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Sammanfattning

Tid i studien har varit det naturliga valet som tidsskala i överlevnadsanalys.
Under senare år har flera artiklar visat p̊a att bias ofta uppkommer i pa-
rameterskattningar när tid i studien används som tidsskala. Dessa artiklar
har ocks̊a uppmärksammat att dessa tidsskalor kan ge liknande skattning-
ar under vissa förutsättningar. Den här studien har som syfte att närmare
undersöka om det finns n̊agon förutsättning som gör att modellerna med
olika tidsskalor ger liknande skattnignar. Syftet med uppsatsen är att be-
lysa skillnaderna mellan tidsskalorna och att uppmärksamma vikten av
att noga överväga valet av tidsskala. Studien har genomförts p̊a ett verk-
ligt datamaterial fr̊an Betulaprojektet som är en longitudinell studie som
undersöker minne, demens och åldrande. Studien har ocks̊a utökats med
simuleringar för att närmare undersöka dessa skillnader. Resultaten fr̊an
studien visade först och främst p̊a att det fanns betydande skillnader i
parameterskattningarna mellan tid i studien och ålder som tidsskala. Re-
sultatet visade även p̊a att när ingen korrelation finns mellan start̊aldern
och kovariaten ger tidsskalorna liknande resultat. Bias ökar i takt med att
korrelationen ökar mellan kovariatet och start̊aldern.

Populärvetenskaplig sammanfattning

Inom m̊anga olika forskningsomr̊aden är forskare intresserade av att ana-
lysera tiden till en viss händelse inträffar. I medicinska studier kan t.ex. en
händelse vara tiden till en individ avlider, utvecklar en viss sjukdom eller
tiden till en individ tillfrisknar fr̊an en sjukdom. För att genomföra detta
används ofta en statistisk metod som kallas Cox proportional hazard mo-
del. Forskare m̊aste ta flera beslut hur den här metoden ska utformas. Ett
av besluten är vilken tidsskala metoden ska förh̊alla sig till. De vanligaste
tidsskalorna för den här typen av metod är åldern p̊a individen och tiden
en individ har deltagit i studien. Forskare använder ocks̊a ofta annan in-
formation om individen t.ex. om personen röker, antal utbildnings år etc
för att förbättra analysen. Den här studien jämför om resultaten fr̊an den
här metoden skiljer sig beroende p̊a vilken tidsskala som använts samt
testar om det finns n̊agon förutsättning som gör att dessa metoder ger
liknande resultat. Resultatet fr̊an den här studien visar att det finns bety-
dande skillnader mellan dessa metoder med olika tidsskalorna. Resultatet
visade ocks̊a att om det inte finns ett starkt samband mellan start̊alder
och den andra informationen om individen som använts i analysen t.ex.
om personer med hög start̊alder tenderar att ha ett högt antal utbild-
nings̊ar, s̊a kommer resultaten fr̊an studierna med olika tidsskalor komma
närmare varandra.
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Abstract

Title: Selection of time scale in survival analysis: differences between time
in study and age as time scale.

Time in study has been the natural choice as time scale in survival analysis
of longitudinal studies. Recent articles has shown that models using time
in study as timescale may give biased estimates. Previous articles have
also suggested that these models may give similar results under certain
conditions. This study will further research whether the CPH Cox propor-
tional hazard model with time in study as timescale give biased estimates
and whether these models could give similar results under some condition.
The study will be conducted on a datamaterial from the Betula project
that research aging, memory and dementia. Simulations are also utilized
to further investigate these conditions. The result from this study show
that there are substantial differences between the estimates from survival
models that uses time in study and age as timescale. The results also show
that when no correlation exists between the covariate and starting age the
two different timescale give similar results. As the correlation increased
between the starting age and the covariate the bias also increased for the
time in study model.
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1 Inledning

Överlevnadsanalys tillämpas ofta inom sjukv̊arden bl.a. vid studier av olika sjuk-
domsförlopp. En av de mest framträdande modellerna inom överlevnadsanalys
är CPH Cox proportional hazard model, som används i stor utsträckning i stu-
dier med patientdata och medicinsk tillämpning. För att använda CPH behöver
en tidsskala specificeras. Tidsskalan kan bl.a. vara uppföljningstiden eller ålder
p̊a individen. När CPH utvecklades var tanken att tid i studien skulle användas
som tidsskala. Modellen skulle användas för kliniska studier av individer över en
bestämd tidsperiod med en start- och sluttid. Starttiden kan t.ex. vara första
undersökningstillfället eller när en individ f̊att en sjukdomsdiagnos. Sluttiden
för studien är när undersökningen avslutas, en händelse inträffar eller om indi-
viden m̊aste censureras p.g.a. avhopp. Den traditionella användningen av tid i
studie som tidsskala har gjort den till det naturliga valet av tidsskala (Griffin
m fl., 2012, p. 3320). P̊a senare år har dock flera artiklar visat p̊a att det finns
systematiska fel (s.k. bias) i parameterskattningar när tid i studien används och
att ålder ofta är ett bättre val av tidsskala.

När tid i studien används som tidsskala jämförs individer beroende p̊a hur länge
de har deltagit i studien, medan ålder som tidsskala istället jämför individer ba-
serade p̊a deras ålder. En orsak till systematiska fel i skattningarna när tid i
studien används som tidsskala är att korrelation mellan start̊alder och kovariat
kan finnas. Vilket kan medföra att ålder kan verka som en bakomliggande vari-
abel, detta innebär att det egentligen är åldern som orsakar effekterna och inte
det undersökta kovariatet. Tid i studien har visats ha sv̊art att hantera denna
korrelation vilket medför systematiska fel i skattningarna (Korn m fl., 1997).
Många sjukdomsförlopp är korrelerade med ålder t.ex. demens eller hjärt- och
kärlsjukdomar. När tid i studien används som tidsskala kan åldrarna vara ut-
spridda p̊a studietiden eftersom tidsskalan beror p̊a hur länge individerna delta-
git i studien. Individer med väldigt stora åldersskillnader kan därför komma att
jämföras. Cologne m fl. (2012) p̊apekar i sin studie att när tid i studien används
s̊a är modellen begränsad och har sv̊art att ta hänsyn till att sjukdomsförlopp
tenderar att vara plana i för att därefter öka i snabb takt med tiden.

Orsaken till att tid i studie används som tidsskala trots dess begränsningar,
är enligt Cologne m fl. (2012) att forskare fortfarande inte vet att ålder kan
användas som tidsskala (Cologne m fl. 2012, p.565). Cologne m fl. (2012) no-
terar ocks̊a att forskare inte heller är noga med att definiera tidsskalan när de
redovisar sina studier. Problemet har f̊att lite uppmärksamhet inom litteratu-
ren för ämnet. Den här uppsatsen kommer därför bidra med att belysa skill-
naderna mellan att använda tid i studie och ålder som tidsskala och identifiera
förutsättningar som kan leda till bias.

1.1 Fr̊ageställning och syfte

Först och främst kommer modeller skattade med CPH där tid i studien resp.
ålder använts som tidsskala utvärderas genom att undersöka huruvida parame-
terskattningarna är lika för modellerna eller om bias finns. Därefter sker en un-
dersökning av eventuella förutsättningar där bias kan uppst̊a. Korn m fl. (1997)

4



identifierade tv̊a förutsättningar för att tid i studie och ålder ska ge likadana
skattningar; liten eller ingen korrelation mellan kovariat och start̊alder samt att
tiden till händelse ska vara en fördelning i exponentialfamiljen. Det r̊ader dock
delade uppfattningar om dessa förutsättningar h̊aller. Chalice m fl. (2009) fick
signifkant olika skattningar för tidsskalorna även när dessa förutsättningar var
uppfyllda. Chalice m fl. (2009) eftersöker ytterligare forskning för att undersöka
huruvida dessa förutsättningar h̊aller (Chalise m fl., 2009, p.12). Den här stu-
dien ämnar att bidra med att undersöka den första förutsättningen för att se
om korrelation mellan kovariat och start̊alder medför skillnader mellan tid i
studien och ålder som tidsskala. För att testa detta används simuleringar med
Weibullfördelningar för tiden till händelse med kovariat, parameterskattningar
samt censurering som matchar modellerna för det verkliga datamaterialet. I lik-
het med Thiebaut och Benichou (2004) kommer även censureringens effekter p̊a
skattningarna undersökas. Högre andel censurering har föreslagits kunna minska
bias i parameterskattningarna.

Studien genomförs p̊a ett datamaterial fr̊an Betulaprojektet samt genom simule-
ringar med dessa data som utg̊angspunkt för att närmare undersöka förutsättningar
för bias. Betulaprojektet är en longitudinell studie där åldrande, minne och de-
mens undersöks. Närmare beskrivning av datamaterialet presenteras i komman-
de kapitel. CPH modeller kommer skattas med tidsskalorna; tid i studie, tid i
studien med start̊alder som ett kovariat, ålder p̊a individen samt ålder justerad
med start̊alder som kovariat. Dessa kommer jämföras för att se huruvida skatt-
ningarna för modellerna är likvärdiga eller om bias finns i parameterskattning-
arna för modellerna. Simuleringarna är begränsade till tid i studie och ålder som
tidsskala, modellerna som har justerats med start̊alder kommer endast testas p̊a
det verkliga datamaterialet. Modellen med ålder justerad med start̊alder som ko-
variat används för att testa för eventuell selektionsbias. Detta genomförs genom
att testa om kovariatet start̊aldern är signifikant skild fr̊an noll. Förhoppningen
med den här studien är att resultatet kan bidra till att uppmärksamma vikten
av att noga överväga valet av tidsskala.
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2 Data

Betulaprojektet p̊abörjades 1988 med syftet att utforska åldrandets effekter p̊a
minne och demens. Första stickprovet genomfördes 1988 med 1000 slumpmässigt
utvalda individer i Ume̊a kommun. Individerna var uppdelade i grupper base-
rade p̊a individernas ålder; 35,40,45...80,85 med 100 personer i varje grupp.
Könsfördelningen i grupperna valdes i likhet till med populationens med un-
gefär lika m̊anga kvinnor som män i yngre åldrar för att skifta förh̊allandet till
mera kvinnor än män i de äldre åldrarna. Vid testtillfället gjordes en noggrann
hälsoundersökning och blodprov. Individerna återkom sedan vid fyra tillfällen;
1993,1998,2003 och 2008. 1993 utökades studien med tv̊a till stickprov S2 och
S3. Forskningsdesignen syns i tabellen nedan (Betula 2014).

Tabell 1: Betulaprojektets forskningsdesign samt andelen individer som del-
tog/̊aterkom vid respektive testtillfälle.

Testtillfälle Stickprov (Deltagande)
Nr 1 (1988-1990) S1
Nr 2 (1993-1995) S1 S2 S3

(85%) (86%) (83%)
Nr 3 (1998-2000) S1 S2 S3

85% 86% 83%
Nr 4 (2003-2005) S1 S3

(84%) (84%)
Nr 5 (2008-2010) S1 S3

(79%) (78%)

I den här studien användes en del av Betulaprojektets datamaterial relaterat
till främst livsstil och demografiskt data men ocks̊a individernas typ av APOE
gen. Vilken typ av APOE gen en individ har p̊averkar risken att drabbas av
demens och att dö i förtid. Datamaterialet bestod till stor del av respondenternas
svar p̊a hälsoundersökningen som gjordes vid testtillfället. Många av variablerna
är relaterade till tobak-, alkohol- och drogvanor. Fr̊an datamaterialet valdes
nedanst̊aende variabler ut:

• Start̊alder: Individerna i studien var mellan 35 och 85 år gamla, uppdelade
i ålderskohorter.

• Rökning: En indikator variabel för om individerna röker dagligen eller har
gjort det.

• Utbildnings̊ar: Antal år utbildning individerna har.

• Civilstatus: Där individernas civilstatus anges, uppdelade p̊a Gift/sammanboende,
Skild, Änka/änkling och ogift

• APOE gen: Individernas APOE typ.

Datamaterialet fr̊an Betulaprojektet specificerade start och sluttid för indivi-
derna som kalenderdatum, även individernas födelsedatum fanns med. För att
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kunna jämföra individer s̊a transformerades datumet till Julianska dagtal. I ut-
bildnings̊ar s̊a hade flera individer 999 år utbildning vilket ändrades till NA.
Eftersom det fanns flera stickprov och uppföljningstillfällen i datamaterialet
uppstod det problem när en modell skulle anpassas datamaterialet. Eftersom
fr̊agorna i hälsoformuläret inte heller överensstämde gick det inte att använda
en mera ing̊aende faktorvariabler över t.ex. hur många cigaretter individen rökte
per dag. För rökning användes istället en indikatorvariabel som kodades 1 om
personen rökte dagligen eller har gjort det tidigare och 0 om personen inte rökte
dagligen. Om individen har varit daglig rökare vid n̊agot uppföljningstillfälle f̊ar
individen kodning 1 annars 0. Ett liknande problem uppkom när civilstatus
skulle kodas till en indikatorvariabel, civilstatusen för individerna skiljer sig
mellan varje uppsökningstillfälle. Uppsökningstillfälle 3 användes som varade
under 1998-2000, detta tillfälle valdes eftersom det innehöll alla stickprov.

Tabell 2: Deskriptiv statistik för respektive kovariat som använts i studien.

Kovariat Frekvens Medelvärde Standardavikelse

Kön
Kvinna 1215 (56%)

Man 958 (44%)

Start̊alder min: 35 max: 85 58.27 13.48912
Utbildnings̊ar min: 0.60 max: 30.50 10.29 4.12

Rökare
Rökare 1072 (49%)

Ej rökare 1101 (51%)

Apoe gen
22 8 (<1%)
23 270 (12%)
24 59 (3%)
33 1263 (58%)
34 524 (24%)
44 49 (2%)

Civilstatus
Gift / Sammanboende 1464 (67%)

Ogift 124 (6%)
Skild 166 (8%)

Änka / änkling 419 (19%)

7



3 Metod

3.1 Censurering och trunkering

Modeller inom överlevnadsanalys m̊aste ofta hantera censurering. Studietidens
omf̊ang är ofta begränsade vilket gör att den verkliga tiden för en händelses
inträffande kan förbli okänd för en del individer. I den här studien betyder en
händelse att individen avlider. Om livslängden för en individ är längre än den
bestämda sluttiden för studien kommer därför inte den verkliga livslängden för
en individ observeras och därmed blir individen högercensurerade vid studie-
tidens slut. Censurering kan ocks̊a ske p.g.a. av att individen inte längre kan
eller vill att delta p̊a eventuella uppföljnings tillfällen av n̊agon orsak Om Ch är
sluttiden för en individ i studien och Y livslängden för en individ. S̊a kommer
den exakta livslängden endast bli känd om

Y ≤ Ch.
Om ett datamaterial best̊ar av tv̊a variabler (T, δ). Där δ är en händelseindikator
som är 1 om livslängden för en individ observeras annars 0. Om 0 innebär det
att händelsen blir högercensurerad.

T = min(Y,Ch)
T är lika med Y om hela livslängden observeras annars är T lika med Ch, vilket
innebär att individen har blivit högercensurerad (Moeschberger & Klein 1997,
p.56).

P̊a liknande sätt kan ocks̊a vänstercensurering ske om individen har en korta-
re livslängd än studiens början. Om Cv är studiens början s̊a kommer endast
livslängden Y för en individ observeras om

Y ≥ Cl.
Detta innebär att

T = max(Y,Cv).
Ett annat problem som modeller inom överlevnadsanalys behöver hantera är
trunkering. Trunkering innebär att visa individer utlämnas fr̊an studien genom
att undersökaren inte är medveten om deras existens. Problem med vänstertrunkering
inträffar t.ex. om en studie genomförs där individerna p̊abörjar studien vid
slumpmässiga start̊aldrar. Detta innebär individer kan redan ha avlidit innan de
p̊abörjar studien, dessa kommer därför förbli okända för undersökaren (Moeschberger
& Klein 1997, p.65).

3.2 Cox proportional hazard model

CPH introducerades 1972 av David R. Cox och har sedan dess varit en av de mest
populära modellerna inom överlevnadsanalys. Modellen har f̊att sin popularitet
för dess semi-parametriska egenskaper samt att skattningarna fr̊an modellen har
visats vara robusta. Med robust menas att CPH ger skattningar nära den kor-
rekta parametriska modellen (Kleinbaum & Klein 2005, p. 96). CPH beräknar
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hazarden för en individ j vid tid t. Hazard kan beskrivas som sannolikheten att
en viss händelse ska inträffa under ett kort tidsintervall givet att händelsen inte
inträffat tidigare. Definerat enligt

h(t) = lim
∆t→0

P [t ≤ T < t +∆t∣T ≥ t]
∆t

.

Den enda restriktionen för hazardfunktionen är att den m̊aste vara h(t) ≥ 0.
(Moeschberger & Klein 1997, p.27). CPH modellen kan uttryckas för individ j
med X1,X2 . . .Xp kovariat enligt

hj(t∣X) = h0(t) exp(β′Xj).
Där β′Xj betyder β1X1j + β2X2j + . . . βpXpj .

Eftersom hj(t∣X) m̊aste vara positiv s̊a kan CPH uttryckas, där k =X1,X2 . . .Xp

hj(t∣X) = h0(t) exp(
p

∑
k=1

βkXjk).

CPH best̊ar av tv̊a delar en del är baseline hazard vilket är hazarden för en
individ när alla kovariat är lika med noll. Den andra delen är den linjära delen,
som är exponential funktionen av kovariatens effekter där β1, β2 . . . βp är kova-
riatens koffecienter. Dessa koeffecitenter skattas fr̊an datat och anger storleken
p̊a respektive kovariats effekt p̊a hazarden. Modellen är semi-parametrisk vilket
innebär att endast kovariatens effekt har en känd parametrisk form, baseline
hazard för modellen är icke parametrisk (Moeschberger & Klein 1997, p. 231).

CPH behandlar tre variabler; δj , Tj ,Xj(t) Händelseindikatorn för CPH är δj ,
som kodas 1 om en händelseinträffar för individ j annars 0. Om δj = 0 blir indivi-
den högercensurerad. Tj är tiden till händelse enligt en vald tidsskala för individ
j. I epidemilogiska studier st̊ar ofta valet av tidsskala mellan ålder p̊a individen
och tiden individen har varit delaktig i en viss studie. Dessa tv̊a tidsskalor kom-
mer jämföras i den här studien.Xj(t) är en kovariat vektor för individ j vid tid t
där Xj = (Xj1,Xj2 . . .Xjp)t, kovariaten som används i den här studien är bl.a.
kön, start̊alder, utbildnings̊ar, rökning etc. en utförlig beskrivning finns i tabell
2. CPH skattar sina parametrar genom maximum partial likelihood. Partial li-
kelihood innebär att likelihood funktionen endast omfattar sannolikheterna där
händelse för individer inträffar och inte de som blir censurerade. Om R(ti) är
alla individer som är kvar i studien innan ti. X(i)k är kovariatet som har en in-
verkan i att en händelse inträffar för en individ vid tid ti. Om hazardfunktionen
är kontinuerlig s̊a är t(1) < t(2) < . . . < t(D) partial likelihood för CPH kan d̊a
uttryckas enligt

L(β) =
D

∏
i=1

⎡⎢⎢⎢⎢⎣

exp [∑pk=1 βkX(i)k]
∑j∈R(ti) [ exp∑pk=1 βkXjk]

⎤⎥⎥⎥⎥⎦
.
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Täljaren beror endast p̊a värdena fr̊an en individ där en händelse har inträffat
medans nämnaren beror värdena fr̊an individer som där en händelse ännu inte
har inträffat (Moeschberger & Klein 1997, p.232). Log-likelihoodfunktionen blir
d̊a om LL(β) = ln[L(β)]:

LL(β) =
D

∑
i=1

p

∑
k=1

βkX(i)k −
D

∑
i=1

ln [ ∑
j∈R(ti)

exp(
p

∑
k=1

βkXjk)]

Maximum likelihood skattningarna erh̊alls genom att maximera funktionen ovan,
vilket kan göras genom partiella derivator med avseende p̊a β koefficenterna en-
ligt Ub(β) = δLL(β)/δβh, h = 1, . . . , p.. Därefter löses skattningarna ut genom
att sätta derivatan lika med noll Uh(β) = 0.

Eftersom tiden d̊a en invid avlider ofta avrundas till t.ex. närmaste dag, m̊anad
eller år s̊a kan flera individer f̊a samma sluttid. D̊a m̊aste en approximation av
likelihood funktionen användas istället vid skattning av β koefficenterna. En
vanligt approximation är Breslows

L(β) =
D

∏
i=1

exp(β′si)

[∑j∈R(ti) exp(β′Xj)]
di

Där di är antalet invider som avlider vid ti och Di är alla invider som avlider
vid ti och si = ∑j∈Di

Xj (Moeschberger & Klein 1997, p.238). I den här stu-
dien har parameterskattningarna erh̊allts genom att använda paketet survival
(Therneau, 2014) och eha (Broström, 2014) i R.

För att undersöka huruvida det finns skillnader mellan modeller som använder
tid i studie och ålder som tidsskala s̊a skattas fyra modeller med CPH med olika
tidsskalor.

Modell nr Tidsskala Ekvation
1 Tid i studien (1)
2 Tid i studien justerad med start̊alder (2)
3 Ålder som tidsskala (3)
4 Ålder som tidsskala justerad med start̊alder (4)

Om A är ålder som tidsskala, a0 är start̊aldern för en individ, T är tid i studie
som tidsskala. S̊a kan de olika modellerna uttryckas för en individ j enligt

hTj(t∣a0,X) = h0T (t) exp [β′Xj] (1)

hTj(t∣a0,X) = h0T (t) exp [βa0 +β′Xj] (2)

hAj(a∣a0,X) = h0A(a∣a0) exp [β′Xj] (3)

hAj(a∣a0,X) = h0A(a∣a0) exp [βa0 +β′Xj] (4)
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CPH modellerna för tid i studien och ålder liknar varandra det som skiljer sig är
baseline hazarden för individerna. Modell 3 och 4 har en baseline hazard baserad
p̊a individens ålder medan 1 och 2 har en baserad p̊a tiden i studien. Modell 2
och 4 har justerats genom att start̊aldern inkluderas som ett kovariat. I Korn
m fl. (1997) presenterades ett exempel p̊a hur dessa modeller kan skilja sig åt i
beräkningarna av hazarden. Om tid i studien används som tidsskala skulle tv̊a
personer vid en ålder av 50 och 60 år kunna f̊a samma hazard förutsatt att de
har varit med i studien lika länge. Detta trots att den borde skilja p̊a grund
av fundamentala orsaker t.ex. s̊a ökar risken att drabbas av m̊anga sjukdomar.
Äldre personer borde ha högre baseline hazard än yngre individer. Modell 3:
ålder som tidsskala har en baseline hazard baserad p̊a åldern p̊a individen givet
individens ålder vid studiens början.

Modell 4 kommer att testa huruvida det finns n̊agra urvalsfel, utg̊angspunken är
att start̊aldern inte borde ha en inverkan p̊a hazarden i en korrekt modell. Ett
urvalsfel skulle kunna orsakas av att endast friska individer i de högre åldrarna
deltar i studien, medan de sjuka väljer att inte delta. Genom att testa huruvi-
da start̊aldern är signifikant skild fr̊an 0 s̊a kan modellen testas för urvalsfel.
Modellerna kommer skattas och sedan utvärderas för att se hur skattningarna
skiljer sig fr̊an varandra. Parameterskattningarna β kommer att jämföras för
de olika modellerna. Om inget bias existerar kommer modellerna ge liknande
skattningar. Baserat p̊a tidigare resultat av Korn m fl. (1997) samt Thiebaut
och Benichou (2004) är utg̊angspunkten att modell 3 är en korrekt modell. Bias
existerar därför för modell 1 och 2 om parameterskattningarna β skiljer sig fr̊an
modell 3.

För att hantera jämförelse mellan tv̊a datum kan Julianska dagtal tillämpas.
Datum kan skrivas som Julianska dagtal genom att räkna antalet dagar fr̊an en
vald bas. I det här fallet är basen 1901 för att hantera individer födda under
1900 talet. För att förenkla simulering och tolkningar har Julianska dagtalen
omformats till antal år genom dela p̊a antal dagar under ett år. Tv̊a tidpunkter
m̊aste bestämmas om ålder ska användas som tidsskala; start̊alder och ålder när
en händelse inträffar eller när censurering sker. För att bestämma start̊aldern
användes skillnaden mellan startdatumet och födelsedatumet omräknade till
Julianska dagtal. Sluttiden med ålder som tidsskala är skillnaden mellan slut-
tiden och födelsedatumet omräknade till Julianska dagtal. För tid i studie som
tidsskala används skillnaden mellan sluttiden och starttiden omräknade till Ju-
lianska dagtal.

CPH bygger p̊a ett antagande om proportionalitet. Om tv̊a individer jämnförs
med kovariaten X respektive X∗, kvoten av deras hazard kan s̊aledes utryckas
som

h(t∣X)
h(t∣X∗) =

h0 exp [
p

∑
k=1

βkXk]

h0 exp [
p

∑
k=1

βkX∗

k ]
= exp [

p

∑
k=1

βk(Xk −X∗

k )].
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Uttrycket visar att kvoten beror endast p̊a skillnaden mellan kovariaten för de
tv̊a individerna, vilket ger en konstant och beror s̊aledes inte p̊a tiden (Moeschberger
& Klein 1997, p.231). För att testa antagandet om proportionalitet kan ett
Goodness-of-fit test göras med Schoenfeld residualer. R(ti) är alla individer
som är kvar i studien just före tiden t(i). Schoenfelds residual kan defineras för
individ j och kovariat k med observerad livslängd t(i) enligt

Rkj = τj
⎡⎢⎢⎢⎢⎣
Xjk −

∑l∈R(ti)Xjk exp(β̂′Xl)
∑l∈R(ti) exp(β̂′Xl)

⎤⎥⎥⎥⎥⎦
.

Där händelseindikatorn kodas som

τj = { 1 Ej censurerad vid t(i)
0 annars

β̂ är maximum partial likelihood skattningen av β. Schoenfelds residualer är en-
dast definerade för de individers som inte blir censurerade. För stora stickprov
kommer Schoenfelds ha ett asymptotiskt väntevärde lika med noll, Schoenfelds
residualer är inte heller korrelerade med varandra (Lee & Wang 2003, p.332).
Scaled Schoenfelds residualer har bättre diagnostiska egenskaper som ocks̊a
används i den här studiens tester via paketet cox.zph. Schoenfelds residualer vik-
tas genom inversen fr̊an den skattade kovariansmatrisen av Rj = (r1j , . . . , rpj)
som skrivs som V̂ (Rj). Detta ger

R∗

j = [V̂ (Rj)]
−1
Rj .

V̂ (Rj) kan approximeras genom

[V̂ (Rj)]
−1 ≃ rV̂ (β̂).

Vilket gör att Scaled Schoenfelds residualer kan skrivas som

R∗

j = rV̂ (β̂)Rj .

Där r är antalet observerade händelser. V̂ (β̂) är den skattade kovariansmatrisen

för β̂ (Lee & Wang 2003, p. 332).

Genom att använda cox.zph funktionen i survival (Therneau, 2014) paketet kan
Schoenfeld residualer beräknas och proportionalitetsantagandet testas för varje
kovariat i data materialet. cox.zph testar antagandet genom testa korrelationen
mellan scaled Schoenfeld residualer och en transformation av tiden. H0 ∶ ρk = 0
där ρk är korrelationen mellan Schoenfeld residualer och transformationen av
tiden för ett kovariat k. Transformationen baserad p̊a Kaplan-Meiers skattning
av överlevnadsfunktionen är standard och användes för att testa modell 1 och 3.
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4 Resultat fr̊an Betulastudien

Innan resultaten kan utvärderas bör antagandet om proportionalitet testas för
modellerna. Den framg̊ar fr̊an tabell 3 och 4 att p̊a en 5 % signifikansniv̊a h̊aller
proportionalitetsantagandet för b̊ade tid i studien och ålder som tidsskala. För
modellen med ålder som tidsskala har kovariatet utbildnings̊ar l̊agt p-värde vil-
ket visar p̊a m̊attlig proportionalitet, men eftersom p-värdet överstiger signi-
fikansniv̊an s̊a finns det inte tillräckligt bevis för proportionalitetsantagandet
inte h̊aller. I Appendix finns ett diagram för Scaled Schoenfeld-residualer för
utbildnings̊ar. Diagrammet visar p̊a att proportionalitetsantagandet ser ut att
h̊alla, linjen visar ingen kurvatur. Det ser ut att finnas n̊agra inflytelserika ob-
servationer en individ som studerat i 30.5 år. Eftersom det inte g̊ar att utesluta
att det är en korrekt observation f̊ar den finnas kvar.

Tabell 3: Korrelationen mellan Scaled Schoenfelds-residualer och en transforma-
tion av tiden baserad p̊a Kaplan-Meier skattning av överlevnadsfunktionen samt
värdet p̊a teststatistikan och p-värdet för test av proportionalitetsantagandet
för kovariaten när tid i studien används som tidsskala i modellen.

Kovariat ρ χ2 p

Kön
Man 0.02389 0.38137 0.5369

Utbildnings̊ar 0.03344 1.02376 0.3116
Rökare

Ej rökare -0.00222 0.00335 0.9538
Apoe gen

22 0.06243 2.77296 0.0959
23 0.04275 1.29610 0.2549
24 0.06804 3.28530 0.0699
33 0.07171 3.65064 0.0560
44 0.05570 2.19086 0.1388

Civilstatus
Ogift 0.00502 0.01748 0.8948
Skild 0.03045 0.65539 0.4182

Änka / änkling 0.06172 2.77883 0.0955

GLOBAL NA 8.56685 0.6618
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Tabell 4: Korrelationen mellan Scaled Schoenfelds-residualer och en transforma-
tion av tiden baserad p̊a Kaplan-Meier skattning av överlevnadsfunktionen samt
värdet p̊a teststatistikan och p-värdet för test av proportionalitetsantagandet
för kovariaten när ålder används som tidsskala i modellen.

Kovariat ρ χ2 p

Kön
Man -0.046282 1.51 0.2184

Utbildnings̊ar 0.066876 3.16 0.0756
Rökare

Ej rökare 0.018182 0.228 0.6330
Apoe gen

23 -0.013640 0.134 0.7148
24 -0.013784 0.137 0.7114
33 -0.012026 0.103 0.7479
34 -0.009515 0.0647 0.7992
44 -0.000843 0.000511 0.9820

Civilstatus
Ogift -0.015032 0.166 0.6840
Skild -0.016819 0.196 0.6579

Änka / änkling 0.063257 2.7 0.1006

GLOBAL NA 11.5 0.3995

Tabell 5 visar att modellen med tid i studie som tidsskala tenderar att överestimerar
parameterskattingarna. För alla kovariat var det skillnad p̊a skattningarna av
koefficienterna mellan ålder och tid i studien som tidsskala. Det blev en större
effekt för utbildning när tid i studien användes som tidsskala. Förh̊allandet är
negativt vilket innebär att ju fler år en individ studerar desto mindre är den
relativa risken att avlida. Utbildnings̊ar f̊ar parameterskattning p̊a -0.183 när
ålder användes och -0.007 med tid i studie som tidsskala. Detta ger en hazard
per utbildnings̊ar med ålder som tidsskala p̊a 0.993 och för tid i studie blir mot-
svarande hazard 0.833. Vilken betyder att för varje utbildnings̊ar s̊a är risken att
avlida 0.7% resp. 16.7% lägre än innan, förutsatt att allt annat är lika. Detta kan
dels förklaras med att korrelationen mellan start̊alder och utbildning är -0.57
vilket innebär att äldre personer har generellt kortare utbildning än yngre per-
soner. Detta innebär att personer som har kortare utbildning tenderar att vara
äldre personer. Ålder verkar som en bakomliggande variabel för utbildnings̊ar
vilket skapar problem för tid i studien som tidsskala. Ålder som tidsskala ger
därför bättre skattningar som stämmer mera överens med verkligheten.

Män har generellt högre dödlighet än kvinnor. När ålder används som tidsskala
är risken 43,3% högre för män att avlida än kvinnor, risken ökar när tid i studie
används till 53,7%. För icke rökare gentemot rökare är det ocks̊a stora skillna-
der när tid i studien användes som tidsskala mot ålder som tidsskala. Risken
är 24,6% lägre för icke rökare än rökare när ålder används som tidsskala me-
dan motsvarande risk för tid i studien är 2,6% lägre för icke rökare än rökare.
Med tid i studien som tidsskala kan en 35-̊arig rökare jämföras mot en 70-̊arig
ickerökare vilket kan innebära att effekter fr̊an ålder och rökning i viss m̊an tar
ut varandra. Detta kan förklara varför effekten av att vara icke rökare är lägre
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för tid i studie än ålder.

Tidigare artiklar visade p̊a att bias kompenseras i viss m̊an genom att lägga till
start̊alder som kovariat. Detta kan vi se i resultatet där tid i studie justerat med
start̊alder ligger närmare ålder som tidsskala.

Tabell 5: Parameterskattningar för modell 1-4 med respektive tidsskala.

Kovariat Tid i studie Ålder Tid i studie Ålder med
start̊alder start̊alder

Modell 1 Modell 3 Modell 2 Modell 4
koef SE koef SE koef SE koef SE

Kön
Kvinna 0 0 0 0

Man 0.520 0.085 0.366 0.087 0.437 0.087 0.423 0.087
Start̊alder 0.131 0.005 -0.075 0.008
Utbildnings̊ar -0.183 0.0134 -0.007 0.012 -0.024 0.0124 -0.025 0.012
Rökare

Rökare 0 0 0 0
Ej rökare -0.026 0.079 -0.283 0.081 -0.235 0.081 -0.253 0.081

Apoe gen
22 0 0 0 0
23 -1.006 0.592 -2.072 0.596 -2.067 0.594 -2.060 0.597
24 -2.091 0.674 -2.865 0.677 -2.990 0.676 -3.060 0.679
33 -1.172 0.586 -2.055 0.590 -2.010 0.587 -2.091 0.590
34 -1.152 0.590 -2.019 0.593 -2.065 0.590 -2.053 0.594
44 -0.718 0.627 -1.250 0.631 -1.384 0.628 -1.309 0.632

Civilstatus
Gift / Sammanboende 0 0 0 0

Ogift 0.680 0.160 0.258 0.166 0.433 0.164 0.410 0.165
Skild 0.031 0.1742 -0.128 0.174 -0.164 0.174 -0.212 0.174

Änka / änkling 1.182 0.092 -0.058 0.094 0.144 0.096 0.128 0.096

Fr̊an nedanst̊aende diagram kan man se att kumulativa hazard funktionerna
skiljer sig kraftigt mellan skattningarna. Som tidigare artiklar p̊apekat s̊a kan
inte tid i studie ta hänsyn till att förh̊allandet för sjukdomsförlopp ofta är ex-
ponentiella. Detta kan man se i figur 1 (a) där ålder används som tidsskala
funktionen är plan tills kring 80 år d̊a den blir kraftig exponentiell medan tid i
studie som tidsskala är mera linjär funktion.
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(a) Ålder som tidsskala kumulativ hazard (b) Tid i studie som tidsskala kumulativ
hazard

Figur 1: Kumulativ hazard funktion för ålder (a) respektive (b) tid i studien som
tidsskala skattad genom modell 1 och 3 p̊a datamaterialet fr̊an Betula studien.

I tabell 6 visas parameterskattningarna fr̊an modell 2 och 4. Modell 2: Tid i stu-
die justerad med start̊aldern ger förväntat resultat. Parameterskattningen visar
att ju äldre personer är när de p̊abörjar studien desto högre relativ risk har de
att avlida. För modell 4: ålder justerad med start̊aldern visar parameterskatt-
ningen p̊a att individer har lägre relativ risk för att avlida desto äldre de är när
de börjar studien, vilket visar p̊a urvalsfel d̊a skattningen borde vara noll i en
korrekt modell. En förklaring skulle kunna vara friskare åldringar väljer i större
utsträckning att delta i studien än sjuka individer vilket ger urvalsfel.

Tabell 6: Parameterskattning för kovariatet start̊alder i modell 2 och 4 med
respektive tidsskala.

Kovariat Modell 4: Ålder Modell 2: Tid i studie
justerad med start̊alder justerad med start̊alder

koefficent Wald p-värde koefficent Wald p-värde
Start̊alder -0.075 0.000 0.131 0.000

5 Simuleringstudie

Simuleringar utförs för att närmare undersöka skillnaderna mellan tid i studien
och ålder som tidsskala för modellerna som skattades p̊a det verkliga datamateri-
alet fr̊an Betulaprojektet. Simuleringarna kommer inte ge identiska skattningar
som ursprungsmodellerna men är snarare menade att försöka utvidga först̊aelsen
för skillnaderna som kan uppst̊a mellan olika tidsskalor. Endast modell 1 och
3 kommer simuleras, tid i studie resp. ålder som tidsskala de tv̊a övriga är be-
gränsade till det verkliga datamaterialet. Alla simuleringar genomförs i R. Simu-
leringarna repeteras 1000 g̊anger och sparar koefficienterna fr̊an varje regression,
ett medelvärde av dessa kommer sedan användas för att jämföra skattningarna
mellan tid i studie och ålder som tidsskala.
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Simuleringar utg̊ar fr̊an modellerna som skattats p̊a det verkliga datamateri-
alet med simulerade kovariat, fördelning och censurering fr̊an modellerna. Ef-
tersom CPH är en semi-parametrisk proportional hazard modell behöver inte
fördelningen för baseline hazard vara känd, men för att simulera en m̊aste en
fördelning väljas. Vanliga fördelningar som används är Weibull, Exponential,
log-logistisk samt lognormal. I den här studien har Weibull fördelningen använts
för att simulera livslängen för individerna som är en av de mest använda pa-
rametriska överlevnadsmodellerna. En parametrisk proportional hazard modell
innebär till skillnad fr̊an CPH att baseline hazard följer en viss fördelning. I
CPH bestäms h0(t) utifr̊an datamaterialet medans i den parametriska model-
len s̊a följer h0(t) en viss fördelning. I metodkapitlet s̊a presenterades CPH enligt

hj(t) = h0(t) exp(β′xj).
Om alla kovariat X1,X2 . . .Xp är lika med noll och h0(t) följer en weibull
fördelnings med skal parametern λ och formparametern γ blir h0(t)

h0(t) = λγtγ−1

Om γ = 1 s̊a reduceras modellen till en exponentialfördelning med en konstant
hazard. För ett γ >1 s̊a kommer hazarden växa med tiden. Om γ är mindre än
1 s̊a kommer hazarden minska med tiden. Weibull proportional hazard modell
kan d̊a skrivas som

hj(t) = (λγxγ−1) exp(β′X).
En weibullregression kan användas för att skatta skal och formparametrarna för
tid i studie resp. ålder som tidsskala, motsvarande modell 1 och 3. För att ef-
terlikna det verkliga datamaterialet s̊a skattas de okända okända parametrarna
i Weibull proportional hazard modellerna utifr̊an datamaterialet fr̊an Betula-
projektet. Detta kan göras genom maximum likelihood. För detta används log-
likelihood funktionen

n

∑
j=1

[δj(β′xj + log(λγ) + γ log tj) − λ exp(β′xj)tγ].

Som sedan maximeras med avseende p̊a de okända parametrarna; β1, β2 . . . βp, λ
och γ (Collett 2003, p.176). Dessa parametrar har i den här studien skat-
tats genom att använda paketet eha (Broström, 2014) i R. För att simulera
högercensurering s̊a används tv̊a olika Weibull fördelningar. En för tiden till
händelse och en för högercensurering. Genom att skatta weibullregressionen
för när alla händelserna är lika med noll s̊a kan skal och formparametrarna i
weibullfördelningen för högercensurering erh̊allas. För tid i studie som tidsska-
la erh̊alls parameterskattningarna: λ̂ = 11.680,γ̂ = 2.575 och för censureringen
λ̂ = 19.398, γ̂ = 8.724. Det ger en censureringsgrad p̊a ca 60%. För ålder som tids-
skala blir motsvarande parametrar λ̂ = 76.541, γ̂ = 13.135 och för censureringen
λ = 86.977, γ = 5.766. För att högercensurera en del av individerna används ett
minimum värde av Weibullfördelningarna; simulerade tiden till händelse Y resp.
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censureringen Ch.

T = min(Y,Ch)
Detta innebär att alla individer där fördelningen för censureringen är större än
tiden till händelse kommer bli högercensurerade. Individerna som blir högercensurerade
lever därför längre än studiens slutdatum. Genom att justera Weibullfördelningen
för censureringen genom att öka skalparametern kan önskad censureringsgrad
erh̊allas. Där andelen händelser av de 1000 simulerade överensstämmer med den
önskade censueringsgraden. Parameterskattningarna fr̊an respektive modell som
skattats p̊a Betula datamaterialet används som sanna parametrar i simulering-
arna för att efterlikna ursprungsmodellerna. I tabell 3 finns en jämförelse mellan
Betula skattningarna och simuleringarna med endast högercensurering.

Kovariatena; rökning, apoe gen, civilstatus, kön simuleras som bionomial re-
sp multinomiala variabler med sannolikheter som överensstämmer med Betula
modellen. En tabell över sannolikheterna finns i Appendix. R-paketet dummies
(Brown, 2012) används för att underlätta simulering av de multinomiala va-
riablerna. Utbildnings̊ar simuleras med en normalfördelning med medelvärde
µ ∶ 10.3 och standardavvikelse σ ∶ 4.1, vilket är samma som i modellerna för de
verkliga datamaterialet.

Tabell 7: Parameterskattningar för modeller baserade p̊a verkligt respektive si-
mulerat data. Modellerna har tid i studie respektive ålder som tidsskala.

Kovariat Ålder Tid i studie

Verkligt data. Sim. Verkligt data. Sim.

Kön
Kvinna

Man 0.3661 0.3736 0.5201 0.5247

Utbildnings̊ar -0.0068 -0.0065 -0.1830 -0.1843

Rökare
Rökare

Ej rökare -0.2828 -0.2845 -0.0261 -0.0248
Apoe gen

22
23 -2.0721 -2.1208 -1.0057 -1.014
24 -2.8654 -2.9278 -2.0912 -2.4844
33 -2.0549 -2.0980 -1.1717 -1.1774
34 -2.0193 -2.0682 -1.1518 -1.1628
44 -1.2498 -1.2590 -0.7177 -0.7640

Civilstatus
Gift / Sammanboende

Ogift 0.2583 0.2834 0.6802 0.6593
Skild -0.1277 -0.1262 0.0310 0.0195

Änka / änkling -0.0575 -0.0537 1.1824 1.1928

I tabell 7 visas modellerna som skattats fr̊an simulerat data, dessa ger skatt-
ningar nära ursprungsmodellerna för alla kovariat. Nedan presenteras diagram
över kumulativa hazard funktioner för simuleringarna och skattade modeller
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fr̊an Betula datamaterialet. Även dessa ger liknande funktioner i likhet med det
som skattats p̊a det verkliga datamaterialet. När ålder används som tidsskala
är funktionen plan i början och växer sedan exponentiellt kring 80 år medan tid
i studie har en mer linjär funktion där antalet händelser sker monotont. Som
tidigare artiklar p̊apekat har tid i studie sv̊art att ta hänsyn till att m̊anga sjuk-
domar till en början har plana förlopp som sedan växer exponentiellt mot slutet
av tiden. När tid i studie används kommer en del individer vara 80 och andra
35 vid en tidpunkt vilket innebär att händelserna blir utspridda över tidsinter-
vallet. Ålder jämför personer i samma ålder vilket innebär att flest händelser
sker i slutet av tidsintervallet d̊a risken för att omkomma ökar med individens
ålder.

(a) Ålder som tidsskala kumulativ hazard,
Betula

(b) Ålder som tidsskala kumulativ hazard,
Simulering

(c) Tid i studie som tidsskala kumulativ
hazard, Betula.

(d) Tid i studie som tidsskala kumulativ
hazard, Simulering

Figur 2: Jämförelse mellan den kumulativ hazard funktionen för verkligt (a,c)
och simulerat (b,d) datamaterial för ålder respektive tid i studie som tidsskala.

Simulering av vänstertrunkering och korrelation
När modellerna ska simuleras med vänstertrunkering används en skalparame-
tern som motsvarar tiden mellan födseln till slut̊aldern för individerna. För att
undvika att antalet händelser accelerer med tiden väljs en lägre formparame-
ter. De valda parametrarna för Weibullfördelningen för tiden till händelse är
λ = 77.292, γ = 2.575 och för censureringen s̊a är de λ = 89.091, γ = 8.724.
Därefter trunkeras simuleringarna med en genererad start̊aldern som stämmer
överens med det verkliga datamaterialet. Start̊aldern för individerna genereras
för att efterlikna start̊aldern i Betula studien med ålderskohorter mellan 35-85
år med lika m̊anga individer i varje kohort. Därefter trunkeras det simulerade
datamaterialet genom att endast beh̊alla individer där tiden till händelse juste-
rad för högercensurering är större än start̊aldern, resten censureras. Tiden till
händelse för CPH med tid i studie som tidsskala T bestäms fr̊an det genererade
datat genom skillnaden mellan ålder vid händelse a och start̊alder a0,
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T = a − a0.

För att f̊a en korrelation mellan start̊aldern och utbildnings̊ar generas utbild-
nings̊ar om som en funktion av start̊aldern. α ∶ 4 och ε ∼ Likformig(7,13) har
valts för att efterlikna variabeln utbildnings̊ar i Betula. Genom att justera β
kan korrelationen mellan utbildnings̊ar och start̊alder ändras.

Utbildnings̊ar ∼ α + β × start̊aldern + ε

6 Resultat fr̊an simuleringstudien

Det finns inget distinkt mönster i tabellen som skulle visa p̊a att högerscensurering
p̊averkar skattningarna upptill 85% högercensurering. 75% ger skattningar som
ligger väldigt nära de verkliga skattningarna. 85% censurering ger skillnader i
främst APOE och civilstatus. APOE p̊averkas starkt av ändringar i högercensurering
men det g̊ar inte utskilja n̊agot mönster för hur de p̊averkas av högercensurering.
För väldigt hög högercensurering ca. 95 % s̊a blir det stora skillnader i skatt-
ningarna för flera av kovariaten främst Civilstatus och APOE gen. En förklaring
till varför APOE ger kraftiga skillnader i skattningnar mellan modellerna är att
referensgruppen APOE 22 är väldigt liten vilket gör den lätt influerad av slum-
pen. Utförligare kommentering om APOE finns i diskussionskapitlet.
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Tabell 8: Parameterskattningar för simulering av modeller justerade med olika
procent högercensurering.

Tid i studie Ålder
ca. procent högercensorering

Kovariat 75% 85% 95% 75% 85% 95%
Kön

Kvinna 0 0 0
Man 0.532 0.527 0.532 0.364 0.363 0.365

Utbildnings̊ar -0.185 -0.187 -0.188 -0.007 -0.008 -0.008
Rökare

Rökare
Ej rökare -0.029 -0.023 -0.025 -0.283 -0.292 -0.285

Apoe gen
22 0 0 0

23 -1.027 2.322 2.818 -1.856 -1.015 5.453
24 -2.476 -2.396 -6.867 -2.996 -3.819 -3.382
33 -1.199 2.169 2.694 -1.827 -0.966 5.684
34 -1.174 2.196 2.712 -1.796 -0.947 5.704
44 -0.74 2.403 0.928 -1.023 -0.313 4.411

Civilstatus
Gift / Sammanboende 0 0 0

Ogift 0.684 0.675 0.364 0.242 0.233 -0.133
Skild 0.032 -0.007 -0.532 -0.138 -0.156 -0.878

Änka / änkling 1.197 1.201 1.186 -0.061 -0.069 -0.106

Den simulerade modellen utökas med vänstertrunkering och korrelation för att
testa förutsättningarna som Korn m fl. (1997) fastställde; ingen korrelation mel-
lan start̊alder och kovariat samt en fördelning i exponential familjen. Tabell 9
visar resultatet fr̊an simulering med vänstertrunkering och korrelation nära noll
mellan utbildnings̊ar och start̊alder. Skattningarna för de olika tidsskalorna lig-
ger nära varandra för tid i studien och ålder för alla variabler. Slutsatsen som
kan dras fr̊an tabell 9 är att vid korrelationer nära noll ger tid i studien och ålder
liknande skattningar. B̊ada tid i studien och ålder har dock stora skillnader fr̊an
de sanna parameterskattningarna i variablerna APOE och Civilstatus. Eftersom
referensgruppen i APOE är 22 som är väldigt liten kommer skattningarna bli
väldigt slumpmässiga för APOE, detta diskuteras närmare i diskussionskapitlet.
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Tabell 9: Parameterskattningar för simulering av modeller med
vänstertrunkering samt korrelation mellan utbildnings̊ar och start̊alder.
(Skillnad fr̊an sanna parametervärden)

Kovariat Ålder Tid i studien

Kön
Kvinna 0

Man 0.379 (+0.017) 0.347 (-0.015)

Start̊alder

Utbildnings̊ar -0.014 (-0.007) -0.004 (+0.003)

Rökare
Rökare 0

Ej rökare -0.266 (-0.004) -0.275 (-0.013)
Apoe gen

22
23 1.306 (+3.552) 1.156 (+3.402)
24 -5.963 (-2.971) -4.253 (-1.261)
33 1.241 (+3.471) 1.155 (+3.385)
34 1.039 (+3.235) 1.2 (+3.396)
44 2.62 (4.109) 0.74 (+2.229)

Civilstatus
Gift / Sammanboende 0

Ogift 0.082(-0.216) 0.082 (-0.216)
Skild -0.323 (-0.218) -0.282 (-0.177)

Änka / änkling -0.069 (-0.031) -0.13 (-0.092)

I datamaterialet fr̊an Betula studien är korrelationen negativ mellan start̊alder
och utbildnings̊ar, vilket innebär att personer med högre start ålder har färre
utbildnings̊ar. Med ålder som tidsskala ser korrelationen inte ut att orsaka n̊agra
problem. Skattningarna ligger nära varandra även vid stark korrelation, vid -0.5
i korrelation sker dock en stor förändring i skattningen av utbildnings̊ar vilket
kan bero p̊a slumpen i simuleringarna. Tid i studien visar större problem med
att hantera korrelation, när korrelation ökar mellan kovariat och start̊alder s̊a
ökar ocks̊a bias. Tid i studie är inte relaterat till start̊aldern i Betula model-
len eller i simuleringarna vilket ger lite större skillnader i skattningarna än när
ålder används som tidsskala. Modellen med tid i studie överestimerar parame-
terskattningarna när korrelationen ökar, parameterskattningen förändras fr̊an
-0.141 vid en korrelation p̊a -0.25 upptill en parameterskattning p̊a -0.404 vid
en korrelation p̊a -0.9. Resultatet visar därför p̊a att forskare noga m̊aste un-
dersöka korrelation mellan den undersökta kovariatet och start̊aldern, annars
finns det risk för stora systematiska fel i parameterskattningarna när tid i stu-
dien används.
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Tabell 10: Paramaterskattningar för kovariatet utbildnings̊ar justerad för olika
korrelationer med start̊aldern i modeller med tid i studie respektive ålder som
tidsskala. (Skillnad fr̊an sanna parameterskattningar)

Korrelation
mellan start̊alder Ålder Tid i studien
och utbildnings̊ar

βutb. βutb.
ca.

-0.25 -0.006 (+0.0008) -0.141 (-0.1342)
-0.50 -0.063 (-0.0562) -0.323 (-0.3162)
-0.75 -0.008 (-0.002) -0.386 (-0.3792)
-0.90 -0.006 (+0.0008) -0.404 (-0.3972)
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7 Diskussion

I den här studien undersöktes först om ålder och tid i studien som tidsskala ger
liknande skattningar för det verkliga datamaterialet fr̊an Betulaprojektet. Fyra
modeller med olika tidsskalor jämfördes för att se huruvida skillnader fanns i
parameterskattningarna. Resultatet visade p̊a stora skillnader i parameterskatt-
ningarna mellan modellerna. Kraftiga skillnader fanns i parameterskattningarna
för variabeln utbildnings̊ar. Vilket har sin förklaring i att tid i studie har be-
gränsningar i att hantera korrelation mellan kovariat och start̊aldern. När tid i
studie används som tidsskala verkar ålder som en bakomliggande variabel vil-
ket leder till överestimering av parameterskattningarna. Tid i studien ger inte
en korrekt återspegling av kovariatens effekt p̊a hazarden för en del av de un-
dersökta kovariaten. Det kan tänkas att eftersom tidsskalan är hur länge en
individ har varit med i studien istället för individens ålder s̊a kan effekter av
t.ex. rökning lindras. Resultaten visar p̊a hur viktigt det är att noga överväga
valet av tidsskala. Forskare bör undersöka om korrelation finns mellan start̊alder
och kovariat för att undvika att ålder verkar som bakomliggande variabel.

I likhet med tidigare forskning s̊a visade resultatet att det bias som uppstod
för tid i studie i viss m̊an kompenserades genom att justera modellen med
start̊aldern som ett kovariat. Resultatet visar att parameterskattningarna ligger
närmare skattningarna fr̊an modellen med ålder som tidsskala. Det kvarstod
änd̊a betydande skillnader mellan tidsskalorna trots att tid i studien justerades.
Slutsatsen är att ålder är ett bättre val som tidsskala för att undvika bias i pa-
rameterskattningarna. Datamaterialet gav ocks̊a ett oväntat resultat för modell
4 där start̊aldern visade sig vara signifikant skild fr̊an noll och hade en nega-
tiv parameterskattning. Detta innebar att ju äldre personer är när de p̊abörjar
studien desto mindre är risken för att omkomma. Detta visar p̊a vissa problem
med selektionsbias för start̊aldern. Det verkar som friskare personer i de högre
åldrarna väljer att delta i högre utsträckning än sjukare. Forskare bör därför
betänka detta när de genomför sin studie.

Korn m fl. (1997) fann i deras studie tv̊a förutsättningar för att Cox propor-
tional hazard ska ge samma parameterskattnignar när tid i studie respektive
ålder används som tidsskala. Förutsättningarna är att ingen korrelation ska
finnas mellan start̊aldern och kovariaten samt att fördelningen ska vara en med-
lem i exponential familjen. I den här studien undersöktes endast den första
förutsättningen genom simuleringar. Resultaten fr̊an simuleringarna stödjer re-
sultaten av Korn m fl. (1997) samt Thiebaut och Benichou (2004). När mo-
dellerna som skattades p̊a Betula studien simulerades utan korrelation mellan
utbildnings̊ar och start̊alder s̊a hade b̊ade tid i studie och ålder likande resultat.
Resultatet visade ocks̊a p̊a att bias ökar för tid i studie i takt med att kor-
relationen ökar. Högercensurering visades inte p̊averka parameterskattningarna
närmvärt upptill 85% censurering. Vid väldigt hög censuering s̊a blev det stora
skillnader fr̊an de sanna parameterskattningarna. Den variabeln som uppvisade
största skillnader mellan skattnignar var variabeln APOE typ. Det fanns inga
tydliga mönster för hur APOE typen förändrades mellan skattningar. Detta
beror p̊a ett problem i simuerlingarna som upptäcktes i slutet av uppsatsskri-
vandet. Den valda referensgruppen är APOE 22 vilket är simulerad efter det
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verkliga datamaterialet som en väldigt liten grupp. Sannolikheten som användes
för att simulera den gruppen är 0.003 vilket resulterar i ca. 3 indiver p̊a 1000
simulerade. I simuleringarna s̊a genereras kovariaten och weibullfördelningarna
för varje simulering. En liten skillnad i simuleringen kan därför leda till väldigt
stora skillnader i riskförh̊allanden mot referensgruppen. Detta p̊averkar inte de
övriga resultaten men leder till att inga slutsatser kan dras mellan grupperna
i APOE. En bättre referensgrupp hade varit APOE 33 som simulerades med
sannolikheten 0.580 vilket ger ca. 580 individer p̊a 1000 simulerade. För att yt-
terligare förbättra resultaten fr̊an simuleringarna hade ett större antal individer
och simuleringar kunnat användas. Vilket skulle resultera i stabilare resultat
mellan simuleringarna. Antalet simuleringar är en avägning mellan stabilitet
och tids̊atg̊ang därav har begränsningar till endast 1000 individer i 1000 olika
stickprov gjorts. Den här studien har fokuserat p̊a korrelationens effekter p̊a
parameterskattningar därför hade studien kunnat förbättras genom att testa
andra skal och formparametrar i Weibullfödelningen samt genom att testa and-
ra fördelningar t.ex. Gompertz fördelning. Gompertz fördelning används ofta
för att simulera levnadstiden för människor (Bender m fl., 2005). Detta hade
kunnat bidra med intressanta resultat men p̊agrund av att tiden för uppsats-
skrivandet är begränsad s̊a genomfördes studien endast p̊a Weibullfördelningen.

Slutsatserna som kan dras fr̊an den här uppsatsen är att det är viktigt att noga
betänka valet av tidsskala d̊a det kan leda till bias i parameterskattningarna om
korrelation finns mellan kovariatet och start̊aldern. När forskare överväger valet
av tidsskala bör de främst undersöka om ålder kan verka som en bakomliggande
variabel för att undvika korrelationer mellan åldern och kovariat. Ålder som
tidsskala är bättre p̊a att hantera dessa korrelationer och är däför mera lämplig
som tidsskala.
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10 Appendix

10.1 Proportionalitetsantagandet för utbildnings̊ar

Figur 3: Scaled Schoenfelds-residualer för kovariatet utbildnings̊ar när ålder
används som tidsskala i modellen.

10.2 Simulering av kovariat

Tabell 11: Sannolikheter som används för att simulera bionomiala respektive
multinomiala kovariat.

Sannolikhet.

Kön
Kvinna 0.561

Man 0.439
Rökare

Rökare 0.498
Ej rökare 0.502

Apoe gen
22 0.003
23 0.121
24 0.029
33 0.580
34 0.245
44 0.021

Civilstatus
Gift / Sammanboende 0.699

Ogift 0.057
Skild 0.081

Änka / änkling 0.163
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