Rökning [1]:METS[1] 1.086e-01 1.896e-01 0.56699 

Rökning [1]:HK[1] 8.184e-04 5.908e-01 0.99889 

Rökning [1]:KOL[1] 1.804e+00 8.878e-01 0.04211 

Rökning [1]:PsA[1] -2.779e-01 5.111e-01 0.58657 

Rökning [1]:HK[1]:METS[1] 2.143e-01 7.768e-01 0.78265 

Rökning [1]:METS [1]:KOL[1] -9.758e-01 1.123e+00 0.38469 

Rökning [1]:PsA [1]:KOL[1] 1.719e+01 3.348e+03 0.99590 

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

 

Tabell 53: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och variabeln BMI i modell 9 

Variabel Estimat Standardfel P-värde  

BMI [1]:METS [1] 0.3070 0.6576 0.64057  

BMI [2]:METS [1] 0.7918 0.1803 1.13e-05 *** 

BMI [3]:METS [1] 1.567 0.1818 <2e-16 *** 

BMI [1]:HK [1] -16.09 3362 0.99618  

BMI [2]:HK [1] -0.01473 0.4859 0.97581  

BMI [3]:HK [1] 0.7411 0.4758 0.11932  

BMI [1]:KOL [1] -15.39 3182 0.99614  

BMI [2]:KOL [1] 0.03134 0.6564 0.96192  

BMI [3]:KOL [1] 0.5426 0.6987 0.43744  

BMI [1]:PsA [1] -16.46 3708 0.99646  

BMI [2]:PsA [1] 0.5625 0.4362 0.19716  

BMI [3]:PsA [1] 0.8440 0.4454 0.05812 . 

BMI [1]:HK [1]:METS [1] 0.005216 4647 1.00000  

BMI [2]:HK [1]:METS [1] 0.5686 0.8187 0.48735  

BMI [3]:HK [1]:METS [1] 0.1129 0.7980 0.88747  

BMI [1]:METS [1]:KOL [1] 17.54 3182 0.99560  

BMI [2]:METS [1]:KOL [1] 0.09496 1.135 0.93332  

BMI [3]:METS [1]:KOL [1] -0.1409 1.124 0.90024  

BMI [1]:PsA [1]:KOL [1] -0.2873 4499 0.99995  

BMI [2]:PsA [1]:KOL [1] -18.56 3466 0.99573  

BMI [3]:PsA [1]:KOL [1] -18.79 3343 0.99551  

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 
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Tabell 54: sammanfattar associationen mellan sjukdomsgrupperna och variabeln arvsanlag i modell 9 

Variabel Estimat Standardfel P-värde 

Arvsanlag[1]:METS[1] -0.1046 0.1812 0.56375 

Arvsanlag[1]:HK[1] -0.06618 0.5067 0.89608 

Arvsanlag[1]:KOL[1] 0.04706 1.073 0.96501 

Arvsanlag[1]:PsA[1] -0.4695 0.4488 0.29543 

Arvsanlag[1]:HK[1]:METS[1] 0.1206 0.7069 0.86451 

Arvsanlag[1]:METS[1]:KOL[1] 6.748 1.465 0.96325 

Arvsanlag[1]:PsA[1]:KOL[1] 1.133 5137 0.99982 

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

 

Tabell 55 sammanfattning – modell 9 

Variabel Estimat Standardfel P-värde 

Kön[1]:Arvsanlag[1]:METS[1] 0.4172 0.2592 0.10750 

Kön[1]:Arvsanlag[1]:HK[1] 1.247 0.8619 0.14782 

Kön[1]:Arvsanlag[1]:KOL[1] 0.7082 1.177 0.54731 

Kön[1]:Arvsanlag[1]:PsA[1] 0.7051 0.6563 0.28261 

Kön[1]:Arvsanlag[1]:HK[1]:METS[1] -0.9480 1.127 0.40030 

Kön[1]:Arvsanlag[1]:METS[1]:KOL[1] -2.350 1.819 0.19635 

Kön[1]:Arvsanlag[1]:PsA[1]:KOL[1] -1.260 4676 0.99978 

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 

 

Tabell 56: sammanfattning – modell 9 

Variabel Estimat Standardfel P-värde 

Rökning [1]:Arvsanlag [1]:METS [1] -0.4693 0.2953 0.11200 

Rökning [1]:Arvsanlag [1]:HK [1] -1.712 1.203 0.15461 

Rökning [1]:Arvsanlag [1]:KOL [1] 0.3011 1.214 0.80407 

Rökning [1]:Arvsanlag [1]:PsA [1] 0.3949 0.7194 0.58301 

Rökning [1]:Arvsanlag [1]:HK [1]:METS [1] 0.9558 1.523 0.53034 

Rökning [1]:Arvsanlag [1]:METS [1]:KOL [1] -0.2568 1.869 0.89070 

Rökning [1]:Arvsanlag [1]:PsA [1]:KOL [1] -18.45 5745 0.99744 

Signifikansnivå: ***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 
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Tabell 57: sammanfattar hur observationerna fördelade sig i den korstabell som modell 9 baseras på  

 

 

Figur 9: visar antalet observationer för cellerna i korstabellen som modell 9 baseras på 

Fördelningen av cellfrekvens i korstabell tillhörande modell 9 

Antal nollceller i korstabellen Antalet celler i korstabellen 0>  ≤ 5 Antalet celler i korstabellen > 5 

2242 232 86 
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Figur 10: deviansresidualer mot anpassade värden – modell 9 

 

Figur 11: anpassade värden mot observerade cellfrekvenser – modell 9 

 

 

 

 

 


