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Abstract

Title: Prediction of treatment effect for systemic drugs for psoriasis
A comparative study between Random Forest and penalized regression

Working with Random Forest and penalized regression, estimated models
show low to none predictiveness of the outcome of a systemic treatment
of psoriasis. Given data from the PsoReg-registry of patients in Sweden
suffering from moderate to severe psoriasis, Random Forest or penalized
regression can probably not be used to estimate whether or not a treat-
ment should result in success. The seasonal variation in the measurement
of psoriasis severity can be to blame, since treatment start month seems
to be the most predictive covariate. A simulation study also shows that
Random Forest tends to outperform penalized regression when the re-
sponse variable is dichotomous. However, results show that none of the
mentioned methods can significantly outperform the majority vote classi-
fication, when applied to the PsoReg-data.

Sammanfattning

Möjligheterna att prediktera utfallet av en behandling för psoriasis med
metoderna Random Forest eller penalized regression är dåliga. Med data
från det nationella registret PsoReg, bestående av information om patien-
ter med måttlig till svår sjukdomsbild, går det troligtvis inte att predik-
tera huruvida en behandling kommer att bli lyckad eller ej, med hjälp av
nämnda metoder. Den naturliga säsongsvariationen i sjukdomen kan vara
en anledning, då behandlingens startmånad verkar vara den mest predik-
terande kovariaten. En simuleringsstudie visar också att Random Forest
tenderar att prestera bättre än penalized regression när en dikotom re-
sponsvariabel används. När metoderna används på data från PsoReg visar
dock resultaten att varken Random Forest eller penalized regression kan
anses prediktera utfallen bättre än en kovariatfri klassificering.

Populärvetenskaplig sammanfattning

Med hjälp av ett register över individer med psoriasis har det undersökts
huruvida man, utifrån den tillgängliga informationen, kan förutspå om en
behandling mot psoriasis får en lyckad effekt eller ej. Uppsatsen har använt
metoder som ska klara av att hantera stora mängder information. Resul-
taten visar trots detta att det är svårt att göra en kvalificerad gissning
med hjälp av tillgänglig information, troligen kan en av anledningarna
vara att sjukdomens aktivitetsgrad varierar med årstiden.
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1 Inledning

Psoriasis är en immunologisk1 hudsjukdom som oftast yttrar sig i form av röda,
kliande, eksemliknande utslag. Sjukdomen är kronisk, det finns i dag inget känt
botemedel, men symptomen är behandlingsbara. I Skandinavien är psoriasis
relativt vanligt förekommande, med en prevalens på cirka 2–3 % (Norlin 2013).
Detta, tillsammans med den goda sjukvårds- och IT-infrastrukturen i Sverige,
har lett till upprättandet av ett register för behandling av psoriasis – Register
för Systembehandling av Psoriasis (PsoReg) – vilket har goda insamlings- och
uppföljningsmöjligheter (Schmitt-Egenolf 2007).

För de individer som lider av måttlig till svår psoriasis brukar systemiska läke-
medel2 vara ett alternativ. I Sverige är metotrexat och acitretin de vanligaste
konventionella preparaten, men det används även biologiska substanser, som
adalimumab och etanercept är exempel på. Prisskillnaden mellan de olika be-
handlingarna är markant: Under de tio inledande veckorna av respektive behand-
ling är kostnaderna för metotrexat ungefär 60 kr, acitretin 1 000 kr, etanercept
26 000 kr och adalimumab 36 500 kr.3 Att vara säker på att rätt behandling går
till rätt patient är därmed av stor vikt för att säkerställa att dyra behandlingar
inte ordineras i onödan. Schmitt-Egenolf (2007) skriver:

”[Our patients] believe that we will suggest the optimal therapy for
the individual patient according to the best of our knowledge. The
question is: How good is our ‘best knowledge‘?”

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnader i patient-
karaktäristika mellan lyckade och misslyckade behandlingar för ett och samma
läkemedel, samt att undersöka om det effektivt går att prediktera utkomsten
av en behandling med hjälp av tillgänglig patientkaraktäristika. Eventuella re-
sultat skulle då kunna bidra till en förbättring av de praktiserande läkarnas
bedömningsunderlag.

För att undersöka detta kommer två statistiska metoder att användas: Ran-
dom Forest och penalized regression, vilka presenteras närmare under sektionen

1Immunologiska sjukdomar avser sjukdomar vid vilka immunförsvaret står för skadliga
angrepp på den egna kroppens vävnad.

2Systemiska läkemedel är läkemedel som behandlar hela kroppen. Dessa skiljer sig från
andra, mer lokalverkande, läkemedel, som till exempel kortisonsalvor, ljusterapi etcetera.

3Beräknat enligt behandlingsrekommendationer och prisuppgifter på Läkemedelsindustri-
föreningens Service AB:s farmaceutiska register FASS, [http://www.fass.se].
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“Metod”. Egenskaperna hos dessa kommer att undersökas i en simuleringsstu-
die, innan de appliceras på patientdata från PsoReg, för att undersöka vid vilka
scenarion respektive metod förväntas prestera bra respektive mindre bra.

2 Data

Data har inhämtats från det nationella kvalitetsregistret PsoReg, genom Mar-
cus Schmitt-Egenolf, professor vid enheten för dermatologi och venereologi vid
Umeå universitet tillika registerhållare, samt David Hägg, doktorand vid samma
enhet. PsoReg har drivits sedan 2007 i syfte att studera de långsiktiga effekterna
av olika systemiska behandlingar av psoriasis, för att kunna ge stöd till prak-
tiserande läkare (Schmitt-Egenolf 2007). Registret har enligt Socialstyrelsen en
täckningsgrad på ungefär 65 % av systembehandlad psoriasis (Socialstyrelsen
2014), och när uttaget gjordes den 3 feburari 2014 var 4 426 patienter registre-
rade, vilka tillsammans har genomgått totalt 11 952 behandlingar.

Metotrexat, etanercept och adalimumab är de tre vanligaste behandlingarna
som återfinns i registret, där de två sistnämnda är så kallade biologiska läkeme-
del4. De biologiska läkemedlen är relativt nya när det kommer till behandling av
psoriasis, och att analysera effekterna av dessa är ett av PsoRegs huvudsyften.
Detta både när det kommer till jämförelse mellan olika biologiska läkemedel,
samt jämförelse mot mer konventionell systembehandling vilket det förstnämn-
da, metotrexat, är ett exempel på. Olika insättningsformer av metotrextat (ta-
blettform, injicering) har inte tagits i beaktning, utan preparaten har behandlats
som grupp. De systemiska behandlingarnas frekvens i registret anges i figur 1.

4Ett biologiskt läkemedel är ett läkemedel sprunget ur biologiskt material, som levande
celler eller vävnad. Vaccin framställt från virus är ett typexempel på ett biologiskt läkemedel.
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Figur 1: Stapeldiagram över preparatens förekomst i PsoReg.

I registret finns tre mått för att bedöma svårighetsgraden av psoriasis hos en
individ:

• Psoriasis Severity Area Index (PASI)

• Dermatology Life Quality Index (DLQI)

• EuroQol 5-Dimensions (EQ-5D)

DLQI och EQ-5D är båda mått på patientens egenuppskattade livskvalité, där
det förstnämnda är specifikt anpassat för hudsjukdomar och det senare är ett
sjukdomsöverskridande mått som används inom flera sjukdomsområden. DLQI,
som är det av dessa två mått som används i denna uppsats, har en mätskala
som går i steg om 1 mellan 0 och 30, där högre värden indikerar att sjukdomen
har större inverkan på patientens livskvalitet.

PASI är en viktad sammanställning av läkares bedömning av patientens sjuk-
domsbild gällande hudens rodnad, fjällighet och tjocklek för vardera kroppsdel
huvud, torso, armar och ben, där varje symptom mäts i en skala 0 till 4 i steg
om 1. PASI går från 0 till 72, där högre värden indikerar allvarligare psoriasis
och 0 är helt symptomfri.
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Då inget av måtten PASI eller DLQI uppfyller kriterierna för en intervallskala
bör inte regressionsanalyser som kräver kvantitativ responsvariabel användas.
PASI är en pseudokontinuerlig variabel, där det inte finns ett direkt linjärt sam-
band mellan PASI och värdena på dess underliggande kategoriska variabler. En
fyra i rodnad är exempelvis inte fyra gånger så stor som en etta (Dupuy & Nas-
sar 2014). För att kunna besvara frågeställningen behandlas därför förbättring
i PASI på vilket en kvalitativ uppdelning görs, och med det en definition om
vad som anses vara en lyckad behandling.

Uppsatsen har utgått från de kliniska måtten PASI75 och PASI50, där PASI75
i kliniska studier uppnås av de patienter som registrerar en förbättring om 75 %
i PASI från insättning till uppföljning, och PASI50 innebär på liknande sätt
en förbättring om 50 % (Norlin 2013, Carlin et al. 2004). I Mrowietz et al.
(2011) definieras behandlingar vidare som lyckade om de antingen lett till en
förbättring om minst 75 %, eller en förbättring om minst 50 %, men med ett
DLQI om högst 5 vid uppföljningstillfället. Övriga definieras som misslyckade.
I uppsatsen inkluderas vidare endast patienter med måttlig till svår psoriasis,
enligt definitionen i Mrowietz et al. (2011), det vill säga patienter med PASI > 10
och DLQI > 10 vid behandlingens insättningstillfälle.

I uppsatsen har behandlingar som har en uppföljning mellan 10 och 50 veckor
efter påbörjad behandling tagits med. Den undre gränsen finns för att sortera
bort de som avslutat sin behandling i förtid.5 Den övre gränsen finns med för att
behandlingarna ska jämföras på någorlunda lika villkor; att jämföra en behand-
ling som pågått 20 veckor med en som pågått i tre år kan tänkas bli missvisande.
Vidare har behandlingar med olika preparat som pågått parallellt exkluderats.
Utifrån de kvarvarande behandlingarna har den tidigast förekommande uppfölj-
ningen valts ut, där uppdelningen för responsvariabeln alltså gjorts enligt

Behandlingsutfall =


Lyckad om PASI75 uppnåtts

Lyckad om PASI50 uppnåtts och DLQI≤5

Misslyckad annars

, (1)

där uppföljningar utan mätningar i PASI och DLQI uteslutits. Den slutgiltiga
5Den rekommenderade behandlingstiden innan utvärdering är, enligt FASS, 12 veckor för

etanercept, 16 veckor för adalimumab och 6-8 veckor för metotrexat, varpå metotrexatdosen
ökas om ingen effekt uppnåtts. Introduktionsfasen för en behandling har i Mrowietz et al.
(2011) definieras som 16 veckor, medan Norlin (2013) använde 12 veckor som undre gräns.
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uppdelningen mellan behandlingar kan ses i figur 2, vilken innehåller 432 ob-
servationer. En lista över tillgängliga kovariat för patienterna i PsoReg finns i
tabell 1.

Adalimumab Etanercept Metotrexat Övriga
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Figur 2: Stapeldiagram över preparatens utfall, efter att obser-
vationer med partiella bortfall exkluderats. Mörkgrå delstapel
representerar misslyckade behandlingar, ljusgrå lyckade. Siffror-
na anger antalet misslyckade respektive totalt antal behandlade.
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Tabell 1: Lista över kovariat. Kovariat som i senare del i vissa fall har approxi-
merats är markerade med en asterisk (*). En full översikt finns i appendix A.

Undersökningsvärden

PASI Alkoholvanor

DLQI Dos

Effekt Upprepningar

Mättid PlaqueWithGut

Ålder PlaqueWithoutGut

Kön Erythrodermia

Längd* InversePsoriasis

Vikt* NailChanges

Midjemått* Koebner

BMI* PsoArhrtitis

Gravid Stiffness

Rökare SoreJoints

Rökfri (år) Insättningsmånad

Snusare Slutmånad

Snusfri (år)

Labbvärden

SysBP YGT

DiaBP CDT

ESR Procallagen

CRP Creatinin*

MCV Urate

HB* Kolesterol

Vita blodceller* Triglycerides

Platelets* UrineProt

ALAT* UrineERY

I de fall där data över vissa labbvärden saknas vid insättningstidpunkten har
en approximation gjorts för dessa genom att ta medel- eller medianvärdet, be-
roende på mätskalan för kovariaten, under behandlingstiden. I tabell 1 är dessa
markerade med en asterisk (*). Detta har även gjorts för individernas längd, vikt
och midjemått. I de fall där BMI saknats har det beräknats. För vissa kovariat
var bortfallet så stort att dessa inte kunnat användas. En sammanställning av
kovariat använda för de slutgiltiga behandlingsgrupperna presenteras i appen-
dix B.

3 Metoder

Då det vid uppsatsens inledning var oklart i vilken form effekten av behand-
lingen lämpligast kunde mätas, presenteras metoder som kan anpassas för både

9



kontinuerlig och binär responsvariabel. Vidare angavs initialt ett behov av att
kunna hantera ett stort antal kovariat, vilket är den huvudsakliga anledningen
till att metoderna i denna uppsats är tagna från området machine learning.

De valda metoderna kan delas in i två grupper: penalized regression (PR) och
Random Forest (RF). En central skillnad mellan metodgrupperna är att PR
är en vidareutveckling av generaliserade linjära modeller (GLM), vilka bygger
på att väntevärdet av responsvariabeln är en linjärkombination av en eller flera
förklaringsvariabler, medan RF istället bygger på att dela upp kovariatrummet
i disjunkta delmängder där responsvariabeln är så homogen som möjligt inom
varje delmängd. Detta leder till att metoderna har olika egenskaper för olika
scenarion, och på så sätt kan komplettera varandra för olika typer av samband
i data från PsoReg.

I det fall inget annat anges har standardinställningarna använts för respektive
R-paket.

3.1 Penalized regression

PR är en grupp av metoder som genom restriktioner på regressionskoefficienter-
na ska förbättra prediktionsegenskaperna och ibland även tolkningsbarheten hos
den skattade modellen, jämfört med en vanlig GLM-modells regressionskoeffici-
enter som skattas genom maximum likelihood (Zou & Hastie 2005). I uppsatsen
har två typer av PR använts: Lasso (Tibshirani 1996) och Elastic Net (EN)
(Zou & Hastie 2005), vilkas restriktioner avser koefficientvektorn β:s normer,
där β = (β1, ..., βp).

‖β‖q =

 p∑
j=1

|βj |q
1/q

, q ∈ Z+. (2)

Den traditionella skattningen av koefficienter i logistisk regression, vilket är
den GLM-modell som använts för psoriasisstudien i sektion 5, maximerar log-
likelihoodfunktionen

l(β0, β) =

n∑
i=1

[
yi
(
β0 + xTi β

)
− ni log

(
1 + exp

[
β0 + xTi β

])]
(3)

med avseende på interceptet β0 och koefficientvektorn. Lasso och EN lägger
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restriktioner med avseende på koefficientvektorn till den negativa log-likelihood-
funktionen (3), varpå koefficienterna i modellen skattas genom

ˆ(β0, β̂) = arg min
β0,β

{
−l(β0, β) + λ

[
1− α

2
‖β‖22 + α ‖β‖1

]}
. (4)

Till EN tillkommer därmed två parametrar som måste väljas: Krympningspa-
rametern λ (eng. shrinkage parameter), som avgör hur mycket koefficienterna
ska krympas, samt viktningsparametern α (eng. mixing parameter), som av-
gör hur de två normerna ska viktas. Att välja λ = 0 skulle innebära att log-
likelihoodfunktionen är det enda som kvarstår, alltså att en vanlig logistisk
regression utförs, medan ett λ =∞ skulle innebära att alla koefficienter skattas
till noll. Vad gäller viktningsparametern så väljs ett α så att 0 < α < 1. För
en Lasso-modell väljs specialfallet α = 1, vilket alltså reducerar strafftermen till
endast λ ‖β‖1.

Det som skrivits gällande Lasso och EN för den logistiska regressionen gäller i
lika utsträckning för det linjära ditot. För linjär regression skattar man koeffi-
cienterna genom minsta kvadratmetoden, vilket minimerar kvantiteten

RSS =

n∑
i=1

[
yi −

(
β0 + xTi β

)]2
, (5)

med avseende på β0 ochβ. För Lasso och EN skattas koefficienterna via en
kombination av normrestriktionerna och kvadratsumman i (5) enligt följande:

ˆ(β0, β̂) = arg min
β0,β

{
RSS + λ

[
1− α

2
‖β‖22 + α ‖β‖1

]}
. (6)

Egenskaperna för Lasso och EN skiljer sig något: Lasso har fördelen att den i
större utsträckning skattar koefficienter till exakt 0, det vill säga har en striktare
selektion av variabler och därmed mer lättolkade modeller (Zou & Hastie 2005).
Detta gör dock att Lasso presterar sämre i situationer med hög korrelation
mellan de förklarande variablerna, då benägenheten att välja modeller med få
förklarande variabler gör att Lasso gärna väljer ut endast en av de korrelerade
förklarande variablerna, vilket påverkar prediktionsegenskaperna negativt (Zou
& Hastie 2005). I scenarion likt detta har specialfallet där α = 0 i ekvation
4, även känd som ridge-regression, visat sig överlägset Lasso (Tibshirani 1996).
Med EN erhålls, enligt upphovsmännen Zou & Hastie (2005), en metod som ger
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egenskaper för variabelselektion nära Lasso men också tillåter att korrelerade
förklarande variabler väljs samtidigt i modellen så länge prediktionsegenskapen
förbättras.

I denna uppsats har tre olika PR-modeller använts, en Lasso samt två EN.
För samtliga har λ valts ut genom korsvalidering (10-fold) utifrån vilket värde
som ger bäst prediktion i form av medelkvadratfel för prediktionerna (MSPE;
eng. Mean Square Prediction Error) eller felklassificeringsandel. För EN har två
varianter av viktningsparametern använts: Ett fixerat α = 0.5 och ett där både
viktnings- och krympningsparametern skattats simultant via korsvalidering.

3.2 Random Forest

Den andra metoden som använts i uppsatsen är RF, skapat av Breiman (2001)
som en vidareutveckling av metoder introducerade i Classification And Regres-
sion Trees av Breiman et al. (1984). Trädmodeller, vilka delas upp i regressions-
träd och klassifikationsträd beroende på typ av responsvariabel, fungerar genom
att stegvis hitta binära delningar med avseende på kovariat, för att på så sätt
dela upp data i undernoder så att responsvariabeln är så homogen som möjligt
inom respektive nod. I figur 3 visas en principbild där all data i rotnoden (den
första noden i ett träd) delas i två undernoder efter värden på kovariat a, för att
därefter låta den ena noden återigen delas, men på kovariat b, och så vidare tills
ett kriterium uppfyllts för homogenitet, varpå trädet anses färdigväxt. För att
erhålla ett skattat utfall för en given uppsättning kovariat används medelvärdet
av observationerna som hamnat i respektive slutnod (också kallat löv, eng. leaf)
om trädet är ett regressionsträd, eller majoritetsklassen i slutnoden om trädet
är ett klassifikationsträd.
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Figur 3: Exempel på ett träd med fyra delningar och fem löv.
Om kriteriet för en delning är uppfyllt går en observation till
vänster; är kriteriet inte uppfyllt går observationen till höger.

För att välja för vilka kovariat och värden på dessa som trädet ska dela data i an-
vänder regressionsträd och klassifikationsträd olika metoder. Regressionsträden
arbetar genom att för varje nod w hitta den binära delning kj för en kovariat j
som minimerar residualkvadratsummorna i de respektive undernoderna w1 och
w2. Formellt kan detta beskrivas som

arg min
j, kj

∑
i∈w1

(yi − ȳw1)
2

+
∑
i∈w2

(yi − ȳw2)
2
, i ∈

w1 omXji ≤ kj
w2 omXji > kj

 , (7)

där ȳw1 avser medelvärdet för observationerna i nod w1.
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Figur 4: Visualisering av beslutsregel för ett regressions- eller
klassifikationsträd.

För klassifikationsträd är det grundläggande homogenitetsmåttet

p̂c,w =
1

nw

∑
i∈w

I(yi = c), (8)

vilket anger andelen observationer av totalt nw i en nod som tillhör en viss
klass c. I det kontinuerliga fallet skapades brytningspunkten med hjälp av resi-
dualkvadratsumman, men för en klassindelad responsvariabel måste ett annat
mått användas. Därför introduceras ett annat mått: nodens orenhet (eng. im-
purity). Med hjälp av definitionen i ekvation 8 definieras en nod w:s orenhet
som

imp(w) =

C′∑
c=1

p̂c,w (1− p̂c,w) , (9)

där C ′ avser det totala antalet klasser. Denna definition av orenhet kallas gini-
index, men det finns även andra definitioner, vilka inte kommer att behandlas
i uppsatsen. I det binära fallet, det vill säga när endast två klasser finns, blir
p̂2,w = 1− p̂1,w, varpå orenheten förenklas till att definieras som

imp(w) = 2p̂1,w (1− p̂1,w) .
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För att hitta den bästa delningen kj , enligt figur 4, vill man få en så stor
förändring i orenhet som möjligt i undernoderna w1 och w2, vilket implicerar
en maximering av förändringen

∆imp(kj , w) = imp(w)− 1

nw
[nw,1 × imp(w, 1) + nw,2 × imp(w, 2)] . (10)

Detta är ekvivalent med att minimera summan av de viktade orenheterna för
varje ny undernod w1 och w2.

För RF upprepas uppdelningsproceduren som beskrivits för regressions- och
klassfikationsträd tills dess att trädets slutnoder är helt homogena, med det yt-
terligare kriteriet för regressionsträd att ingen nod får innehålla färre än fem
observationer, vilket är standardvärden i använda R-paket. Detta leder till att
ett enskilt träd ofta växer sig för stort, det vill säga för många kovariat och
delningar på dessa används, vilket leder till dåliga prediktionsegenskaper för
det enskilda trädet, framför allt på grund av överanpassning till det data som
använts för att skatta trädet (James et al. 2013, 307). Vidare har simuleringsstu-
dier visat att olika träningsdata genererade från samma underliggande modell
ger upphov till träd med väldigt varierande utseende (Hastie et al. 2009, 312).
Trädmodeller sägs av den anledningen ha hög skattningsvarians gentemot den
underliggande, sanna, modellen.

RF använder genomsnittsresultatet av flera träd, även kallat en skog (eng. fo-
rest), och kan på så vis reducera variansen och öka modellens precision avsevärt
(Breiman 2001). Vad RF gör är att den för varje enskilt träd, vid varje delning,
slumpmässigt väljer ut en delmängd av tillgängliga kovariat, som standard en
tredjedel av antalet kovariat för regressionsträd eller kvadratroten av antalet
kovariat för klassifikationsträd (Hastie et al. 2009, 592). Därefter används de
kriterier som tidigare beskrivits för delningar för att utvärdera vilken delning
för vilket kovariat som ska ske. Detta resulterar i träd som ser olika ut, då
alla enskilda träd fått en mindre kovariatmängd att välja bland i varje steg.
Detta kan låta kontraproduktivt, men är eftersträvansvärt eftersom det mins-
kar korrelationen mellan träden (James et al. 2013, 320). Detta är fördelaktigt,
eftersom variansen då kan sänkas betydligt mer, jämfört med om träden varit
starkt korrelerade (James et al. 2013, 320). För ett klassifikationsproblem så sker
skogens klassificering genom att låta varje träd klassificera, varpå skogens slut-
giltiga klassificering erhålls genom att välja den klass som flest träd klassificerat
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utfallet till, med andra ord skogens majoritetsröst (Hastie et al. 2009).

Det har tidigare visat sig att trädbaserade metoder i allmänhet presterar mycket
bra bland machine learning-tekniker när det kommer till klassifikationsproblem,
och RF oftast bland toppen av dessa (Caruana & Niculescu-Mizil 2006). Träd-
baserade metoder är också robusta mot outliers hos de förklarande variablerna,
jämfört med linjära metoder (Hastie et al. 2009, 351-352).

En viktig egenskap hos metoder är förmågan att tolka effekten av olika kovariat.
I regressionssammanhang tolkas tydliga linjära effekter av enskilda kovariat,
men för RF är möjligheterna att tolka kovariateffekterna begränsade, till viss
del på grund av dess icke-linjära struktur. I ett enskilt träd är en kovariats
brytpunkt betingad på alla tidigare delningar i trädet, vilket är tolkningsbart
om än något omständigt. På grund av skillnaderna mellan träden i RF är det
dock svårt att göra en tolkning för en enskild kovariat eftersom en sådan kan vara
betingad på helt olika sätt från träd till träd, och då också ha olika brytpunkter
och påverkan. Istället för att mäta den direkta effekten av en kovariat mäts
därför en kovariats inflytande, och för detta finns ett antal mått. Ett mått är
Variable Importance (VIMP), vilket mäter hur andelen felklassificerade fall ökar
när en variabel tas bort (Breiman 2001). I denna uppsats har istället Minimal
Depth (MD) använts, vilket introducerades av Ishwaran et al. (2010), som också
visade att MD i jämförelse med VIMP producerade mer stabila och kortfattade
variabellistor. MD baseras på avståndet från rotnoden till den första delningen
för ett visst kovariat i ett träd. För RF definieras ett aktuellt kovariats MD
som medelvärdet för detta avstånd över alla träd i skogen där aktuellt kovariat
förekommer. Resonemanget är att ju närmare rotnoden en variabel befinner sig
i genomsnitt, desto större påverkan har den i modellen. Således implicerar låga
värden en större påverkan.

4 Simuleringsstudie

För att avgöra metodernas egenskaper vid olika scenarion simulerades vardera
fyra stycken regressions- och klassifikationsdataset. Varje modell har simulerats
för att försöka efterlikna olika situationer som kan tänkas uppstå vid bearbet-
ning av data från PsoReg. I denna sektion presenteras först hur modellerna är
simulerade och därefter metodernas resultat vid prediktion.

För varje exempel har data simulerats från samma underliggande modell och
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delats in i träningsset och testset, för vilka varje metod har fått använda trä-
ningssetet för att skatta modellparametrar och därefter prediktera utfallen i
testsetet. Storleken på träningsseten har i samtliga simuleringar valts till 100
eller strax under 100, eftersom detta är det antal som vid uppsatsens inledning
uppskattades finnas tillgängligt för analys i registerdatats respektive delgrup-
per. Antalet replikat är 60 för varje modell. För att rapportera metodernas
prestationer användes MSPE för regressionsmodellerna och klassifikationsfel för
klassifikationsmodellerna.

4.1 Simuleringsmodeller

De tre första simuleringsmodellerna skapades genom att först simulera ett linjärt
samband enligt

Yi = Xiβ + εi, εi ∼ N(0, 1), i = 1, 2, ..., n, (11)

vilka användes för att skatta regressionsmodeller. Ur dessa, kontinuerliga, re-
sponsvariabler skapades därefter klassifikationsdata med två utfall genom att
dikotomisera responsvariabeln i (11) så att

Observation i ∈

Klass 1 omyi ≤ F−1Y (.75)

Klass 2 omyi > F−1Y (.75)
. (12)

Det vill säga, observationer från den översta kvartilen av Y i ekvation 11 till-
delades klass 2, medan övriga tilldelades klass 1. Den skeva indelningen i en en
ratio 1:3 förväntades kunna efterlikna fördelningarna bland biologiska preparat
i data från PsoReg. För att också kontrollera för att metoderna i denna uppsats
uppnår liknande resultat som i tidigare simuleringsstudier har exempel 2 och 3
inspirerats av Tibshirani (1996) samt Zou & Hastie (2005).

Exempel 1

För Exempel 1 är scenariot att antalet förklaringsvariabler är mycket större än
antalet observationer i träningssetet. Här har n = 200 observationer simulerats,
varav 80 via obundet slumpmässigt urval (OSU) placerats i ett träningsset. För
dessa skapades p = 200 förklarande variabler så att
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Xj ∼ U(0, 20)

βj =

2 om j = 1, 2, ..., 10

0 om j = 11, 12, ..., 200
.

Exempel 2

I det andra exemplet simulerades n = 400 observartioner, från vilka 100 via
OSU lagts till ett träningsset och 300 till ett testset. För dessa genererades
p = 8 förklarande variabler så att korrelationen mellan kovariat skulle vara
starka. Data simulerades efter

Xj ∼ N(0, 1),

så att korrelationen mellan Xj och Xk var 0.5|j−k|. Här valdes koefficientvektorn
till

β = (4, 3, 0, 0, 2, 1, 0, 0).

Exempel 3

I Exempel 3 är data simulerat så att tre latenta kovariat uttrycks i vardera fem
observerade förklaringsvariabler, som mellan sig därmed uppvisar hög korrela-
tion. Här simulerades n = 450 observationer, från vilka 100 genom OSU lades
till ett träningsset och övriga i ett testset. För dessa genererades totalt p = 15

variabler från 3 underliggande grupper Z enligt

Zk ∼ N(0, 1), k =1, 2, 3

γj ∼ N(0, 0.01), j =1, 2, ..., 15

och Xj så att

Xj =


Z1 + γj , j = 1, 2, ..., 5

Z2 + γj , j = 6, 7, ..., 10

Z3 + γj , j = 11, 12, ..., 15

.
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Exempel 4

Data för det fjärde och sista exemplet är det enda scenariot med icke-linjär
struktur, det vill säga inte simulerat enligt vad som anges i ekvationerna (11)
och (12). Av n = 500 observationer har 100 med OSU lagts till ett träningsset
och övriga till ett testset. För dessa genererades p = 10 förklaringsvariabler så
att

Xj ∼ U(0, 1),

där klassificering gjordes med hjälp av X1, X2 och X3 enligt figur 5.
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Figur 5: Principbild för uppdelning av data: Observationer i lju-
sa partier har registrerats som “Klass 1”, observationer i mörka
som “Klass 2”. Observationerna i bilderna är utplacerade manu-
ellt i illustrationssyfte.

Den kontinuerliga responsvariabeln simulerades därefter så att

∀i ∈ Klass 1: [Yi ∼ N(1, 0.3)]

∀i ∈ Klass 2: [Yi ∼ N(2, 0.3)]
.
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4.2 Resultat: Simuleringsstudie

För varje exempel har 60 oberoende simuleringar gjorts, för vilka var och en
av de fyra metoderna har fått försöka prediktera/klassificera testdatat. I ta-
bell 2 redovisas resultaten i form av MSPE för prediktionerna av modellerna
med kontinuerlig responsvariabel, och i tabell 3 redovisas modellerna med binär
responsvariabel i form av genomsnittlig andel klassifikationsfel.

Tabell 2: MSPE för regressionsmodellerna, medelvärde (stan-
dardavvikelse), över 60 replikat.

Exempel 1 Exempel 2

Lasso 2.493 (0.637) 1.107 (0.121)

EN, α = 0.5 2.492 (0.638) 1.105 (0.123)

EN, α = CV 3.929 (1.690) 1.112 (0.125)

RF 663.483 (115.287) 7.213 (1.392)

Exempel 3 Exempel 4

Lasso 1.183 (0.130) 0.286 (0.024)

EN, α = 0.5 1.148 (0.127) 0.286 (0.021)

EN, α = CV 1.153 (0.126) 0.287 (0.024)

RF 134.544 (24.097) 0.113 (0.012)

Resultaten påvisar att RF inte verkar kunna prediktera i samma utsträckning
som PR-metoderna då de sanna sambanden är linjära. Speciellt svårt hade RF
för de dataset där förklaringsvariablerna var mångt fler än observationerna samt
vid grupper av korrelerade kovariat. RF var däremot bättre än de övriga me-
toderna när det kom till att prediktera de modeller vars sanna samband var
icke-linjärt. PR-metoderna som använts här är svårare att skilja mellan varand-
ra, men det verkar som att EN med korsvaliderat α generellt överanpassar till
träningsdatat i jämförelse med de övriga två och presterar därmed sämre.

Gällande datat med binär responsvariabel kan man i tabell 3 se att RF presterar
bäst i alla exempel, men att skillnaderna är som störst vid hög korrelation
mellan kovariat och data där det sanna sambandet är icke-linjärt. De olika PR-
metoderna presterar överlag jämnt.
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Tabell 3: Klassifikationsfel för de binära modellerna, medelvärde
(standardavvikelse), över 60 replikat.

Exempel 1 Exempel 2

Lasso 0.218 (0.038) 0.055 (0.016)

EN, α = 0.5 0.218 (0.037) 0.056 (0.015)

EN, α = CV 0.213 (0.040) 0.056 (0.015)

RF 0.163 (0.063) 0.010 (0.009)

Exempel 3 Exempel 4

Lasso 0.057 (0.019) 0.254 (0.023)

EN, α = 0.5 0.061 (0.021) 0.253 (0.022)

EN, α = CV 0.063 (0.018) 0.252 (0.023)

RF 0.023 (0.019) 0.048 (0.015)

Simuleringsstudien visar att det finns påvisbara skillnader mellan metoderna,
framförallt mellan RF och PR som grupp. För exempel 1 och 3 med kontinuerlig
responsvariabel får RF i genomsnitt 169 respektive 117 gånger så hög MSPE
som den sämsta PR-metoden – man bör dock vara medveten om att resultat
inte är jämförbara mellan exempel – men när responsvariablen är binär så går
resultaten i motsatt riktning. För data med binär responsvariabel eller med
icke-linjär struktur bör alltså RF alltid vara det bästa valet, men i de fall där
skillnaden mellan RF och PR är liten kan PR trots allt vara av intresse på grund
av RF:s mediokra tolkningsegenskaper.

5 Resultat: Psoriasisstudie

Resultaten från simuleringsstudien visade på att RF borde ha bäst möjlighet att
prediktera utfallet av en psoriasisbehandling, eftersom utfallet dikotomiserats
enligt vad som beskrivs i sektion 2 på sida 7. Detta verkar gälla oavsett om
sambandet mellan responsvariabel och dess kovariat är linjärt eller ej. Då det
i syftet också ingick att utläsa skillnader i patientkaraktäristika modellerades
också inledningsvis en EN specificerad med α = 0.5, vilken är mer generös i
variabelselektionen än Lasso.
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Två grupper av läkemedel återstod när data rensats från kovariat med dålig
täckning: metotrexatbaserade, vilka hädanefter benämns som MTX, samt läke-
medel med adalimumab och etanercept som aktiv substans, vilka hädanefter
benämns som biologiska. Vardera grupp bestod av 184 respektive 154 observa-
tioner, där lyckad effekt nåtts av 45.7 % (84) av individerna i MTX-gruppen,
jämfört med den biologiska gruppen, där 66.2 % (102) av individerna fått lyckad
effekt. För att metoderna ska kunna anses ha prediktionsförmåga måste de slå
den kovariatfria klassificeringen, i vilken vi predikterar alla individer som till-
hörande majoritetsklassen för varje grupp. För MTX-gruppen behövdes således
en felklassificeringsnivån under 45.7 %, vilket uppnås om alla individer antas få
en misslyckad effekt av läkemedlet, medan målnivån för den biologiska gruppen
var en felklassificeringsnivå på 33.8 %, vilket nås om alla individer antas få en
lyckad effekt.

Varje grupp delades via OSU in i vardera ett träningsset och ett testset ( 23 res-
pektive 1

3 av observationerna). Vare sig för MTX eller de biologiska läkemedlen
lyckades EN med att utvinna någon information ur tillgängliga kovariat, utan
skattade alla koefficienter till exakt, eller obetydligt skiljt, från noll och klas-
sificerade alla observationer i testsetet som tillhörande majoritetsgruppen av
träningsdatats behandlingsutfall. Det finns därmed inga betydelsefulla resultat
att presentera från EN; kommande resultat är därför enbart baserade på RF.
För att ändå få fram de kovariat som påverkar effektutfallet, om än inte hur,
skattades en RF-modell för vardera läkemedelsgrupp där modellen fick tillgång
till hela datamaterialet. Resultatet av detta kan ses i tabell 4 och påvisar att
behandlingarnas insättningsmånad är den mest betydelsefulla kovariaten för bå-
da läkemedelsgrupperna, men också att ålder och kroppssammansättning kan
tänkas ha inverkan för utfallen, oavsett grupp.
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Tabell 4: Betydelsefulla kovariat efter Minimal Depth (MD).
Gränsvärdena för att betraktas som betydelsefull är ett MD
bättre än medelvärdet, vilket för MTX och de biologiska prepa-
raten är 5.5 respektive 5.42.

MTX MD Biologisk MD

Insättningsmånad 2.927 Insättningsmånad 3.169

Ålder 3.166 ALAT 3.405

BMI 3.291 Vita blodceller 3.770

HB 3.527 Midjemått 3.863

Avslutsmånad 3.677 HB 3.904

Midjemått 3.958 Vikt 3.938

Längd 4.036 Platelets 3.995

Vita blodceller 4.128 Avslutsmånad 4.019

Vikt 4.242 BMI 4.403

ALAT 4.323 Ålder 4.542

Creatinin 4.385 Creatinin 4.747

Platelets 4.401 Längd 5.007

Psoriasisartrit 5.257 Alkoholvanor 5.180

Alkoholvanor 5.360

Klassifikationsfelen för varje läkemedelsgrupp togs fram genom att skatta 50 styc-
ken RF-modeller med de betydelsefulla variablerna, och därefter låta modellerna
prediktera observationerna i respektive testdata. Resultaten för denna procedur
visas i tabell 5.

Tabell 5: Klassfikationsfel för 50 olika tränings- och testset.

MTX Biologiska

Genomsnittsandel 0.3984 0.3438

Standardavvikelse 0.0578 0.0522

Kovariatfri klassificering 0 .4565 0 .3377

Noterbart är att de biologiska läkemedlens medelklassifikationsfel överstiger den
eftersträvade nivån på 33.8 %. De metotrexatbaserade läkemedlena verkar ha
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marginellt bättre prediktionsegenskaper, och hamnar i genomsnitt knappt 6 pro-
centenheter under den kovariatfria klassificeringsnivån.

6 Diskussion

Vad gäller frågeställningen med vilken denna uppsats inleddes står dess första
del om skillnader i patientkaraktäristika mellan lyckade och misslyckade behand-
lingar ännu obesvarad, medan frågan huruvida det effektivt går att prediktera
utkomsten av en behandling får anses besvarad med ett tydligt nej. De skattade
modellernas oförmåga att prediktera utfall utifrån de tillgängliga kovariaten gör
att en klassificering efter majoritetsutfallet för en given behandling som regel är
ett fullgott alternativ, om målet är en så låg felklassificeringsnivå som möjligt.
Detta tyder på att det troligtvis är andra faktorer än vad som tagits hänsyn
till i denna uppsats som påverkar utfallet. Att undersöka denna sak närmare är
något som måste lämnas till framtida studier.

Under förutsättningen att en någorlunda bra klassificering inte är möjlig utifrån
tillgänglig information, så blir den bästa uppskattningen för hur sannolikt ett
lyckat utfall är således den proportion som genomgått lyckad behandling i data,
där proportionerna skiljer sig åt mellan behandlingarna. Dock måste det poäng-
teras att valet av behandling inte sker slumpmässigt, utan baseras på en rad
faktorer såsom kostnad, biverkningar och speciella skäl hos patienten. Generellt
testas en konventionell behandling först, vanligtvis metotrexat, för att sedan gå
vidare till biologiska behandlingar endast om skäl föreligger.

Efter att registret rensats på observationer som ej var relevanta till denna studie,
enligt vad som beskrivits i sektion 2, uppstod problem med att värden saknades
för alltför många kovariat. Detta resulterade i att något färre kovariat använ-
des än vad som var planerat, vilket innebar att andra metoder kunde tagits i
beaktning vid uppsatsens start. Visserligen innebär det inte att metoderna som
används i denna uppsats nödvändigtvis presterar sämre, utan snarare att mer
intuitiva tillvägagångssätt kunde ha övervägts.

En uppfattning som bildats är att informationsinförandet inte är tillräckligt
konsekvent i registret. Som exempel kan nämnas att det ofta saknas ett lämpligt
PASI för uppföljning (se appendix A). Detta lär dock vara ett problem i alla
register där många olika personer är ansvariga för inmatningen, och det är svårt
att säga vad som skulle kunna göras för att förbättra detta.
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Samtliga labbvärden med tillräckligt antal inmatningar kommer med bland de
kovariat som spelar störst roll. Om detta beror på slumpen, eller om de faktiskt
spelar in är svårt att säga och skulle behöva ytterligare studier. Ett problem
med tillvägagångssättet vid approximeringen av saknade labbvärden är att be-
handlingarna i sig kan påverka dessa värden, och att en lyckad behandling har
större sannolikhet att pågå under en längre tid. Således kan det tänkas att ock-
så labbvärdena påverkas i större utsträckning om en behandling är att betrakta
som lyckad. Alternativet hade dock varit att utesluta dessa helt och hållet, vil-
ket inte hade varit önskvärt då antalet kovariat redan innan bearbetning var
färre än förväntat.

Med ett större antal kovariat för olika patientkaraktäristika, som till exempel
fler och större täckning för labbvärden, hade det kanske gått att utröna mer.
Samtidigt är det förstås omständigt och resurskrävande att alla möjliga labb-
värden ska registreras för patienter så fort en behandling påbörjas, men för att
kunna undersöka eventuella effekter av dessa så kan det nog krävas.

Ett ytterligare problemområde är PASI:s naturliga variation. Eftersom PASI
varierar kraftigt mellan sommar- och vintermånaderna blir det svårt att urskilja
vad som är en behandlings påverkan och vad som är årstidens. Med ett större
patienturval hade det gått att fokusera och avgränsa behandlingstiderna något,
vilket hade kunnat ge mer entydiga svar.

Samtliga av dessa problem kan kringgås om en exprementiell studie genomförs,
något som troligtvis är nödvändigt för att försöka svara på frågeställningen om
hur en optimal patient ser ut för en viss behandling. Att ha en synkroniserad
studie då samtliga patienter går på regelbundna uppföljningar vid samma tid-
punkt på året skulle underlätta mycket när det kommer till att utvärdera en
patients benägenhet att svara bra på en behandling. Det är sannolikt andra
bakomliggande faktorer som inte tagits med i denna uppsats som spelar roll för
utfallet av en behandling, och det vore också lättare att inkludera fler labbvari-
abler om de endast ska registreras för ett färre antal patienter. En sådan studie
kan dock tänkas följas av ett etiskt dilemma, då många psoriasisbehandlingar är
förknippade med mer eller mindre allvarliga bieffekter, men att utforma fram-
tida studier lämnas i den här uppsatsen därhän. Klart är att utsikterna med
dagens datamaterial verkar vara små, men att man i framtiden, med fler och
utförligare observationer, kanske kan ha något att hämta.
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Appendix

A Tabell över kovariat

Initiala kovariat från PsoReg registret, uttaget 3 februari 2014. Endast obser-
vartioner med inledande PASI > 10 och DLQI > 10 presenteras.

Kvantitativa kovariat presenteras med median (M), kvartil 1 (Q1) och kvartil 2
(Q2), kvalitativa kovariat presenteras med antal (n) och andel (%). I kolumnen
NA visas antalet observationer med saknade värden.

M (Q1, Q3) NA
n %

PASI, start 15.3 (12.3, 20.1) 0

PASI, slut 5.2 (2.2, 10.15) 641

PASI, förändring (%) 31.9 (14.0, 66.3) 641

Behandlingsutfall 491 641
- Lyckad 247 50.3 %
- Misslyckad 244 49.7 %

DLQI, start 17 (14, 22) 0

DLQI, slut 6 (1, 13) 690

Mättid (dagar) 120 (93, 165.5) 641

Ålder 48 (35, 58) 0

Kön 1132 0
- Man 716 63.3 %
- Kvinna 416 36.7 %

Längd (cm) 175 (167, 181) 19

Vikt (kg) 87 (74, 101) 9

Midjemått (cm) 101.5 (90, 112.1) 44

BMI 28.3 (25.2, 32) 19

Gravid 1132 0
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M (Q1, Q3) NA
n %

- Ja 1 0.1 %
- Nej 1131 99.9 %

Rökare 1132 0
- Ja 372 32.9 %
-Nej 760 67.1 %

Rökfri (år) 5 (2, 16.75) 894

Snusare 1132 0
- Ja 199 17.6 %
- Nej 933 82.4%

Snusfri (år) 8 (2, 12.5) 1100

Alkoholvanor 1085 47
- Dricker ej 183 16.9 %
- 0–4 ggr/mån, 1–4 enh 557 51.3 %
- 0–4 ggr/mån, 5–9 enh 149 13.7 %
- 0–4 ggr/mån, ≥10 enh 17 1.6 %
- ≥2 ggr/v, 1–4 enh 132 12.2 %
- ≥2 ggr/v, 5–9 enh 40 3.7 %
- ≥2 ggr/v, ≥10 enh 7 0.6 %

Dos 25 (12.5, 50) 19

Upprepningar 2 (2, 3) 0

PlaqueWithGut 1132
- Ja 712 62.9 %
- Nej 420 37.1 %

PlaqueWithoutGut 1132
- Ja 349 30.8 %
- Nej 783 69.2 %

Erythrodermia 1132
- Ja 81 7.2 %
- Nej 1051 92.8 %

InversePsoriasis 1132
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M (Q1, Q3) NA
n %

- Ja 182 16.1 %
- Nej 950 83.9 %

NailChanges 1132
- Ja 373 33.0 %
- Nej 759 67.0 %

Koebner 1132
- Ja 24 2.1 %
- Nej 1108 97.9 %

PsoArthritis 1072 60
- Ja, pågående 296 27.6 %
- Ja, avslutat 90 8.4 %
- Nej 562 52.4 %
- Okänt 124 11.6 %

Stiffness 1073 59
- Ja, pågående 252 23.5 %
- Ja, avslutat 78 7.3 %
- Nej 617 57.5 %
- Okänt 126 11.7 %

SoreJoints 1071 61
- Ja, pågående 281 26.2 %
- Ja, avslutat 91 8.5 %
- Nej 593 55.4 %
- Okänt 106 9.9 %

SysBP 135 (125, 150) 472

DiaBP 80 (75, 90) 472

ESR 16 (8, 26.5) 938

CRP 6 (3, 16) 851

MCV 90.1 (87, 94) 577

HB 145 (136, 154) 196

Vita blodceller 7.4 (6.1, 9) 194
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M (Q1, Q3) NA
n %

Platelets 268 (228, 323) 199

ALAT 0.49 (0.31, 0.68) 197

YGT 0.5 (0.3, 0.86) 824

CDT 1 (1, 1.55) 1129

Procallagen 0.44 (0.37, 0.6) 955

Creatinin 71 (61, 83) 263

Urate 323 (288, 381) 1107

Kolesterol 5.1 (4.4, 5.9) 915

Triglycerides 1.4 (1.1, 2) 915

UrineProt 429 703
- Inget prov 171 39.9 %
- Positivt 45 10.5 %
- Negativt 213 49.7 %

UrineERY 425 707
- Inget prov 158 37.2 %
- Positivt 33 7.8 %
- Negativt 234 55.1 %

Insättningsmånad 1132 0
- Januari 108 9.5 %
- Februari 96 8.5 %
- Mars 103 9.1 %
- April 98 8.7 %
- Maj 98 8.7 %
- Juni 93 8.2 %
- Juli 43 3.8 %
- Augusti 86 7.6 %
- September 106 9.4 %
- Oktober 110 9.7 %
- November 102 9.0 %
- December 89 7.9 %
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M (Q1, Q3) NA
n %

Slutmånad 491 641
- Januari 49 10.0 %
- Februari 45 9.2 %
- Mars 38 7.7 %
- April 42 8.6 %
- Maj 51 10.4 %
- Juni 44 9.0 %
- Juli 19 3.9 %
- Augusti 46 9.4 %
- September 43 8.8 %
- Oktober 44 9.0 %
- November 42 8.6 %
- December 28 5.7 %
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B Tabell över kovariat för undersökningsgrupper

Tabell över kovariat för undersökningsgrupperna, efter rensning och modifiering
efter vad som anges i sektion 2. Kvantitativa kovariat presenteras med median
(M), kvartil 1 (Q1) och kvartil 2 (Q2), kvalitativa kovariat presenteras med antal
(n) och andel (%). I kolumnen NA visas antalet observationer med saknade
värden.

MTX avser läkemedel med metotrexat som aktiv substans. Biologiska avser
läkemedel med etanercept och adalimumab som aktiv substans.

Kovariat som har blivit approximerade då de befunnits saknade är i tabellen
markerade med en asterisk (*), se avsnittet “Data”, sida 9.

MTX (n=184) Biologiska (n=154)
Kovariat M (Q1, Q3) NA M (Q1, Q3) NA

n % n %

Behandlingsutfall 184 0 154 0
- Lyckad 84 45.7 % 102 66.2 %
- Misslyckad 100 54.3 % 52 33.8 %

Ålder 47 (35, 57) 0 48.5 (37, 58.75) 0

Kön 184 0 154 0
- Man 112 60.9 % 105 68.2 %
- Kvinna 72 39.1 % 49 31.8 %

Längd (cm)* 174 (166.8, 180) 0 176.5 (168, 181)

Vikt (kg)* 87 (75, 100.25) 0 88.3 (75.22, 100.8)

Midjemått (cm)* 103 (90.88, 114) 0 100 (90.12, 114.88)

BMI* 28.65 (25.3, 32.5) 0 27.95 (25.15, 32.35)

Rökare 184 0 154 0
- Ja 62 33.7 % 37 24.0 %
-Nej 122 66.3 % 117 76.0 %

Rökfri (år) 8 (2, 17) 145 7 (2.75, 15.75) 126

Snusare 184 154 0
- Ja 32 17.4 % 27 17.5 %
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MTX (n=184) Biologiska (n=154)
Kovariat M (Q1, Q3) NA M (Q1, Q3) NA

n % n %

- Nej 152 82.6 % 127 82.5 %

Snusfri (år) 2 (0.5, 5.5) 177 14.5 (9.5, 16.5) 148

Alkoholvanor 177 7 151 3
- Dricker ej 33 18.6 % 21 13.9 %
- 0–4 ggr/mån, 1–4 enh 94 53.1 % 78 51.7 %
- 0–4 ggr/mån, 5–9 enh 19 10.7 % 22 14.6 %
- 0–4 ggr/mån, ≥10 enh 1 0.6 % 2 1.3 %
- ≥2 ggr/v, 1–4 enh 21 11.9 % 22 14.6 %
- ≥2 ggr/v, 5–9 enh 8 4.5 % 6 4.0 %
- ≥2 ggr/v, ≥10 enh 1 0.6 % 0 0 %

Dos 15 (10, 15) 50 (40, 50) 0

Upprepningar 2 (2, 2) 3 (3, 5) 0

PlaqueWithGut 184 0 154 0
- Ja 130 70.7 % 96 62.3 %
- Nej 54 29.3 % 58 37.7 %

PlaqueWithoutGut 184 0 154 0
- Ja 51 27.7 % 55 35.7 %
- Nej 133 72.3 % 99 64.3 %

Erythrodermia 184 0 154 0
- Ja 12 6.5 % 11 7.1 %
- Nej 172 93.5 % 143 92.9 %

InversePsoriasis 184 0 154 0
- Ja 28 15.2 % 24 15.6 %
- Nej 156 84.8 % 130 84.4 %

NailChanges 184 0 154 0
- Ja 55 29.9 % 49 31.8 %
- Nej 129 70.1 % 105 68.2 %

PsoArthritis 178 6 152 2
- Ja, pågående 46 25.8 % 49 32.2 %
- Ja, avslutat 11 6.2 % 21 13.8 %
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MTX (n=184) Biologiska (n=154)
Kovariat M (Q1, Q3) NA M (Q1, Q3) NA

n % n %

- Nej 101 56.7 % 65 42.8 %
- Okänt 20 11.2 % 17 11.2 %

Stiffness 178 6 152 2
- Ja, pågående 44 24.7 % 37 24.3 %
- Ja, avslutat 9 5.1 % 18 11.8 %
- Nej 108 60.7 % 77 50.7 %
- Okänt 17 9.6 % 20 13.2 %

HB* 144.2 (135.5, 153.4) 0 148 (138.1, 156.9) 0

Vita blodceller* 7.15 (6.15, 8.2)) 0 6.98 (5.99, 8.15) 0

Platelets* 266 (232.4, 308.2) 0 258.1 (223.6, 302.1) 0

ALAT* .52 (0.36, 0.77) 0 0.51 (0.34, 0.89) 0

Creatinin* 70.58 (63, 81) 0 71.33 (62.54, 83) 0

Insättningsmånad 184 0 154 0
- Januari 20 10.9 % 12 7.8 %
- Februari 15 8.2 % 14 9.1 %
- Mars 13 7.1 % 20 13.0 %
- April 12 6.5 % 17 11.0 %
- Maj 15 8.2 % 13 8.4 %
- Juni 15 8.2 % 15 9.7 %
- Juli 4 2.2 % 7 4.5 %
- Augusti 13 7.1 % 10 6.5 %
- September 24 13.0 % 13 8.4 %
- Oktober 17 9.2 % 8 5.2 %
- November 22 12.0 % 13 8.4 %
- December 14 7.6 % 12 7.8 %

Slutmånad 184 0 154 0
- Januari 15 8.2 % 14 9.1 %
- Februari 21 11.4 % 13 8.4 %
- Mars 15 8.2 % 9 5.8 %
- April 20 10.9 % 8 5.2 %
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MTX (n=184) Biologiska (n=154)
Kovariat M (Q1, Q3) NA M (Q1, Q3) NA

n % n %

- Maj 21 11.4 % 17 11.0 %
- Juni 15 8.2 % 18 11.7 %
- Juli 5 2.7 % 8 5.2 %
- Augusti 13 7.1 % 20 13.0 %
- September 19 10.3 % 14 9.1 %
- Oktober 10 5.4 % 15 9.7 %
- November 18 9.8 % 8 5.2 %
- December 12 6.5 % 10 6.5 %
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