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Sammanfattning 
Vårt syfte med arbetet är att undersöka om strokevården är jämlik, med avseende på tillgång 

till vård på strokeenhet för olika patientgrupper definierade av kön, ålder, födelseland, 

utbildningsnivå och inkomst. I arbetet användes logistisk regression som är maximum 

likelihood baserad samt Generalized Estimation Equation (GEE) som är en utveckling av 

quasi likelihood. I en logistisk regression antas observationerna vara oberoende av varandra, 

men olika patienters vård inom ett sjukhus är troligen inte oberoende av varandra. I GEE 

används en korrelationsstruktur som tillåter observationer att vara beroende av varandra. 

Modellerna som baserades på logistisk regression visade en skillnad på vilka patienter som 

blev vårdade på strokeenhet utifrån kön, ålder, födelseland, utbildningsnivå och inkomst. 

Skillnaden i åldersgrupperna och födelseländerna blev inte signifikanta i GEE-modellerna, 

vilket troligen beror på sjukhusens upptagningsområden. Skillnaden mellan den högsta och 

lägsta inkomsttertilen var inte signifikant i någon modell. Mellan mitten och den högsta 

inkomsttertilen var skillnaden liten och nära 5 % signifikansgränsen i GEE-modellerna. Av 

GEE-modellerna drogs slutsatserna att män i något större utstäckning får vård på strokeenhet 

och det har funnits en skillnad på utbildningsnivå, men att den har blivit utjämnad över tiden. 

 

  



 
 

Abstract 
This paper will analyze if the chance of getting treated in a stroke unit differs depending on a 

persons gender, country of birth, education level, age and income and if that changes over 

time. The method used is logistic regression, which is based on maximum likelihood and 

Generalized Estimation Equation (GEE), which is a development of quasi likelihood. In a 

logistic regression there is an assumption that the observations are independent, but that is 

probably not true for observations in the same hospital. GEE has a correlation structure that 

allows the observations to correlate within the hospitals. 

The models based on logistic regression showed that for gender, age, country of birth, 

education and income the chance of being treated in a stroke unit differs. In the GEE models 

the difference in age groups and country of birth did not become significant, probably because 

of the hospitals catchment areas. The difference between the highest and lowest income tertile 

was not significant in any model. Between the middle and the highest income tertile the 

difference was small and close to the 5% significance threshold in the GEE models. The 

conclusions made from the GEE-models is that there is a gender difference in the patients 

receiving stroke unit care (men has a slightly higher chance than women) and there was a 

difference in education level but that this has been leveled over time. 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Den svenska sjukvården har som mål att alla ska bemötas och vårdas på jämställda villkor. 

Hjärninfarkt och hjärnblödning är två huvudtyper av stroke, som tillsammans är den tredje 

vanligaste dödsorsaken i Sverige. Om strokepatienter får vård på strokeenhet blir utfallet 

bättre än om patienter vårdas på övriga avdelningar. 

Med olika statistiska metoder analyseras om chansen för en strokepatient att vårdas på 

strokeenhet skiljer sig åt beroende på kön, ålder, inkomst, utbildningsnivå och födelseland 

samt om de eventuella skillnaderna ändras över tid. Det ska undersökas med data från Riks-

Stroke och SCB från åren 1995 till 2009. 

Slutsatsen i uppsatsen är att män oftare får vård på strokeenhet än kvinnor, samt att det funnits 

en skillnad på utbildningsnivå men att den blivit utjämnad över tid. Patienters födelseland och 

åldersgrupp visade ingen skillnad i chansen att få vård på strokeenhet. Initialt upptäcktes en 

liten skillnad mellan hög och medel inkomst. Vid den vidare undersökningen, om inkomst-, 

köns- och utbildningsskillnader ändrades över åren, fanns inkomstskillnaden inte längre kvar. 
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Inledning 

Bakgrund 

Den svenska sjukvården har som mål att alla människor oavsett kön, ålder, 

funktionsnedsättning, utbildning, social ställning och födelseland ska bemötas och vårdas på 

jämställda villkor. Hälso- och sjukvårdslagen grundas på en jämlik och rättvis vård 

(Socialstyrelsen, 2011). 

Hjärninfarkt (propp) och hjärnblödning är två huvudtyper av stroke, som tillsammans är den 

tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Cirka 30 000 svenskar drabbas av stroke varje år 

(Nationalencyklopedin, 2012). Låg fysisk aktivitet, högt blodtryck, höga blodfetter, rökning, 

hög alkoholkonsumtion, diabetes, hög ålder samt ärftlighet av hjärt- och kärlsjukdomar är 

kända faktorer som ökar risken för att drabbas av stroke (Hjärt-Lungfonden, 2010). Tidigare 

studier har visat att utfall efter stroke är mycket bättre om strokepatienter vårdades på 

strokeenhet än på övriga sjukhusavdelningar (Stroke Unit Trialistsʼ Collaboration, 2009). 

Vår studie är en del av EqualStroke-projekt som i sin helhet går ut på att bestämma om det 

finns ojämlikheter i svensk strokevård, genom att jämföra strokepatienter som tillhör olika 

samhällsgrupper. EqualStroke-projektet kommer lägga tyngd på hur skillnaderna i kön, ålder, 

socioekonomisk status och ursprungsland kan påverka vårdens kvalité vid stroke. Bland annat 

undersöks behandling på sjukhus vid stroke, till exempel om patienten får tillgång till 

trombolysbehandling och behandling på strokeenhet (Vetenskapsrådets projektdatabas, 2011). 

Syfte  
I denna uppsats analyseras om chansen för en strokepatient att få vård på strokeenhet skiljer 

sig åt beroende på kön, ålder, socioekonomisk status och födelseland. I analysen kontrolleras 

även för faktorer som beskriver patientens medicinska läge vid inskrivning. Vi ska även se om 

de eventuella skillnaderna ändras över tid. Det ska undersökas med data från Riks-Stroke som 

samlat in data från 1995 och framåt (Riks-Stroke, 2012).
 
 Olika statistiska metoder jämförs. 
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Material 
Det empiriska data som används i studien, insjuknande och vård, kommer från Riks-Stroke 

medan socioekonomiska data kommer från Statistiska Centrabyråns (SCB) socioekonomiska 

register – Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier 

(LISA).  

Riks-Stroke 

Riks-Stroke är ett kvalitetsregister för sjukdomen stroke, som startades april 1994. Syftet med 

Riks-Stroke registret är att se till att strokevården håller en jämn och hög kvalitet över 

Sverige.
 
Registrets innehåll har utökats kontinuerligt och innehåller fler variabler idag än i 

1994. Fram till år 2009 registrerades data under två tillfällen, vid det akuta insjuknandet samt 

tre månader efter. Från och med 2009 har Riks-Stroke infört uppföljning ett år efter 

strokeinsjuknandet.  

Datainsamlingen sker kontinuerligt via webbrapportering från samtliga deltagande enheter. 

Antal registreringar per år i Riks-Stroke har ökat från drygt 10 000 år 1995 till drygt 25 500 år 

2010 (Riks-Stroke, 2012). 

Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och 

arbetsmarknadsstudier (LISA) 
LISA, är en av SCB:s databaser som innehåller socioekonomisk information om samtliga 

personer som är folkbokförda i Sverige och är över 16 år den 31/12 respektive år. LISA 

uppdateras varje år och har ett stort antal bakgrundsvariabler som till exempel personernas 

inkomst, arbetslöshet och sysselsättning, familj, utbildning eller sjukdom. Databasen används 

bland annat för djupare analyser och utvärderingar inom hälsoområdet genom att kombinera 

”mjuka” empiriska data med registerdata (Statistiska centralbyrån, 2012). 

Variabeldefinitioner 

Responsvariabeln är om patienten har vårdats på strokeenhet eller inte under någon del av 

vårdtiden. De förklaringsvariabler som används är beroende av hjälp vid aktiviteter i dagliga 

livet (ADL-beroende), institutionsboende, kön, födelseland, ålder, utbildning, inkomst, typ av 

stroke, vilket år patienten fick stroke och om patienten är vid fullt medvetande när hen 

kommer till sjukhuset. Sjukhuskod används som klustervariabel i en del av analyserna.  

ADL-beroende innebär att vara beroende av hjälp med kläder, rörlighet och/eller toalettbesök. 

Utbildning är indelad i tre grupper utifrån utbildningsnivåerna, grundskola, gymnasiet och 
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universitet. Patienter definieras efter två typer av stroke, blödning och propp, vissa patienter 

har odefinierad stroketyp i data. Ålder är indelad i tre grupper, 18-54, 55-64 och 65-74. 

Födelseland är indelat i Sverige, övriga Norden, övriga Europa och övriga världen. EU27 och 

övriga Europa från SCB användes för att skapa Europa variabeln. EU27 valdes eftersom det 

är den senaste indelningen. Inkomst är definierad som familjens inkomst justerad för 

konsumentprisindex och är uppdelat i tertiler, tre lika stora grupper.  

Variablerna ADL-beroende, typ av stroke, medvetandegrad, kön, insjuknandeår, ålder, 

institutionsboende, sjukhus och om patienten vårdats på strokeenhet kommer från Riks-Stroke 

(2012). Medan variablerna inkomst, utbildning och födelseland kommer från LISA 

(Statistiska centralbyrån, bakgrundsfakta 2009, 40, 51, 119). 

Patienturval 

Patienter som inte befann sig i åldersspannet 18-74 år uteslöts ur studien, främst eftersom 

socioekonomiska data för de under 18 och över 74 inte registrerats i LISA under hela 

tidsperioden. I de statistiska modeller som används i uppsatsen utesluts de observationer som 

saknar data i variabler som används. Figur 1 illusterar dataförlusten. 

 

 
 

 

Figur 1. Flödesschema för dataförlust, siffrorna anger antalet observationer 

Samtliga personer i datamaterialet insjuknande under perioden 1995 till 2009. 

Etik 
Riks-Stroke har godkänts av Etisk Kommitté 1995, Dnr 95-168.

 
EqualStroke-projektet har 

godkänts av Etikprövningsnämnden i Umeå i kompletterande ansökningar. Samtliga 

strokepatienter samt deras anhöriga informeras om insamlandet av data i Riks-Strokeregistret 

och att de har rätt att neka deltagande med personuppgifter. Personuppgifterna skyddas mot 

intrång i databaserna genom att all data bearbetas och förvaras på server hos ITS (enheten för 

IT-stöd och systemutveckling). Data som analyseras är avidentifierade och presenteras på 

gruppnivå där inga enskilda individer kan spåras.  
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Teori 
I och med att responsvariabeln, vård på strokeenhet, är dikotom användes Generalized Linear 

Model (GLiM). Responsvariabeln kan anta värdena 1, om personen vårdas på strokeenhet och 

0 annars. Det innebär att den är Bernoullifördelad och tillhör den exponentiella familjen. En 

GLiM-modell med en Bernoullifördelad responsvariabel och dess kanoniska länkfunktion 

logit är det samma som en logistisk regression (Albert och McShane, 1995).  

  parametrarna i GLiM kan skattas med maximum likelihood metoden och log likelihood för 

den exponentiella familjen beräknas enligt formel 1, där i är patienterna (Hardin och Hilbe 

2003, 24-25).  

 (   |         ∑ (
      (   

 (  
  (     ) 

   ,   Formel 1 

där   är en kanoniskparameter,   är en skalparameter,  (    (   och  (     är kända 

funktioner som används för att definiera olika medlemmar i den exponentiella familjen.  

Generalized Estimating Equations (GEE) är en utveckling av GLiM och används bland annat i 

analyser av korrelerat datamaterial. GEE-metoden baseras på quasi likelihod till skillnad från 

GLiM, som baseras på en fullständig likelihood (Hanley et al. 2003). Formel 2 är definitionen 

av quasi-likelihood (Hardin och Hilbe 2003, 27), 
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För att estimera   vektorn löses   
  

  
   ut, där   är log likelihood funktionen.  En estimerings 

ekvation för  -parametern i GLiM och GEE illustreras i formel 3. D står för diagonal matris, k 

för parametrar (1, …, p), j för sjukhus (1, …, n) och i för individer (1, …, nj) där nj är 

patienter per sjukhus. I GLiM summeras det dock inte över sjukhusen (Hardin och Hilbe 

2003, 57), 
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Formel 3 skrivet i matrisform ger formel 4 (Hardin och Hilbe 2003, 57), 
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Där variansen för   beräknas utan antagande om oberoende observationer, formel 5, i GLiM 

är  (   en identitetsmatris (Hardin och Hilbe 2003, 58), 

 (  )  [ ( (   ))
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 (       
 ( (   ))

 
 ⁄

]
     

 .  Formel 5 

Korrelationsmatrisen  (   kan struktureras på olika sätt. I uppsatsen används exchangeable 

korrelation som innebär att korrelationen mellan observationerna antas vara densamma inom 

varje enskilt sjukhus, men kan skilja sig åt mellan sjukhusen samt att det inte finns något 

beroende mellan sjukhusen, formel 6. (Zorn, 2001) 

 (   [

    
    
    
    

]      Formel 6 

Vid skattning av en GEE-modell antas först att observationerna inte är korrelerade inom 

klustren, den modellskattningen ger residualer. Med residualerna inom varje sjukhus skattas 

korrelationen  ̂, en ny modell skattas med inom-kluster korrelationen  ̂. Cykeln repeteras tills 

den konvergerar (Hanley et al. 2003).  

Metod 
Om inget annat anges så avses en 5 % signifikansnivå. 

För att förstå datamaterialet och kunna se om resultaten som senare fås är rimliga görs 

deskriptiv statistik. En tabell över andel patienter i respektive patientkategori; ADL-beroende, 

medvetandegrad, inkomst, utbildningsnivå, kön, stroketyp, insjuknandeår, födelseland, 

institutionsboende och ålder, som vårdats på strokeenhet ger en första inblick i datamaterialet. 

I tabellen ingår även andel patienter i förklaringsfaktorernas kategorier, utifrån detta valdes 

referenskategorierna. Den kategori med flest patienter blev referenskategori, till exempel är 

Sverige referenskategori för födelseland där 86,4 % av patienterna är födda. Detta är även en 

fördel när oddskvoterna ska tolkas, då oddskvoter alltid tolkas givet att de övriga faktorer 

hålls konstanta. 
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Grafer över andel patienter i patientkategorierna ADL-beroende, medvetandegrad, inkomst, 

utbildningsnivå, kön, stroketyp, födelseland, institutionsboende och ålder som får vård på 

strokeenhet över åren 1995 till 2009, illustrerar förändringar över tid.  

För att kunna se om det går att fastställa skillnader utifrån förklaringsvariablerna och om 

eventuella skillnader förändras över tid används logistiska regressioner. Initialt med endast år 

och en till förklaringsvariabel och sedan en där interaktionen mellan dem lagts till. 

Utifrån dessa resultat byggdes multipla logistiska modeller, en med alla signifikanta 

huvudeffekter och en med alla signifikanta tvåvägs interaktioner med insjuknandeår. I båda 

dessa modeller var alla förklaringsfaktorer signifikanta. Sedan gjordes en modell med alla 

förklaringsvariabler integrerade med insjuknandeår för att sedan utesluta interaktionstermerna 

en och en. Högst p-värde uteslöts först med 5 % som gräns. Detta gav samma modell som den 

multipla logistiska modellen med de signifikanta interaktionerna med insjuknandeår från 

tabellen. 

De logistiska modellerna användes vidare för att skapa två GEE modeller, en med de 

signifikanta huvudeffekterna och en med de signifikanta interaktionerna med år. Skillnaden i 

GEE och logistisk regression kommer främst ur korrelationsmatrisen  (  . Vissa 

förklaringsfaktorer som var signifikanta i de logistiska modellerna blev inte signifikanta i 

GEE modellerna, dessa togs bort en och en, högst p-värde först med 5 % som gräns. 

Logistisk regressions antagande, att alla observationer är oberoende av varandra, anses inte 

vara uppfyllt. Antagandet för GEE att observationerna är oberoende mellan sjukhusen men 

inte inom sjukhusen antas i denna uppsats. Därmed kommer slutsatserna dras från GEE 

modellerna. 

Programvaran som används i uppsatsen är SPSS 19. 
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Resultat 

Deskriptiv statistik  
I tabell 1 framkommer att patienter som är ADL-beroende och/eller bor på institution i mindre 

utsträckning får vård på strokeenheter än patienter som behöver någon form av hjälp i dagliga 

livet. Patienterna med propp behandlas oftare på strokehet än patienterna med blödningar och 

odefinierad stroketyp.  Majoriteten av de som har drabbats av stroke befinner sig i 

åldersgruppen 65-74 och cirka 78 % av dessa patienter får vård på strokeenheter. Liknande 

resultat gäller för åldersgrupperna 18-54 och 55-64. Cirka 86 % av personer som drabbats av 

stroke är vid fullt medvetande och dessa får vård på strokeenhet i större utsträckning än 

patienter med sänkt medvetande.  Patienter som har en högre inkomst tenderar att vårdas på 

strokeenheter oftare än patienter med låg- och medelinkomst. Cirka 62 % av personer som 

drabbades av stroke är män och cirka 79 % av männen får behandling på strokeenhet. Av 

kvinnor som drabbas av stroke får cirka 78 % vård på strokeenhet.  Majoriteten av 

strokepatienter är personerna som var födda i Sverige, däremot är det cirka 78-79 % av de 

strokedrabbade som får vård på strokeenheter oberoende av sitt födelseland. Andelen personer 

som fått vård på strokeenhet ökade från cirka 58 % år 1995 till cirka 88 % år 2009.  
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Tabell 1. Andel patienter i respektive patientkategori samt andel som vårdas på strokeenhet.  

Förklaringsvariabler  

samt andel observationer i 

de olika kategorierna (%) 

 

Kategorier  

 

Andel vårdade på strokeenhet (%) 

ADL-beroende   

5,2 Ja 71,9 

94,8 Nej 79,0 

Institutionsboende   

3,2 Ja 70,2 

96,8 Nej 78,9 

Stroketyp   

4,0  Odefinierat 54,2 

14,1 Blödning 72,6 

81,8  Propp 80,8 

Ålder    

13,3 18-54 78,6 

28,5 55-64 80,2 

58,2 65-74 77,8 

Fullt medveten   

85,9 Ja 80,2 

14,1 Nej 68,7 

Inkomsttertil   

33,3 Lägst 76,0 

33,3 Medel 77,7 

33,3 Högst  82,0 

Utbildning    

47,1 Grundskola 76,7 

37,9 Gymnasiet 79,9 

15,0 Universitet 81,2 
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Fortsättning på Tabell 1. 

Förklaringsvariabler  

samt andel observationer i 

de olika kategorierna (%) 

 

Kategorier  

 

Andel vårdade på strokeenhet (%) 

Kön    

62,4 Man 79,0 

37,6 Kvinna 77,9 

Födelseland   

86,4 Sverige 78,6 

6,6 Övriga 

Norden 

78,2 

4,9 Övriga Europa 78,5 

2,2 Övriga 

Världen 

79,5 

Insjuknandeår   

3,4 1995 57,6 

4,5 1996 64,2 

5,2 1997 68,4 

6,3 1998 72,4 

6,5 1999 73,0 

6,1 2000 71,9 

6,8 2001 77,8 

7,2 2002 77,1 

7,4 2003 80,3 

7,6 2004 81,2 

7,9 2005 82,8 

7,5 2006 85,3 

7,5 2007 86,0 

7,9 2008 86,8 

8,0 2009 88,2 
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Resultat från tabell 1 illustreras grafisk över åren 1995-2009 i figurerna 2 till 10. Där varje 

figur illustrerar hur andel patienter som får vård på strokeenhet ökar med tiden från år 1995 

till 2009 beroende på födelseland, inkomst, utbildning, ålder vid insjuknandet, 

institutionsboende, kön, medvetandegrad och ADL-beroendet samt typen av stroke. Andelen 

patienter som får vård på strokeenhet ökar med tiden i samtliga grafer.  

 

Figur 2.  Andel vårdade på strokeenhet (%) för olika   Figur 3. Andel vårdade på strokeenhet (%) för olika 
födelseländer, 1995-2009   inkomstgrupper, 1995-2009 

 

 

Figur 4. Andel vårdade på strokeenhet (%) för olika   Figur 5. Andel vårdade på strokeenhet (%) för olika 
utbildningsnivåer, 1995-2009   åldersgrupper, 1995-2009 
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Figur 6. Andel vårdade på strokeenhet (%) för olika  Figur 7. Andel vårdade på strokeenhet (%) för de 
typer av boenden, 1995-2009   olika  könen, 1995-2009 

 

 

Figur 8. Andel vårdade på strokeenhet (%) för olika  Figur 9. Andel vårdade på strokeenhet (%) för 
medvetandegrader, 1995-2009   ADL-beroende eller ej, 1995-2009 
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Figur 10. Andel vårdade på strokeenhet (%) för olika   
stroketyper, 1995-2009 

Logistiska regressionsmodeller 
I de inledande analyserna av huvudeffekter, där varje förklarande faktor analyserades separat 

tillsammans med insjuknandeår, framkommer det att det finns en signifikant skillnad i andel 

vårdade på strokeenhet för alla faktorer. När interaktionen mellan insjuknandeår och varje 

enskild faktor läggs till visas det att skillnaderna som beror på utbildningsnivå, 

institutionsboende, medvetandegrad och stroketyp förändras signifikant över tid (Tabell 2). 

Tabell 2.  P-värden för faktorer som finns med i modellen med enbart huvudeffekter och modellen med faktorernas huvudeffekter samt 

interaktioner med år. 

x-variabler Modell 1 

p-värde 

Modell 2, med interaktionsterm 

p-värde                                        p-värde 

 huvudeffekt huvudeffekt Interaktionsterm 

Kön < 0,001 < 0,001 0,389 

Utbildning < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Boende < 0,001 < 0,001 0,009 

ADL < 0,001 < 0,001 0,128 

Födelseland 0,013 0,053 0,187 

Medvetandegrad < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Stroketyp < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Åldersgrupper  < 0,001 < 0,001 0,639 

Inkomst   < 0,001 < 0,001 0,639 
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Logistisk regressions modell med huvudeffekter, LogReg1 

Kontrollfaktorerna, ADL-beroende, medvetandegrad, stroketyp och institutionsboende blev 

alla signifikanta i modellen (tabell 3). 

Chansen att vårdas på strokeenhet har ökat genom åren, möjligheten att vårdas på strokeenhet 

var mycket lägre år 1995 än 2009 (oddskvoten är 0,20, p-värde<0,001). Åren 2001 och 2002 

var oddskvoten att få vård på strokeenhet cirka 0,47, (p-värdet<0,001), medan år 2008 var 

oddskvoten 0,89 (p-värdet=0,006). 

Kvinnor har lägre chans att får vård på strokeenhet än män (oddskvoten är 0,96, p-

värde=0,002). Möjligheten att får vård på strokeenhet är större om patienten befinner sig i 

åldersgupp 55-64 än de som befinner sig i åldersgruppen 65-74 (oddskvoten är 1,05, p-

värde=0,006). Däremot finns det ingen signifikant skillnad mellan åldersgupp 18-54 och 65-

74. 

Personer med medelinkomst har en något mindre chans att vårdas på strokeenhet i jämförelse 

med personer med höginkomst (oddskvoten är 0,94, p-värde =0,003), skillnaden mellan 

gruppen med hög och låg inkomst är inte säkerställd. Strokepatienter som inte är födda i 

Sverige har lite lägre chans att vårdas på strokeenhet än personer som är födda i Sverige, 

övriga Norden (oddskvoten är 0,94, p-värde=0,044), övriga Europa (oddskvoten är 0,90, p-

värde =0,005), skillnaden mellan Sverigefödda och de födda i övriga världen är inte 

säkerställd. Det är större chans att få vård på strokeenhet om patienten har gymnasie- eller 

universitetsutbildning jämfört med grundskoleutbildning (oddskvoten är 1,06 respektive 1,09, 

p-värde <0,001). 
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Tabell 3. β -värden med standardavvikelse, hypotes testen samt oddskvoter för logistisk regressions modell med huvudeffekter (LogReg1); 

referenskategori 
a
 

Förklaringsfaktorer β 
Standard- 
avvikelse 

Hypotes Test Oddskvot 

(    ) Wald    Frihetsgrader p-värde 

stroketyp, odefinierad -1,153 ,0314 1344,944 1 ,000 ,316 

stroketyp, blödning -,370 ,0206 322,312 1 ,000 ,691 

stroketyp, propp 0
a
 . . . . 1 

ADL-beroende, ja -,094 ,0345 7,401 1 ,007 ,910 

ADL-beroende, nej 0
a
 . . . . 1 

fullt medveten, nej -,498 ,0202 610,833 1 ,000 ,608 

fullt medveten, ja 0
a
 . . . . 1 

ålder, 18-54 -,013 ,0227 ,340 1 ,560 ,987 

ålder, 55-64 ,048 ,0174 7,683 1 ,006 1,049 

ålder, 65-74 0
a
 . . . . 1 

inkomsttertil, lägst -,033 ,0201 2,640 1 ,104 ,968 

inkomsttertil, medel -,057 ,0190 9,088 1 ,003 ,944 

inkomsttertil, högst 0
a
 . . . . 1 

födelseland, övriga Världen -,088 ,0559 2,484 1 ,115 ,916 

födelseland, övriga Europa -,101 ,0360 7,797 1 ,005 ,904 

födelseland, övriga Norden -,060 ,0298 4,048 1 ,044 ,942 

födelseland, Sverige 0
a
 . . . . 1 

insjuknandeår, 1995 -1,602 ,0467 1175,443 1 ,000 ,201 

insjuknandeår, 1996 -1,344 ,0437 944,824 1 ,000 ,261 

insjuknandeår, 1997 -1,170 ,0431 737,750 1 ,000 ,310 

insjuknandeår, 1998 -1,003 ,0418 573,983 1 ,000 ,367 

insjuknandeår, 1999 -,985 ,0416 560,785 1 ,000 ,373 

insjuknandeår, 2000 -1,053 ,0419 630,351 1 ,000 ,349 

insjuknandeår, 2001 -,726 ,0420 298,363 1 ,000 ,484 

insjuknandeår, 2002 -,756 ,0415 332,428 1 ,000 ,469 

insjuknandeår, 2003 -,566 ,0420 181,863 1 ,000 ,568 

insjuknandeår, 2004 -,522 ,0420 154,414 1 ,000 ,593 

insjuknandeår, 2005 -,417 ,0422 97,283 1 ,000 ,659 

insjuknandeår, 2006 -,231 ,0439 27,672 1 ,000 ,794 

insjuknandeår, 2007 -,165 ,0444 13,912 1 ,000 ,847 

insjuknandeår, 2008 -,122 ,0444 7,526 1 ,006 ,885 

insjuknandeår, 2009 0
a
 . . . . 1 

utbildning, universitet ,090 ,0235 14,727 1 ,000 1,094 

utbildning, gymnasiet ,060 ,0165 13,187 1 ,000 1,062 

utbildning, grundskola 0
a
 . . . . 1 

kön, kvinna -,046 ,0153 9,184 1 ,002 ,955 

kön, man 0
a
 . . . . 1 

institutionsboende, ja -,282 ,0437 41,841 1 ,000 ,754 

institutionsboende, nej 0
a
 . . . . 1 
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Logistisk regressions modell med interaktioner, LogReg2 

Kontrollfaktorerna, ADL-beroende, medvetandegrad och stroketyp blev alla signifikanta i 

modellen (tabell 4). Medvetandegrad, stroketyp och institutionsboende blev även signifikanta 

som interaktionstermer med år. 

Oddskvoterna och p-värdena för de huvudeffekter som inte har en interaktionsterm med år, 

födelseland, inkomst, ålder, och kön har ändrats väldigt lite eller inte alls. 

Utbildningsnivå är inte signifikant som huvudeffekt för varken gymnasie- eller 

universitetsutbildning, men däremot är den signifikant som interaktionsterm med år. 

Gymnasieutbildning är signifikant skild från grundskoleutbildning åren 1995, 1998 och 2000, 

universitetsutbildning är signifikant skild 1995-1997 och 2000 (figur 11). 
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Figur 11. Oddskvoten för LogReg2 att vårdas på strokeenhet beroende på utbildningsnivå, 1995-2009; 
referenskategori grundskoleutbildning 2009   
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Tabell 4. β -värden med standardavvikelse, hypotes testen samt oddskvoter för huvud effekter i en logistisk regressions modell med 

interaktionstermer med år(LogReg2) ); referenskategori 
a
 

Förklaringsfaktorer β 
Standard- 
avvikelse 

Hypotes Test Oddskvot 

(    ) Wald    Frihetsgrader p-värde 

stroketyp, odefinierad -1,633 ,1626 100,864 1 ,000 ,195 

stroketyp, blödning -,681 ,0805 71,549 1 ,000 ,506 

stroketyp, propp 0
a
 . . . . 1 

ADL-beroende, ja -,091 ,0345 6,941 1 ,008 ,913 

ADL-beroende, nej 0
a
 . . . . 1 

fullt medveten, nej -,841 ,0816 106,397 1 ,000 ,431 

fullt medveten, ja 0
a
 . . . . 1 

ålder, 18-54 -,012 ,0228 ,271 1 ,603 ,988 

ålder, 55-64 ,051 ,0174 8,444 1 ,004 1,052 

ålder, 65-74 0
a
 . . . . 1 

inkomsttertil, lägst -,028 ,0202 1,987 1 ,159 ,972 

inkomsttertil, medel -,053 ,0191 7,815 1 ,005 ,948 

inkomsttertil, högst 0
a
 . . . . 1 

födelseland, övriga Världen -,090 ,0560 2,575 1 ,109 ,914 

födelseland, övriga Europa -,098 ,0361 7,419 1 ,006 ,906 

födelseland, övriga Norden -,062 ,0299 4,356 1 ,037 ,940 

födelseland, Sverige 0
a
 . . . . 1 

insjuknandeår, 1995 -1,990 ,0766 674,615 1 ,000 ,137 

insjuknandeår, 1996 -1,635 ,0733 497,404 1 ,000 ,195 

insjuknandeår, 1997 -1,455 ,0729 398,265 1 ,000 ,233 

insjuknandeår, 1998 -1,250 ,0715 305,583 1 ,000 ,287 

insjuknandeår, 1999 -1,221 ,0714 292,064 1 ,000 ,295 

insjuknandeår, 2000 -1,387 ,0716 375,452 1 ,000 ,250 

insjuknandeår, 2001 -1,003 ,0729 188,991 1 ,000 ,367 

insjuknandeår, 2002 -,991 ,0725 186,883 1 ,000 ,371 

insjuknandeår, 2003 -,768 ,0739 107,993 1 ,000 ,464 

insjuknandeår, 2004 -,672 ,0747 81,017 1 ,000 ,510 

insjuknandeår, 2005 -,546 ,0752 52,749 1 ,000 ,579 

insjuknandeår, 2006 -,388 ,0784 24,497 1 ,000 ,679 

insjuknandeår, 2007 -,247 ,0806 9,380 1 ,002 ,781 

insjuknandeår, 2008 -,200 ,0810 6,075 1 ,014 ,819 

insjuknandeår, 2009 0
a
 . . . . 1 

utbildning, universitet -,034 ,0922 ,135 1 ,713 ,967 

utbildning, gymnasiet -,039 ,0728 ,292 1 ,589 ,961 

utbildning, grundskola 0
a
 . . . . 1 

kön, kvinna -,042 ,0153 7,675 1 ,006 ,959 

kön, man 0
a
 . . . . 1 

institutionsboende, ja -,030 ,1732 ,029 1 ,864 ,971 

institutionsboende, nej 0
a
 . . . . 1 
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GEE-modeller 

GEE-modell med huvudeffekter, GEE1 

Kontrollfaktorerna, ADL-beroende, medvetandegrad, stroketyp och institutionsboende, blev 

alla signifikanta i modellen (tabell 5).  

Chansen att vårdas på strokeenhet har ökat genom åren, möjligheten att vårdas på strokeenhet 

var mycket lägre år 1995 än 2009 (oddskvoten är 0,21, p-värde<0,001). Åren 2001 och 2002 

var oddskvoten att få vård på strokeenhet cirka 0,50, (p-värdet<0,001), medan år 2008 var 

oddsetkvoten 0,86 (p-värdet=0,022). Kvinnor har lägre chans att får vård på strokeenhet än 

män (oddskvoten är 0,96, p-värde=0,001).  

Personer med medel-inkomst har en lite lägre chans att vårdas på strokeenhet i jämförelse 

med personer med höginkomst(oddskvoten är 0,96, p-värde =0,040), skillnaden mellan 

gruppen med hög inkomst och låg inkomst är inte säkerställd. Det är större chans att få vård 

på strokeenhet om patienten har gymnasie- eller universitetsutbildning jämfört med 

grundskoleutbildning (oddskvoten är 1,05 respektive 1,06, p-värde = 0,009 respektive 0,025).  

Faktorerna åldersgrupper och födelseland var inte signifikanta och uteslöts ur modellen. 
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Tabell 5. β -värden med standardavvikelse, hypotes testen samt oddskvoter för GEE-modell med huvudeffekter (GEE1) ); 

referenskategori 
a
 

Förklaringsfaktorer β 
Standard- 
avvikelse 

Hypotes Test Oddskvot 

(    ) Wald    Frihetsgrader p-värde 

stroketyp, odefinierad -,921 ,0977 88,809 1 ,000 ,398 

stroketyp, blödning -,301 ,0409 54,187 1 ,000 ,740 

stroketyp, propp 0
a
 . . . . 1 

ADL-beroende, ja -,122 ,0417 8,482 1 ,004 ,886 

ADL-beroende, nej 0
a
 . . . . 1 

fullt medveten, nej -,429 ,0315 185,686 1 ,000 ,651 

fullt medveten, ja 0
a
 . . . . 1 

inkomsttertil, lägst -,033 ,0204 2,603 1 ,107 ,968 

inkomsttertil, medel -,046 ,0222 4,229 1 ,040 ,955 

inkomsttertil, högst 0
a
 . . . . 1 

insjuknandeår, 1995 -1,576 ,1818 75,177 1 ,000 ,207 

insjuknandeår, 1996 -1,311 ,1664 62,134 1 ,000 ,269 

insjuknandeår, 1997 -1,142 ,1533 55,538 1 ,000 ,319 

insjuknandeår, 1998 -,954 ,1411 45,717 1 ,000 ,385 

insjuknandeår, 1999 -,890 ,1468 36,776 1 ,000 ,411 

insjuknandeår, 2000 -,972 ,1389 48,961 1 ,000 ,378 

insjuknandeår, 2001 -,708 ,1187 35,583 1 ,000 ,493 

insjuknandeår, 2002 -,678 ,1092 38,615 1 ,000 ,507 

insjuknandeår, 2003 -,517 ,1180 19,178 1 ,000 ,596 

insjuknandeår, 2004 -,481 ,0984 23,901 1 ,000 ,618 

insjuknandeår, 2005 -,386 ,0959 16,183 1 ,000 ,680 

insjuknandeår, 2006 -,237 ,0866 7,460 1 ,006 ,789 

insjuknandeår, 2007 -,188 ,0688 7,420 1 ,006 ,829 

insjuknandeår, 2008 -,147 ,0644 5,232 1 ,022 ,863 

insjuknandeår, 2009 0
a
 . . . . 1 

utbildning, universitet ,062 ,0275 5,058 1 ,025 1,064 

utbildning, gymnasiet ,048 ,0186 6,765 1 ,009 1,049 

utbildning, grundskola 0
a
 . . . . 1 

kön, kvinna -,039 ,0118 10,881 1 ,001 ,962 

kön, man 0
a
 . . . . 1 

institutionsboende, ja -,242 ,0526 21,239 1 ,000 ,785 

institutionsboende, nej 0
a
 . . . . 1 
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GEE-modell med interaktionstermer, GEE2 

Kontrollfaktorerna, ADL-beroende, medvetandegrad och stroketyp blev alla signifikanta i 

modellen (tabell 6). Medvetandegrad, stroketyp och institutionsboende blev även signifikanta 

som interaktionstermer med år. 

Skillnaden i GEE1 och GEE2 för kön är liten, oddskvoten är 0,962 i GEE1 och 0,957 i GEE2. 

Utbildningsnivå är inte signifikant som huvudeffekt för varken gymnasie- eller 

universitetsutbildning, men däremot är den signifikant som interaktionsterm med år. 

Gymnasieutbildning är signifikant skild från grundskoleutbildning åren 1998 och 2000, 

universitetsutbildning är signifikant skild 1996, 1997 och 2000 (figur 12).  
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Figur 12. Oddskvoten för GEE2 att vårdas på strokeenhet beroende på utbildningsnivå, 1995-2009; 
              referenskategori grundskoleutbildning 2009    
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Tabell 6 β -värden med standardavvikelse, hypotes testen samt oddskvoter för GEE-modell med interaktionseffekter 
(GEE2); referenskategori 

a
 

Förklaringsfaktorer β 
Standard- 
avvikelse 

Hypotes Test Oddskvot 

(    ) Wald    Frihetsgrader p-värde 

stroketyp, odefinierad -1,516 ,3234 21,971 1 ,000 ,220 

stroketyp, blödning -,633 ,1131 31,320 1 ,000 ,531 

stroketyp, propp 0
a
 . . . . 1 

ADL-beroende, ja -,131 ,0463 7,947 1 ,005 ,878 

ADL-beroende, nej 0
a
 . . . . 1 

fullt medveten, nej -,797 ,0999 63,653 1 ,000 ,450 

fullt medveten, ja 0
a
 . . . . 1 

insjuknandeår, 1995 -2,070 ,2024 104,559 1 ,000 ,126 

insjuknandeår, 1996 -1,712 ,1910 80,328 1 ,000 ,181 

insjuknandeår, 1997 -1,545 ,1947 62,922 1 ,000 ,213 

insjuknandeår, 1998 -1,315 ,1818 52,265 1 ,000 ,269 

insjuknandeår, 1999 -1,238 ,1820 46,276 1 ,000 ,290 

insjuknandeår, 2000 -1,406 ,1682 69,923 1 ,000 ,245 

insjuknandeår, 2001 -1,073 ,1530 49,119 1 ,000 ,342 

insjuknandeår, 2002 -,999 ,1540 42,115 1 ,000 ,368 

insjuknandeår, 2003 -,805 ,1615 24,852 1 ,000 ,447 

insjuknandeår, 2004 -,695 ,1403 24,575 1 ,000 ,499 

insjuknandeår, 2005 -,568 ,1405 16,342 1 ,000 ,567 

insjuknandeår, 2006 -,429 ,1053 16,567 1 ,000 ,651 

insjuknandeår, 2007 -,313 ,0997 9,865 1 ,002 ,731 

insjuknandeår, 2008 -,238 ,0838 8,064 1 ,005 ,788 

insjuknandeår, 2009 0
a
 . . . . 1 

utbildning, universitet -,052 ,1264 ,166 1 ,683 ,950 

utbildning, gymnasiet -,040 ,0739 ,289 1 ,591 ,961 

utbildning, grundskola 0
a
 . . . . 1 

kön, kvinna -,044 ,0140 9,891 1 ,002 ,957 

kön, man 0
a
 . . . . 1 

institutionsboende, ja ,033 ,1658 ,041 1 ,840 1,034 

institutionsboende, nej 0
a
 . . . . 1 
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Slutsatser  
Att det finns en könsskillnad på om patienter får vård på strokeenhet, samt att det funnits en 

skillnad på utbildningsnivå men att den blivit utjämnad över tid är de slutsatser som dras i 

uppsatsen. 

Skillnaden mellan hög- och medelinkomst var relativt liten och signifikant med p-värdet nära 

0,05 i GEE1. I GEE2 blev skillnaden inte signifikant, men var i denna modell på gränsen till 

att bli signifikant, p-värde=0,066. Män har större chans att få vård på strokeenhet än kvinnor, 

skillnaden är liten men finns över alla år. Oddskvoten i GEE1 för gymnasie- och 

universitetsutbildning visar är en liten medelskillnad över åren, i GEE2 så är utbildningsnivån 

inte längre signifikant som huvudeffekt men som interaktionseffekt visar den en större 

skillnad (figur 12) åren innan 2001. Slutsatsen som dras ur detta är att skillnaden de tidiga 

åren var så stor att den ledde till en signifikant skillnad över alla år, men att det i själva verket 

är en skillnad som inte finns kvar. Dessa slutsatser får även stöd i de deskriptiva graferna över 

utbildning och kön (figur 4 och 7). 

Om slutsatserna hade dragits från de logistiska modellerna så hade slutsatsen att 

könsskillnaden är liten men finns över alla åren, samt att utbildningsnivå inte är skild efter 

2001 varit densamma. Skillnaden mellan den högsta- och mittentertilen har inte ändrats 

mellan modellerna med endast huvudeffekter, förutom att p-värdena blivit högre. Den stora 

skillnaden i slutsatserna, om de drogs från de logistiska regressionerna och inte ifrån GEE-

modellerna, är att ålder och födelseland ger skillnad på om strokepatienter får vård på 

strokeenhet. Detta beror troligen på sjukhusens upptagningsområden, till exempel att vissa 

sjukhus har fler patienter som är födda i ett annat land än Sverige. 

Datamaterialet kommer från Riks-Strokes och SCBs register och är ett försök till en 

totalundersökning av alla strokepatienter från 1995 och framåt. Detta innebär att 

observationerna inte är slumpmässigt utvalda. En svaghet i studien är att täckningsgraden har 

ökat över åren samt att det är en högre registreringsgrad för de patienter som vårdas på 

strokeenhet jämfört med övriga sjukhusavdelningar (Riks-Stroke, 2012). Styrkan med GEE-

modellering är att skattningarna av oddskvoterna är konsistenta även om korrelationsmatrisen 

är felspecificerad (Zorn, 2001) och att de skattade standardavvikelserna är någorlunda 

korrekta (Hanley et al. 2003). 
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