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Abstract 
Objective: In recent years there has been an increasing interest within the 

clinical (medical) science in measuring people’s health. When estimating quality 

of life, present practise is to use the EQ-5D questionnaire and an index which 

weighs the different questions. The question is what happens if the individuals 

estimate there own health, would it differ from the public preferences? The aim 

is to make a new prediction model based on the opinion of patients and compare 

it to the present model based on public preferences.  

 

Method: A sample of 362 patients with unstable coronary artery disease from 

the Frisc II trial, valued their quality of life in the acute phase and after 3, 6 and 

12 months. The EQ-5D question form and also the Time Trade-off method 

(TTO), a direct method of valuing health was used. A regression technique 

managing panel data had to be used in estimating TTO by the EQ-5D and other 

variables like gender and age. 

 

Result: Different regression techniques vary in estimating parameters and 

standard errors. A Generalized Estimating Equation approach with empirical 

correlation structure is the most suitable regression technique for the data 

material. A model based on the EQ-5D question form and a continuous age 

variable proves to be the best model for an index derived by individuals. The 

difference between heart patients own opinion of health and the public 

preferences differs a great amount in the severe health conditions, but are rather 

small for healthy patients. Of the total 243 health conditions, only eight of the 

conditions were estimated higher by the public index. 

 

Conclusions: As the differences between the approaches are significantly large 

the choice of index could affect the decision making in a health economic study.



 



 

Sammanfattning 

Mål: Under senare tid har intresset för att mäta personers upplevda hälsa ökat 

kraftigt inom den kliniska vetenskapen. Nuvarande praxis är att bestämma 

hälsorelaterad livskvalitet för individer med hjälp av frågeformuläret EQ-5D och 

ett fördefinierat index med tillhörande vikter, skattat av samhället. Frågan är vad 

som händer om man låter individerna själva skatta sin hälsa, skiljer den sig från 

samhällets uppfattning? Syftet är att med hjälp av ett hjärtpatientmaterial utföra 

en ny skattningsmodell baserad på individers självupplevda hälsa och jämföra 

resultatet med tidigare skattningsmodell baserad på samhälleliga värderingar.  

 

Metod: Ett urval på 362 patienter med mindre hjärtinfarkt och kärlkramp från 

Frisc II studien fick fylla i frågeformuläret EQ-5D samt skatta sin livskvalitet 

direkt med Time Trade-off (TTO) metoden vid akutfasen, samt vid 3,6 och 12 

månaders uppföljning. En regressionsteknik som klarar av paneldata användes 

för att skatta TTO med hjälp av EQ-5D samt eventuellt kön och ålder. 

 

Resultat: Olika regressionstekniker skiljer sig åt vid skattning av parametrar 

och medelfel. En ”Generalized Estimating Equations” metod med empirisk 

korrelationsstruktur är den mest lämpliga regressionstekniken för datamaterialet. 

En modell med frågorna i EQ-5D samt en kontinuerlig åldersvariabel visar sig 

vara den bästa modellen för att skapa ett individuellt index. Av samtliga 243 

hälsotillstånd skattas endast 8 tillstånd högre av det samhälleliga indexet än 

patientindexet. Skillnaden mellan hjärtpatienternas självuppfattade hälsa och 

samhällets uppfattning skiljer sig kraftigt för svåra hälsotillstånd men är ganska 

liten för relativt friska patienter. 

 

Slutsatser: Då skillnaden är stor mellan synsätten kan valet av index påverka 

beslutsfattandet i en hälsoekonomisk studie. 
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1 Inledning 

Under senare tid har intresset för att mäta personers upplevda hälsa ökat kraftigt 

inom den medicinska vetenskapen. Detta har varit särskilt tydligt inom den 

kliniska, patientinriktade forskningen, men även när det gäller mätning av hälsa 

i befolkningen. Objektiva mått såsom urinflöde och blodtryck beskriver 

patienters fysiska egenskaper, men kan inte helt förklara hur personerna i fråga 

uppfattar situationen de befinner sig i. Därför har subjektiva mått vuxit fram 

som komplement för att försöka fånga patienters livskvalitet, som är det begrepp 

som oftast används. Livskvalitet kan ha många definitioner, men begreppet 

hälsorelaterad livskvalitet brukar användas då det handlar om 

livskvalitetsförändringar till följd av en sjukdom eller annan 

funktionsnedsättning. Det totala hälsoutfallet, till exempel av en behandling, blir 

således mer komplett då även biverkningar fångas samt förändringar i psykiska 

och sociala faktorer mäts (Henriksson och Carlsson, 2002). 

 

I hälsoekonomiska analyser, då syftet många gånger är att bestämma den 

effektiva fördelningen av resurser i samhället är det en fördel om samma mått 

används för att bestämma hälsorelaterad livskvalitet. På så sätt underlättas 

jämförelser mellan behandlingar och patientgrupper. Det mått som i regel 

används är kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs), vilket är ett mått som 

kombinerar både livslängd och livskvalitet (Henriksson och Carlsson, 2002). 

 

För att kunna beräkna QALYs måste individens livskvalitet skattas och 

kombineras med uppskattad livslängd. Det finns en rad olika sätt att mäta 

livskvalitet, allt ifrån att individerna får fylla i standardiserade frågeformulär till 

mer avancerade metoder där i ämnet utbildad personal tillsammans med 

patienterna utvärderar det aktuella hälsotillståndet. 
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1.1 Problemformulering 

En omdebatterad fråga idag inom hälsoekonomin är om det är patienternas eller 

samhällets preferenser som ska avgöra hur olika hälsotillstånd bör värderas. 

Vissa förespråkar att det är de individuella preferenserna som är viktigast då det 

stämmer bäst överens med välfärdsteorin som QALYs bygger på. Ett problem 

med att ta hänsyn till individuella preferenser kan dock vara att personer med en 

viss sjukdom eller handikapp lär sig leva med tillståndet, ”coping” eller det så 

kallade ”Happy slave” argumentet. Andra förespråkar istället att det är 

samhällspreferenser som bör ligga till grund för värderingen av patienters 

livskvalitet. Detta kan motiveras med att samhället och dess invånare både är 

skattebetalare och potentiella patienter och därmed är mest lämpliga att 

bestämma hur samhällets resurser bör fördelas. 

 

Hittills har en stor del av forskningen inriktats på att ta fram 

livskvalitetsmodeller bestämda av samhället. Den metod, som är vanligast 

förekommande idag för att bestämma hälsorelaterad livskvalitet är skattad 

utifrån ett samhällsperspektiv och presenterades av Paul Dolan 1997. 

Frågeformuläret som användes var EQ-5D, vilket består av fem stycken 

hälsorelaterade frågor med vardera tre svarsalternativ. Genom en multipel 

regression med frågorna i EQ-5D som förklaringsvariabler och Time Trade-off 

(TTO) som responsvariabel, erhölls vikter för respektive tillstånd definierat i 

EQ-5D 

 

Liknande studier som den ovan beskrivna har gjorts med individuella 

preferenser. En stor studie där individer själva har fått bedöma sin hälsa gjordes 

av Burström med flera (2005), där resultatet indikerade vissa skillnader mot de 

samhälleliga preferenserna. Ett fåtal liknade studier har även gjorts med liknade 

metodik och för olika patientgrupper, men Gold m.fl.  
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(1996) menar att det behövs fler studier där förhållandet mellan samhälleliga 

preferenser och patientpreferenser för olika hälsotillstånd och åkommor jämförs.  

 

Mellan juni 1996 och augusti 1998 gjordes en klinisk studie (Frisc II) av 

patienter med mindre hjärtinfarkter och kärlkramp. Ett urval, 362 patienter från 

Linköping, Västervik och Oskarshamn fick svara på frågorna i EQ-5D samt 

besvara TTO vid fyra olika tillfällen. När uppföljningar görs för varje individ 

vid olika tidpunkter, uppstår ett så kallat paneldataproblem. Observationerna 

inom en individ är korrelerade med varandra och vanlig multipel regression 

(OLS) blir otillräcklig. 

  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av ett hjärtpatientmaterial utföra en ny 

skattningsmodell av EQ-5D baserad på individers självupplevda hälsa och 

jämföra resultatet med nuvarande skattningsmodell baserad på samhälleliga 

värderingar. Ett delproblem blir även att hitta en bra regressionsmetod som 

klarar av paneldata. 

 

1.3 Utgångspunkt 

Uppsatsens huvudfokus kommer att ligga på det beräkningstekniska och 

problematiken kring datamaterialet. Några vanligt förekommande direkta och 

indirekta metoder för att skatta hälsa kommer att presenteras, däremot ges inget 

utrymme åt att presentera de nationalekonomiska teorier som ligger till grund 

för livskvalitetsproblematiken.  
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2 Hur mäts livskvalitet 
Vid analys i kliniska studier används ofta en metodik som kallas 

kostnadsnyttoanalys (CUA), vilken går ut på att jämföra behandlingar med hjälp 

av ett kostnadseffektmått. Vid till exempel en klinisk studie där två 

patientgrupper får olika behandling, är det intressant att ta reda på skillnaden i 

effekt mellan behandlingarna, men det kan även vara bra att se på 

kostnadsdifferensen. I en CUA bildas ett kostnadseffektmått bestående av 

skillnader i kostnad dividerat med skillnader i behandlingseffekt. Det vanligaste 

sättet är att mäta behandlingseffekten i QALYs, då definieras kvoten som 

kostnad per vunnen/förlorad QALY (Drummond m.fl., 1997). 

 

2.1 Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) 

Fördelen med QALYs är att både förväntad livslängd och hälsorelaterad 

livskvalitet ryms i samma mått. Detta innebär att måttet kan ta upp eventuella 

vinster både i form av ökad livslängd och i förbättrad livskvalitet. För att kunna 

mäta QALYs måste så kallade QALY-vikter användas för varje mättillfälle som 

utförts på individernas livskvalitet. QALY-vikterna är definierade från 0 till 1, 

där 1 står för full hälsa och 0 står för död. För att kunna omvandla individers 

livskvalitet till QALY-vikter bör den vara bestämd utifrån respondentens 

hälsopreferenser (Drummond m.fl., 1997). 

 

Vid jämförelse mellan två grupper beräknas skillnaden i QALYs enklast genom 

att rita upp livskvalitetsvikterna vid olika mätperioder för att sedan beräkna 

skillnad i area mellan dessa. Den totala arean för en grupp beräknas med 

följande formel: 

 

∑
=

⋅=
n

j
jj tQQALYs

1
     (2.1) 
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I formel 2.1 står n för antalet intervall tiden är uppdelad i, Qj står för 

genomsnittlig livskvalitet vid perioden j och tj står för varaktigheten av det j:te 

intervallet uttryckt i bråkdelar av ett år (Manca m.fl., 2005). 

 

Nedan följer ett enkelt exempel för beräkning av QALYs för två behandlingar 

inom ramen för ett 15 månaders kliniskt försök. Hälsorelaterad livskvalitet har 

mätts vid fem olika tillfällen, strax efter behandling samt vid 3, 6, 12 och 15 

månader. Då patientgruppernas livskvalitet är okänd mellan mättillfällena antas 

en linjär förändring.  

 

Arean för respektive behandling beräknas med hjälp av ekvation 2.1 
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Figur 2.1 Skillnaden i kvalitetsjusterade levnadsår mellan två behandlingar 
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Figur 2.1 visar resultatet av beräkningen där det ljusa området innefattas av både 

behandling 1 och 2 och där det mörka utgör extra livskvalitet förknippad med 

behandling 1. Som synes har båda grupperna en genomsnittlig livskvalitet på 0,6 

vid tidpunkt 0 och 0,8 efter 15 månader. Båda behandlingarna ger således 

samma effekt på 15 månaders sikt, dock har patienterna med behandling 1 fått 

en behagligare resa fram till 15 månader. 

 

Skillnaden i QALYs mellan behandlingarna, det mörka området i figur 2.1, 

uppgår till 0,93-0,88=0,05 QALYs, vilket utgör livskvalitetsvinsten förknippad 

med behandling 1 jämfört med behandling 2. 

 

Fördelen med att mäta kvalitetsjusterade levnadsår är att kvantitativa mått 

(levnadsår) och kvalitativa mått (Livskvalitet) kan kombineras och olika 

behandlingar enklare kan jämföras. Dock finns viss kritik mot metoden. 

Exempelvis om den ursprungliga livskvaliteten varierar kraftigt mellan grupper, 

kan resultatet i QALYs missgynna den grupp med lägst ursprungshälsa. En 

lösning är att ge svårare hälsotillstånd en högre vikt som motsvarar samhälleliga 

värderingar av patientgruppen. (Henriksson, 2002) Manca och medarbetare 

(2005) menar att problemet kan lösas med att en regressionsmodell med 

utgångspunkt från QALYs kan användas för att ge en rättvisare bedömning. 

 

2.2 Mätinstrument för livskvalitet 

Mätning av individers livskvalitet kan i hälsoekonomiska sammanhang delas in i 

två huvudkategorier, direkta och indirekta metoder. Direkta metoder innebär 

vanligtvis att respondenterna väljer mellan olika teoretiska alternativ gällande 

deras hälsa och utifrån det fastställs individens önskade hälsa. Indirekta metoder 

innebär att individen fyller i ett frågeformulär med fördefinierade vikter 

(tariffer) för varje svarsalternativ. Det förekommer även frågeformulär som 
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saknar vikter och främst syftar till att bestämma olika hälsoprofiler. Enligt figur 

2.2 kan indirekta metoder delas in ytterligare i sjukdomsspecifika och icke-

sjukdomsspecifika instrument (Henriksson och Carlsson, 2002). 
 

 

Figur 2.2 Olika alternativ för mätning av hälsorelaterad livskvalitet 
 

2.2.1 Direkta metoder 

Nedan följer två vanligt förekommande direkta metoderna, ”Rating Scale” och 

”Time Trade-off”, som är relevanta för undersökningen. Utöver dessa kan 

”Standard Gamble” och Person Trade-off metoden nämnas (Henriksson och 

Carlsson, 2002).  
 

Metoder för mätning av 
hälsorelaterad livskvalitet 

Indirekta metoder Direkta metoder 
 

Indexvärden Hälsoprofiler 

Icke-sjukdomsspecifika 
instrument 

Sjukdomsspecifika 
instrument 

RS1 
SG2 
PTO3 
TTO4 

QWB5 
SF-6D6 
HUI7 
EQ-5D 

SF-36 
NHP8 
SIP9 

1 Rating Scale 
2 Standard Gamble 
3 Person Trade-off 
4 Time Trade-off 
5 Quality of Well-Being 
6 Variant av SF-36 
7 Health Utility Index 
8 Nottingham Health Profile 
9 Sickness Impact Profile
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Rating Scale 

Rating Scale (RS) är det enklaste sättet att mäta individers hälsopreferenser då 

metoden inte innefattar några valmöjligheter för respondenten. Metoden innebär 

att individen får markera på en skala hur hon värderar sitt nuvarande 

hälsotillstånd. Utseendet på skalan kan skifta något, ibland används ett 

instrument med väldefinierade ändpunkter, men alternativ finns med enbart en 

numrerad skala. Ett vanligt förekommande instrument är den visuella analoga 

skalan (VAS), oftast tio centimeter lång med tydligt definierade ändpunkter, se 

figur 2.3. Skalan kan antingen vara numrerad eller inte, i regel används 

intervallet 0-100. Vanligt är att individen markerar full hälsa respektive död på 

skalan, men en annan vanlig variant är att nedre ändpunkten motsvarar död och 

den övre full hälsa. För att kunna använda RS som QALY-vikter krävs att full 

hälsa respektive död är definierade som 1 respektive 0. Om individen anser att 

hälsotillstånd värre än död (d) finns, det vill säga d>0, eller att individen tycker 

att full hälsa (f) <100, transformeras individens markerade hälsa (x) med 

formeln (x-d)/(f-d) (Drummond m.fl., 1997). 

 

Fördelen med RS är metodens relativa enkelhet och dess kostnadseffektivitet. 

En negativ aspekt med RS är att respondenten inte ställs inför någon teoretisk 

valsituation, en så kallad trade-off. Det gör resultatet svårtolkat och de teoretiska 

grunderna blir bristfälliga, vilket gör omvandling till QALY-vikter något 

tveksamt. (Johannesson, 1996) Tidigare forskning visar även att skalan ofta blir 

skev då respondenten tenderar att undvika skalans ändpunkter. Det finns dock 

studier som indikerar att RS kan omvandlas till Standard Gamble eller Time 

Trade-off genom power-transformation. (Drummond m.fl., 1997) 
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Figur 2.3 exempel på den visuella analoga skalan, hämtat från EQ-5D formuläret 
 

Time Trade-off 

Time Trade-off (TTO) metoden går ut på att respondenten utsätts för en 

valsituation mellan två alternativ, se figur 2.4. Det första alternativet är att leva i 

t år med nuvarande hälsotillstånd. Det andra alternativet är att leva i full hälsa i x 

år. Antalet år (x) varieras tills respondenten är indifferent (likgiltig) mellan 

alternativen. Då respondenten är indifferent, blir den förväntade nyttan samma 

för alternativen och individens livskvalitet hi bestäms till x/t. Ett exempel är att 

respondenten får reda på att den kommer att leva i 10 år i nuvarande 

hälsotillstånd. Om nu individen istället vill leva i fem år med full hälsa, skattas 

hennes hälsovikt hi till 0,5 (5/10) (Johannesson, 1996). 

 

En fördel med TTO-metoden är att en trade-off görs mellan livslängd och 

livskvalitet, och att livskvaliteten är baserad utifrån individens preferenser. En 
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nackdel med metoden är att valet individen gör är orealistiskt, eftersom 

alternativen bygger på att man med säkerhet vet antalet levnadsår förknippade 

med vissa hälsotillstånd. (Johannesson, 1996) Problem med ”starting point bias” 

kan också förekomma, i de fall intervjuaren ger ett startvärde på antal år i full 

hälsa, då valet av startvärde kan ha inverkan på det slutgiltiga resultatet. 

(Carlsson och Henriksson, 2002) 
 
 Hälsonivå     
       
Full hälsa 1 Alternativ 2    
      
Nuvarande hälsa hi Alternativ 1    
           
Död 0         Tid 
   X t  
 
Figur 2.4 Trade-off mellan nuvarande hälsa i t år och full hälsa i x år 
 

2.2.2 Indirekta metoder 

Det finns en uppsjö frågeformulär som används för livskvalitetsmätning i 

hälsoekonomiska undersökningar. Formulären kan främst delas in i två 

kategorier, sjukdomsspecifika och icke-sjukdomsspecifika formulär. De icke-

sjukdomsspecifika är allmänt hållna och går att använda på alla populationer, 

medan de sjukdomsspecifika instrumenten används på en viss grupp och mäter 

förhållanden kopplade till en viss sjukdom. De icke-sjukdomsspecifika delas in i 

indexvärden och hälsoprofiler, där indexvärden är frågeformulär med 

fördefinierade vikter (tariffer) kopplade till varje svarsalternativ och 

hälsoprofiler främst används för att se på förändring av en eller flera 

dimensioner, men där ingen inbördes vägning görs. De vanligaste instrument 

med indexvärde är EQ-5D, Quality of Well Being (QWB), SF-6D och Health 

Utilities Index (HUI), medan de mest förekommande hälsoprofilerna är SF-36, 

Nottingham Health Profile (NHP) och Sickness Impact Profile (SIP) 

(Henriksson och Carlsson, 2002). 
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Det instrument som är mest intressant för uppsatsen och därför kommer 

presenteras närmare är indexinstrumentet EQ-5D. 

 

EuroQol och EQ-5D 

EuroQol-gruppen bildades 1987 genom att forskare från England, Finland, 

Holland, Norge och Sverige slog sig samman, senare anslöt även Spanien och 

Tyskland. Målet var att skapa ett standardiserat icke-sjukdomsspecifikt 

instrument för att beskriva och värdera hälsorelaterad livskvalitet. Formuläret 

skulle vara enkelt med förhoppningen att därigenom underlätta jämförelser 

mellan olika sjukdomsgrupper och länder. 1990 publicerades det första 

instrumentet, vilket bestod av sex dimensioner. Ett år senare togs en dimension 

bort och det slutgiltiga instrumentet EQ-5D tog form. De fem dimensionerna i 

EQ-5D består av rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär och 

oro/nedstämdhet. Varje dimension har tre nivåer: 
 

1. Inga problem 

2. Vissa problem 

3. Svåra problem 
 

Sammanlagt finns 35=243 kombinationer av hälsotillstånd att värdera. Utöver 

det inledande formuläret finns ytterligare två delar i EQ-5D. Del två består av 

VAS-termometern och avslutande del består av ytterligare åtta frågor rörande 

tidigare sjukdomshistoria, ålder, kön, utbildning, arbetssituation osv. Se bilaga 1 

för första delen av formuläret (EQ-5D User Guide, 1996). 

 

För att praktiskt tillämpa instrumentet krävdes en tariff för hälsotillstånden. För 

att koppla vikter till olika hälsotillstånd behövdes ett stort datamaterial, baserat 

på samhällets preferenser, därför gjordes en omfattande datainsamling 1993. 

Studien utfördes på vuxna icke-sjukhusliggande personer i England, Skottland 
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och Wales. Ett slumpmässigt urval gav 6080 adresser, varav 5324 personer gick 

att kontakta. Av dessa gick 3395 personer med på en intervju i sitt eget hem. 

Sammanlagt användes 92 tränade intervjuare i studien. Fullständiga svar krävdes 

för att gå vidare till analys, vilket innefattade 2997 personer (Dolan, 1997). 

 

Syftet med studien var att med hjälp av TTO-mätning ta fram samhällsbestämda 

indexvärden för samtliga 243 hälsotillstånd. Då det skulle bli praktiskt omöjligt 

att få fram alla varianter av hälsotillstånd och dessutom få power i 

beräkningarna, valdes istället ett fåtal hälsotillstånd för att sedan skatta resten 

utifrån en regressionsmodell. För att få tillräckligt stor säkerhet i skattningarna 

valdes 42 tillstånd ut av de 243. Varje respondent svarade därefter för 12 

slumpmässigt utvalda hälsotillstånd, samt värderade full hälsa (”11111”) och 

död. Respondenten fick veta att tillstånden gäller i 10 år följt av död. Därefter 

väljer den intervjuade hur många år (x) i full hälsa som motsvarar 10 år i 

nuvarande hälsotillstånd. För hälsotillstånd skattade bättre än död bestämdes 

TTO med 10/x  och för eventuella hälsotillstånd sämre än död med )10/( xx −− . 

Sammanlagt uppgick antalet observationer till 35964299712 =⋅  (Dolan, 1997). 

 

En Generalized Least-Squares (GLS) regressionsteknik användes med 

responsvariabeln 1-TTO och med de fem dimensionerna som 

förklaringsvariabler. Eftersom en generell samhällsbaserad tariff skulle 

konstrueras, var bakgrundsvariabler såsom kön, ålder och tidigare 

sjukdomserfarenhet inte intressant. En ”Random Effects” (RE) modell användes, 

eftersom om en respondent skattar ett tillstånd lägre/högre än genomsnittet, 

tenderar resterande tillstånd också skattas lägre/högre än genomsnittet. RE 

består därför av två komponenter, eit+µi, där eit står för den traditionella 

feltermen för varje individ och µi står för hur stor del interceptet för den i:te 

respondenten skiljer sig från totala interceptet (Dolan, 1997). 
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Dolan kom så småningom fram till följande modell, eftersom den ansågs ha bra 

förklaringsgrad och var enkel att förstå. 
 

)3269,02094,0071,02140,0123,0
2022,0036,02006,0104,02176,0069,0081,0(1

NAADPPD
UUASSCMMOY

+++++
++++++−=

 

 

MO, 1 om rörlighet är nivå 2; 2 om nivå 3; 0 annars. 

M2, 1 om rörlighet är nivå 3; 0 annars. 

SC, 1 om hygien är nivå 2; 2 om nivå 3; 0 annars. 

S2, 1 om hygien är nivå 3; 0 annars. 

UA, 1 om vardagliga aktiviteter är nivå 2; 2 om nivå 3; 0 annars. 

U2, 1 om vardagliga aktiviteter är nivå 3; 0 annars. 

PD, 1 om smärtor/besvär är nivå 2; 2 om nivå 3; 0 annars. 

P2, 1 om smärtor/besvär är nivå 3; 0 annars. 

AD, 1 om oro/nedstämdhet är nivå 2; 2 om nivå 3; 0 annars. 

A2, 1 om oro/nedstämdhet är nivå 3; 0 annars. 

N3, 1 om någon dimension är nivå 3; 0 annars 
 

Ett problem med modellen vid praktisk tillämpning jämfört med teorin är att 

interceptet (α) blir svårtytt. Enligt teorin med QALYs ska ”11111” värderas till 

1. I det här fallet blir ”11111”=1-0,081=0,919. För att komma undan med 

problemet antar Dolan att α står för minsta avsteg från full hälsa, det vill säga 

används endast vid tillstånd skilda från ”11111” (Dolan, 1997). 
 

Tabell 2.1 Exempel på indexberäkning 
Full hälsa 1
Konstant (Avvikelse från full hälsa) -0,081
Rörlighet (nivå 1) 0
Hygien (nivå 1) 0
Huvudsakliga aktiviteter (nivå 3) -0,094
Smärtor/besvär (nivå 2) -0,123
Oro/nedstämdhet (nivå (2) -0,071
N3 (Åtminstone en dimension i nivå 3) -0,269
Skattat värde för 11322 0,362
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3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras artiklar som jämfört individuella och samhälleliga 

preferenser med hjälp av TTO och EQ-5D eller VAS.  
 

3.1 Preferenser hos patienter med klimakteriebesvär 

Zethraeus och Johannesson (1999), jämförde Dolans modell med hjälp av 

patienter med klimakteriebesvär (Menopausal symptoms). I undersökningen 

deltog 104 kvinnor som behandlades på en klinik i Södertälje under perioden 

februari - oktober 1995. 

 

Metod: 

Kvinnor mellan 45-60 år vilka behandlats med hormonbehandling i minst en 

månad inkluderades i studien. Kvinnorna delades därefter in i grupperna mild 

eller svår, efter hur stora besvär de hade. Två olika TTO-frågor ställdes till 

kvinnorna, en baserad på livskvaliteten innan hormonbehandlingen och en 

baserad på nuvarande livskvalitet med hormonbehandling. Två sjuksköterskor 

utförde intervjuerna och den första frågan var: ”Anta att du måste leva i 30 år 

med de symptomen du hade innan du startade hormonbehandlingen. Markera på 

skalan nedan hur många år i full hälsa följt av död som är likvärdigt med 30 år 

med dina symtom följt av död.” Frågan upprepades sedan för nuvarande tillstånd 

med hormonbehandling. I samband med frågorna användes EQ-5D både för 

tillståndet före och under hormonbehandlingen.  

 

Medelvärden för de två grupperna, mild och svår, beräknades både före och 

under hormonbehandling och jämfördes med samhälleliga vikter för att se 

skillnad i behandlingseffekt mellan metoderna. Därefter sammanfördes 
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mätperioderna för TTO och medelvärden beräknades för varje hälsotillstånd, 

vilka sedan jämfördes med Dolans vikter.  

 

Resultat: 

Bland de 54 patienter med milda besvär ökade livskvaliteten i genomsnitt med 

0,18 enheter på en skala från 0 till 1. Motsvarande ökning beräknat med 

samhälleliga vikter var 0,20 enheter, vilket inte är en signifikant skillnad. Bland 

resterande 47 patienter med svåra besvär, ökade livskvaliteten med 0,42 enheter, 

med patient TTO och 0,57 enheter med samhälleliga vikter. Detta innebar att 

Dolans formel hade en signifikant högre förbättring än patienternas TTO. 

 

Totalt fanns 16 olika hälsotillstånd, från ”11111” till ”11233”, hos patienterna 

om hälsotillståndet före och under hormonbehandling räknas in. Sorterades 

hälsotillstånden efter samhälleliga vikter, blev skillnaden mellan de åtta mest 

fördelaktiga tillstånden obefintlig mellan patienternas TTO och de samhälleliga 

vikterna. Däremot skiljde sig sju av åtta av de svårare tillstånden kraftigt, med 

0,52 enheter som mest. Resultatet visar att patienterna vid de svårare tillstånden 

skatter sin livskvalitet högre än det samhälleliga indexet.  
 

3.2 Preferenser hos patienter med stroke 

Polsky med flera (2001) jämförde samhälleliga preferenser mot individuella 

preferenser i en klinisk undersökning gällande en ny medicin för en viss typ av 

stroke. Datamaterialet samlades in mellan 1992 och 1994 i 54 center i USA och 

Kanada.  

 

Metod: 

897 patienter blev randomiserade till en av tre behandlingsgrupper. Patienterna 

fyllde i de fem dimensionerna och VAS, efter tre månaders uppföljning. 649 
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patienter gick vidare till analys, av resterande 248 patienter hade 134 avlidit, 11 

var inte tillgängliga och 103 valde att inte fylla i formuläret.  

 

Multipel regression användes för att skapa en prediktionsmodell, med EQ-5D 

som förklaringsvariabler och VAS som beroende variabel. Värdena från 

prediktionsmodellen jämfördes sedan med de samhälleliga värdena från Dolans 

modell. Signifikanta skillnader testades med ett t-test för parade observationer.   

 

Resultat: 

Interceptet i modellen låg på 85,6 på en skala från 0 till 100 då patienter fyllt i 

”11111”, men inte svarat motsvarande 1 på VAS. ”Rörlighet” (-25,2) tätt följt av 

”smärta/besvär” (-23,5) var de dimensioner med störst parameterskattningar vid 

nivå 3. ”Vardagliga aktiviteter” och ”Hygien” hade liknande koefficienter för 

motsvarande nivå, ”oro/nedstämdhet” skiljde sig från mängden med 

koefficienten -2,6 vid nivå 3. Denna parameter är dock icke-signifikant och 

osäker då endast 15 patienter svarade 3 på nivån.  

 

223 av de 243 hälsotillstånden skattade av patienterna var högre än Dolans 

motsvarande värden och av dessa var 95 % signifikant högre. Av de 20 

resterande var 12 tillstånd bland de av Dolan 16 högst värderade tillstånden. 
 

3.3 Befolkningsbaserad undersökning med individuella 

preferenser 

Burström med flera (2006), jämförde Dolans modell mot individuella 

preferenser med hjälp av en hälsoundersökning i Stockholm. En enkät skickades 

1998 ut till 4950 personer mellan 20-88 år. I enkäten ingick frågorna i EQ-5D, 

bakgrundsvariabler (ålder, kön mm), TTO och RS i form av VAS.  
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Metod: 

TTO bestod av en horisontell linje markerad med 0,1,2,...,10 år. Markeringar för 

varje halvår var även utsatta, men inte numrerade. TTO-frågan var enligt 

följande: ”Föreställ dig att du har fått reda på att du har 10 år kvar att leva. I 

samband med detta får du reda på att du kan välja att leva 10 år i din nuvarande 

hälsa eller välja att ge upp några år för att leva en kortare period i full hälsa. 

Markera med ett kors på linjen antalet år i full hälsa du tycker är likvärdigt med 

10 år i din nuvarande hälsa.” 

 

RS bestod av en VAS-skala markerad från 0 till 100, där ändpunkterna 

motsvarar död respektive full hälsa. Individerna fick därmed inte anta att det 

fanns hälsotillstånd sämre än död eller att full hälsa är skilt från 100, som är 

fallet till exempel i VAS i EQ-5D. 

 

Partiellt bortfall i EQ-5D ersattes med 1:or och 21 TTO-observationer med 

värdet 0 togs bort, på grund av missuppfattning av respondenten. Till analysen 

användes de individer som svarade fullständigt på EQ-5D, TTO och VAS. 

 

En multipel regression användes för att skatta parametrarna och tillhörande 

medelfel skattades med ”White’s heteroscedasticity consistent covariance 

matrix”, eftersom indikationer på icke-konstant varians fanns. 

 

Resultat: 

Totalt användes 2549 enkäter, vilket motsvarar 51,5 % i svarsfrekvens. 70,7 % 

svarade 1 på TTO-frågan, motsvarande 20,1 % satte RS till 1, 40,2 % hade 

RS>0,95 och 46,9 % svarade ”11111” på EQ-5D. Totalt antal hälsotillstånd 

uppgick till 66 stycken och medelvärdet för TTO (0,919) var signifikant högre 

än RS (0,853), motsvarande medel för Dolans index var 0,848. 
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Flera modeller presenterades, som inte tas upp här. Genomgående visade sig 

ålderklasserna 70-79 år (b=-0,052) och 80-89 år (b=-0,184) ha signifikanta 

effekter. Könsvariabeln var även den signifikant (b=0,013;se(b)= 0,006), men 

N3-termen gav ingen signifikant effekt. 

Generellt sett var parameterskattningarna för nivå 2 ungefär i storlek med 

Dolans. Koefficienterna för Nivå 3 var dock mycket mindre än de 

samhällsskattade, ett undantag är vardagliga aktiviteter som var något högre 

(b=-0,100). ”Rörlighet” (b=-0270) tätt följt av ”Oro/nedstämdhet” (-0,174) hade 

störst inverkan på livskvaliteten enligt modellerna. 
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4 Datamaterial och variabler 
I detta kapitel beskrivs kortfattat den studie och tillhörande datamaterial som 

nyttjas i uppsatsen. Därefter görs en variabelbeskrivning av både 

responsvariabeln och förklaringsvariablerna. 
 

4.1 Introduktion till Frisc II studien 

Studien som ligger till grund för uppsatsen består av 3489 patienter drabbade av 

mindre hjärtinfarkt eller svår (instabil) kärlkramp. Sjukdomen som benämns 

instabil kranskärlssjukdom drabbar årligen cirka 20000 personer i Sverige och är 

den vanligaste orsaken till hjärtintensivvård (Janzon, 2003). 

 

Frisc II som studien heter, innefattar 58 sjukhus i Sverige, Danmark och Norge 

och genomfördes mellan juni 1996 och augusti 1998. Kvinnor som passerat 

klimakteriet samt män över 40 år (inlagda på sjukhus på grund av bröstsmärtor 

till följd av begränsat blodflöde till hjärtat) inkluderades i studien. Patienterna 

randomiserades till en av fyra kategorier (Janzon, 2003):  

• Operation med läkemedelsbehandling 

• Operation med placebo 

• Icke-operation med läkemedelsbehandling 

• Icke-operation med placebo 

 

4.2 Datamaterial 

I Frisc II gjordes ett urval av patienter som vid fyra tidpunkter svarade på EQ-

5D, RS i form av VAS och TTO. 362 patienterna från Linköping, Västervik och 

Oskarshamn fick fylla i EQ-5D och VAS, samt intervjuades angående TTO vid 

sammanlagt fyra tillfällen. Mättillfällen för samtliga instrument ägde rum vid 1-
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3 dagar efter inläggning, samt vid 3, 6 och 12 månaders uppföljning. Den första 

intervjun genomfördes innan patienterna fick behandling och ägde rum på 

sjukhuset. De två efterföljande mättillfällena gjordes via hembesök hos 

patienterna och det sista mättillfället gjordes via telefon. TTO-frågan som 

användes är enligt följande: ”Föreställ dig att du har 10 år kvar att leva med din 

nuvarande hälsa. Om du istället kunde leva en kortare period, men i full hälsa, 

hur många år i full hälsa är då likvärdigt med 10 år i ditt nuvarande 

hälsotillstånd?” Respondenterna fick därefter markera sitt svar på en horisontell 

skala mellan 0 och 10 år och svaret dividerades därefter med 10 för att få 

livskvalitet på intervallet 0-1. Specialtränade sjuksköterskor användes vid 

samtliga mätningar av TTO. I tabell 4.1 följer en kort sammanfattning av 

egenskaper hos urvalsgruppen vid sjukhusankomsten.  
 

Tabell 4.1 Studiepopulationens karaktäristika  

Variabel Kategori Procent

Kön Man 69,0 

 Kvinna 31,0 

Ålder <60 år 23,5 

 60-70 år 38,7 

 >70 år 37,8 

 

4.2.1 Bortfall 

Av de möjliga 14484362 =⋅  observationerna kan 1259 observationer användas 

till analys, då dessa omfattar både TTO och EQ-5D. Av bortfallet på totalt 189 

observationer beror 125 observationer på att respondenten inte deltagit av okänd 

anledning, 22 observationer på att TTO inte gjorts, 29 observationer på att totalt 

9 individer avlidit inom tidsintervallet för studien och 13 observationer beror på 

partiellt bortfall på EQ-5D. Det partiella bortfallet är ganska jämt fördelat 

mellan frågorna med 2,0,3,5 och 3 saknade värden på dimension 1-5. 
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För att finna eventuella felaktiga TTO-värden användes VAS som 

jämförelseinstrument. Differensen mellan TTO och VAS beräknades och 

medeldifferensen blev 0,07 med standardavvikelsen 0,16, se figur 4.1. Värden 

som ligger 3 standardavvikelser från medelvärdet togs bort, vilket innebär 

differenser mindre än -0,41 eller större än 0,55. 3 standardavvikelser valdes 

eftersom tillvägagångssättet inte är perfekt, och för att undvika att onödigt 

många observationer tas bort. Totalt uteslöts 12 observationer och kvar återstår 

1247 observationer, vilket inkluderar 323 patienter. 

 

 
Figur 4.1 Differens mellan TTO och VAS 
 

4.3 Variabler 

Variabler som testas i uppsatsen är frågorna i EQ-5D i form av dummys, samt 

bakgrundvariablerna kön och ålder. Stöd för att inkludera kön och ålder i 

analysen ges av Burström med flera (2006), vilka funnit signifikanta effekter av 

variablerna. Andra sjukdomsspecifika variabler kommer inte testas då syftet 

0,600,300,00 -0,30 -0,60 -0,90 

400 

300 

200 

100 

0 

Antal

Medelvärde =0,07 

Standardavvikelse =0,16

N =1 228 
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med uppsatsen främst är att skatta dimensionerna i EQ-5D och jämföra dessa 

med vikterna i Dolans samhällsreferensmodell. 

 

4.3.1 Responsvariabel 

Som responsvariabel används TTO med intervallet 0-1. Figur 4.2 visar att TTO-

variabeln är skevt fördelad till höger, Kolmogorov-Smirnov-test förkastade även 

normalfördelningsantagandet (p<0,010). Det går att ifrågasätta om TTO-

variabeln är kontinuerlig då intervallet 0-1 används och då de allra flesta 

individer svarat jämna tiondelar. Dock kommer TTO-variabeln ändå behandlas 

som kontinuerlig, eftersom en jämförelse med Dolans formel på så vis 

underlättas. Ett fåtal observationer innefattar värden mittemellan tiotalen, till 

exempel 0,95. Av respondenterna skattar 80,3 % sin hälsorelaterade livskvalitet 

till 0,7 eller högre. 29,1 % av respondenterna vill inte byta bort några år, vilket 

motsvarar 1 på TTO-skalan. 
 

 
Figur 4.2 Fördelning av TTO för samtliga observationer. 
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Medelvärdet för TTO uppgår till 0,81 inkluderat alla observationer, se tabell 4.2. 

TTO-värdena ökar ganska kraftigt mellan första mättillfället och efter 3 

månader, vilket troligtvis beror på behandlingseffekter. Mellan andra och sista 

mättillfället är TTO-värdena relativt stabila med endast en marginell ökning vid 

sista mättillfället. Vid sista tidpunkten sjunker deltagandet med 16 individer, 

detta kan bero på att telefonintervju användes. Att intervjumetod ändras kan ha 

viss inverkan på resultatet.  
 

Tabell 4.2 TTO-medelvärden för olika tidpunkter 

  N Minvärde Maxvärde Medel Standardavvikelse 

TTO, 1-3 dagar 323 ,10 1,00 ,76 ,21 

TTO, 3 månader 320 ,10 1,00 ,82 ,18 

TTO, 6 månader 311 ,30 1,00 ,82 ,18 

TTO, 12 månader 293 ,20 1,00 ,84 ,16 

Totalt 1247 ,10 1,00 ,81 ,19 

 

4.3.2 Förklaringsvariabler 

För att få vikter för varje nivå och dimension görs dimensionerna i EQ-5D om 

till dummyvariabler. Som tidigare nämnts kommer kategorivariabeln kön att 

ingå. Åldersvariabeln delas in i tre kategorier, yngre än 60 år, mellan 60 och 70 

år och över 70 år. Indelningen kommer från Frisc II-materialet och verkar 

ändamålsenlig då grupperna blir ungefär lika stora, se tabell 4.1. Ålder i 

kontinuerlig form testas även. Då det kan vara intressant att kontrollera om en 

extra negativ effekt finns av att inneha minst en 3:a bland dimensionerna, 

kommer Dolans N3-term att testas. Eftersom patienterna i första mättillfället inte 

har startat sin behandling ännu skiljer sig TTO mot resterande mättillfällen, se 

tabell 4.2, en dummyvariabel (tid) kommer därför att skapas. Tidsvariabelns 

främsta syfte är inte att förklara behandlingseffekter, utan finna eventuella 
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interaktioner mellan dimension och tid. Samtliga dummyvariabler kommenteras 

i tabell 4.3. 
 

Tabell 4.3 Dummy- och kategorivariabler 

EQ1_2 1 om rörlighet är 2; 0 annars. 

EQ1_3 1 om rörlighet är 3; 0 annars. 

EQ2_2 1 om hygien är 2; 0 annars. 

EQ2_3 1 om hygien är 3; 0 annars. 

EQ3_2  1 om vardagliga aktiviteter är 2; 0 annars. 

EQ3_3 1 om vardagliga aktiviteter är 3; 0 annars. 

EQ4_2 1 om smärtor/besvär är 2; 0 annars. 

EQ4_3 1 om smärtor/besvär är 3; 0 annars. 

EQ5_2 1 om oro/nedstämdhet är 2; 0 annars. 

EQ5_3 1 om oro/nedstämdhet är 3; 0 annars. 

N3 1 om någon dimension är 3; 0 annars. 

Tid 1 om mättillfälle 2,3 eller 4; 0 annars. 

Kön 1 om man; 0 om kvinna. 

Ålder 1 om ålder<60; 2 om 60<=ålder<=70; 3 om ålder<70. 

 

Tabell 4.4 visar svarsfrekvensen för respektive fråga och nivå. Enligt tabellen är 

hygien den dimension som patienterna har minst problem med, endast 6 

individer (0,5 %) svarar en 3:a och 32 patienter (2,6 %) svarar en 2:a. Överlag 

finns få treor, där vardagliga aktiviteter står för högst andel med 78 stycken (6,2 

%). Den enda fråga som har fler 2:or än ettor är smärtor/besvär. 
 

Tabell 4.4 Svarsfrekvens för varje dimension och nivå (N=1247) 

Dimension\Nivå 1 2 3 

EQ1 (Rörlighet) 78,2% 21,4% 0,4% 

EQ2 (Hygien) 97,0% 2,6% 0,5% 

EQ3 (Vardagliga aktiviteter) 74,0% 19,8% 6,2% 

EQ4 (Smärtor/besvär) 40,8% 55,7% 3,5% 

EQ5 (Oro/nedstämdhet) 63,7% 35,0% 1,4% 
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5 Metod 
Nedan förs en diskussion om problem med att observationer är korrelerade inom 

ett visst kluster, i det här fallet individer, samt vilken typ av regressionsteknik 

som bör användas. Två alternativa metoder presenteras för att lösa problemet.  

5.1 Val av metod 

Det finns två sätt att hantera datamaterialet. Antingen kan en regression göras på 

en av tidpunkterna (tvärsnittsstudie) eller inkludera samtliga observationer 

(paneldatastudie). Paneldatastudier kallas ibland även för ”Repeated Measures”. 

I paneldatastudier, kallas förklaringsvariabler som inte förändras över tid för 

tidsstationära variabler och de som förändras för tidsvarierande variabler. 

(Lipsitz m.fl., 1994) Kön och ålder vid inklusion är typiska tidsstationära 

variabler medan EQ-5D är tidsvarierande variabler. Ett problem som uppstår vid 

dessa studier är att observationerna för en och samma individ ofta är 

korrelerade. (Olsson, 2002) Eftersom regressionsanalys bygger på att 

observationer är oberoende uppstår problem och det yttrar sig främst i att 

medelfelen för parametrarna blir mindre än vad de borde vara, vilket kan leda 

till att felaktiga slutsatser dras, då p-värdena blir för små. (Kirkwood och Sterne, 

2003)  

 

Det finns främst två regressionstekniker för att ta hänsyn till korrelation inom 

grupper eller individer, 1. Random Effects models (RE) och 2. Generalized 

Estimating Equations approach (GEE), vilka här presenteras närmare (Kirkwood 

m.fl., 2003). 

 

1. Random Effects Models (RE) 

RE-modeller eller mixade modeller som de ibland kallas, består av två delar, 

fixa variabler som väljs på förhand och slumpmässiga effekter. RE-modeller kan 
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skattas med hjälp av proceduren ”Mixed” i SAS. (Olsson, 2002) En RE-modell 

med den kontinuerliga responsvariabeln y kan för varje individ i skrivas enligt 

ekvation 5.1 nedan. 
 

iiiii euZβXy ++=      (5.1) 

 

Där yi är en 1×in  responsvektor för individ i, Xi är en pni ×  matris som 

innehåller variabler med fixa effekter, exempelvis EQ-5D-frågorna, β är en 1×p  

parametervektor för de okända fixa effekterna, Zi är en qni ×  matris med 

variabler för slumpmässiga effekter, exempelvis individer, och µi är en 

1×q vektor med slumpmässiga effekter. Vid normalfördelad data antas att 

ui~N(0,D) och residualerna ei är oberoende och normalfördelade. D är en 

kovariansmatris med dimensionen qq × . (Olsson, 2002) RE bygger oftast på 

”Maximum Likelihood” skattningar (ML) och kräver att en korrekt 

kovariansmatris definieras för slumpeffekterna för att få konsistenta skattningar. 

(Scott m.fl., 1988) Det finns alternativ till ML i form av Restricted Maximum 

Likelihood (REML) och Minimum Norm Quadratic Unbiased Estimation 

(MINQUE). REML är snarlik ML då det är en iterativ metod och anses vara lite 

bättre vid små stickprov. MINQUE är till skillnad från de andra ingen iterativ 

metod och kräver inget fördelningsantagande, dock är metoden begränsad i valet 

av kovariansmatris, exempelvis tidsberoende korrelation kan inte antas. (Wu 

m.fl., 2001)  
  

2. Generalized Estimating equation regression (GEE) 

GEE presenterades första gången av Liang och Zeger i Biometrika (1986). GEE 

togs speciellt fram för data där den beroende variabeln är binär, eftersom inga 

sådana modeller fanns vid tidpunkten. GEE är specialiserad på 



  27

paneldataproblem och fungerar även bra att använda på data med kontinuerlig 

responsvariabel (Armitage, m.fl., 2002). 

 

GEE kombinerar två tillvägagångssätt, ”Quasi-likelihood skattning” (QLS) och 

”Robust Standard Error” (RSE). QLS tar hänsyn till de två första momenten; 

medelvärde och varians, och bygger inte som ML på sannolikhetsfördelningen. I 

de fall responsvariabeln är normalfördelad blir dock parameterskattningarna 

identiska med skattningar från en RE-modell. Korrelationen på individnivå 

behandlas med hjälp av en ”Working Correlation Structure”, då den faktiska 

korrelationsstrukturen ofta är okänd. Om fel korrelationsstruktur väljs innebär 

det ändå att parameterskattningarna är korrekta (konsistenta) om stickprovet är 

tillräckligt stort, men valet av struktur kan påverka skattningarna och dess 

effektivitet (Kirkwood m.fl., 2003).  

 

Vanliga medelfel även kallade ”modellbaserade”, bygger på att en korrekt 

sannolikhetsfördelning använts och skattas utifrån ML. RSE använder istället 

residualerna för att skatta medelfelen och är därmed inte lika beroende av en 

korrekt sannolikhetsfördelning. Om stickprovet är tillräckligt stort kommer RSE 

att vara korrekta även om sannolikhetsfördelningen på responsvariabeln är 

tveksam. (Kirkwood m.fl., 2003) GEE är en vidareutveckling av ”Generalized 

Linear Models” (GLIM) som till skillnad mot OLS kan anta andra fördelningar 

än normalfördelningsfallet. GLIM klarar av alla fördelningar tillhörande 

exponentialfamiljen, exempelvis kan responsvariabeln vara binär eller 

poissonfördelad. (Dunlop 1994) 

 

GEE klarar även av obalanserad data på grund av olika antal observationer per 

individ, om observationerna antas vara ett slumpmässigt bortfall. (Dunlop 1994) 

Om datan är obalanserad och bortfallet inte är slumpmässigt påverkas resultatet 

ändå inte nämnvärt, om antalet bortfallna värden är litet i förhållande till hela 
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datamaterialet (Armitage, 2002). För balanserad data med få observationer per 

individ rekommenderas ”unstructured korrelationsmatris”, för obalanserad data 

rekommenderas någon tidsberoende korrelation, exempelvis M-beroende eller 

Autoregressiv korrelation. (Horton 1999) 

 

För att undersöka om parameterskattningarna verkar rimliga körs modeller med 

olika korrelationstrukturer. En OLS-skattning och RE-modell kommer också att 

testas. 

 

Nedan följer en redogörelse för hur parametrarna skattas, vilka 

korrelationsmatriser som kan användas, samt hur medelfelen skattas. 

Huvuddragen är hämtade från SAS-manualen (http://v8doc.sas.com) 
 

5.1.1 GEE-proceduren 

Låt KinjY iij ,...,1,,...,1, == vara den j:te observationen för individ i. Då finns ni 

stycken mätningar per individ och sammanlagt ∑
=

k

i
in

1
mätningar i hela försöket. 

Låt vektorn för mätningarna på individ i vara ]',...,[ 1 iini YY=Y  och med 

motsvarande medelvärdesvektor ]'[ ,...,1 iinii µµ=µ . Låt V stå för 

kovariansmatrisen till Y. Låt vektorn beståendes av förklaringsvariabler för den 

j:te mätningen på individ i vara ]',...,[ 1 ijpijij xx=X .  

 

Ekvation 5.2 nedan illustrerar den multivariata modell som skattar β-

koefficienterna. 
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Eftersom GEE är en vidareutveckling av GLIM kan olika länkfunktioner 

βηµ ')( ijij xg ==  väljas beroende på vilken fördelning som Y antas följa. Där 

till exempel µη =  i normalfördelningsfallet och )
1

ln(
µ

µη
−

=  är en logit-länk, 

vilken används vid logistisk regression. (Olsson, 2002) 

 

Matrisen inp × nedan består av samtliga partiella derivator av funktionen ovan 

och har följande struktur: 
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För att skatta kovariansen mellan olika individer och få fram Vi, måste en 

lämplig korrelationsmatris konstrueras. Denna korrelationsmatris brukar kallas 

för ”Working Correlation Matrix” och benämns )(αiR . Sambandet mellan 

kovariansmatrisen Vi och korrelationsmatrisen )(αiR  visas i ekvation 5.3. 

 
2/12/1 )( iii ARAV αφ=      (5.3) 

 

Där Ai är en ii nn ×  diagonal matris bestående av samtliga varianser för Y. φ  

står för ”dispersion parameter”, vilken justerar variansen i modellen och fås 

genom formeln nedan ∑∑
= =−

=
K

i

n

j
ij

i

e
pN 1 1

21φ
)

där N står för det totala antalet 

mätningar och p är antalet parametrar i modellen. De standardiserade 
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residualerna bygger på ”Pearson residuals” och beräknas enligt följande: 

)( ij

ijij
ij v

y
e

µ
µ−

= . (Liang m.fl., 1986; Olsson, 2002) 

 

Ibland är inte korrelationsmatrisen )(αiR känd och måste skattas på lämpligt vis. 

Nedan följer några vanligt förekommande matriser för att definiera 

korrelationen mellan individerna. 

 

Fixed: 

jkikij rYYCorr =),( . 

Används om korrelationsstrukturen är känd och där användaren själv definierar 

de olika korrelationerna. 

 

Independent: 

⎩
⎨
⎧

≠
=

=
kj
kjYYCorr ikij 0

1),(  

Korrelationsmatrisen är oberoende, vilket motsvarar GLIM. 

 

m-dependent: 
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=
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Här beror korrelationen på avståndet mellan observationer, där m är satt till ett 

visst tidsavstånd där korrelationen antas vara obefintlig efteråt. Korrelationen 

vid tidsavståndet 0 är 1 och korrelationen fram till tidpunkten m skattas med 

följande formel: ∑ ∑∑
= −≤

+

−

=
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Exchangeable: 

⎩
⎨
⎧

≠
=

=
kj
kj

YYCorr ikij α
1

),(   

Här antas att alla korrelationer är lika stora, oberoende av tidsavståndet. Den 

gemensamma korrelationen fås enligt följande.  

∑∑∑
= ≠

−

=
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−=

K

i kj
ikij

K

i
ii eepnn

1

1

1

)))1((( φα)  

 

Unstructured: 

⎩
⎨
⎧

≠
=

=
kj
kj

YYCorr
jk

ikij α
1

),(  

Här beräknas samtliga korrelationer mellan individer och tidpunkter. 

Sammanlagt skattas 2
)1( −⋅ kk

 korrelationer. Följande formel används: 

[ ] ∑
=

−−=
K

i
ikijjk eepK
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1)( φα)  

 

Autoregressive AR(1): 

jntYYCorr i
t

tjiij −==+ ,...,2,1,0for   ),( , α  

Här antas att korrelationen avtar ju längre tidpunkten är mellan observationerna. 

Korrelationen vid tidsavståndet 0 är 1 och korrelationen vid tidsavståndet 1 fås 

genom formeln: ∑ ∑∑
= −≤
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Exempel på en iterativ process: 

 

1. Först beräknas en ursprunglig β genom att använda till exempel OLS-

skattningar. 
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2. Sedan beräknas R baserad på de standardiserade residualerna, rådande 

β och den valda strukturen på R. 

 

3. Kovariansmatrisen Vi beräknas. 

 

4. Koefficienterna uppdateras nu med hjälp av formeln nedan: 
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5. Steg 2-4 upprepas tills modellen konvergerar. 

 

 

Beräkning av parametrarnas medelfel: 

 

”Robust Standard Error” eller ”Sandwich estimator” kan sedan skattas med 

formel 5.4 nedan. 
1

01
1

0
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5.1.2 Utvärderingsmått för GEE 

GEE bygger som bekant på QLS vilket betyder att de vanliga 

utvärderingsmåtten i GLIM, Akaikes Information Criterion (AIC) och 

loglikelihood test (-2LL) inte finns tillgängliga (Olsson, 2002). Det är därmed 

svårare att ta beslut om vilken modell som ska föredras vid en utvärdering. I 
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GEE finns en variant av Log Likelihood, vars värde stiger vid en bättre modell, 

dock går inte att mäta om en modell är signifikant bättre då differensen inte 

följer en χ2-fördelning. Den variant som istället är att föredra är ”Generalized 

Score statistics”, vilken är en variant på eller type3-test, som kontrollerar 

effekten av nyinsatta variabler i modellen. En nackdel med GEE är att det inte 

finns någon form av stegvis väljfunktion vilket gör att modeller måste testas 

manuellt. 
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6 Resultat 

6.1 Jämförelse mellan olika regressionsmetoder 

Nedan i tabell 6.1 följer en presentation av parameterskattningarna för den 

enklaste regressionsmodellen bestående av dimensionerna i EQ-5D. Tre olika 

korrelationsstrukturer för GEE, en Mixad metod samt OLS finns representerade. 

Intercepten skiljer sig inte nämnvärt och samtliga koefficienter är negativa. 

Parameterskattningarna skiljer sig inte dramatiskt åt mellan metoderna, men 

differenser finns. GEE med konstant korrelation (Exchangeable) har identiska 

skattningar med OLS. GEE med empirisk korrelation (Unstructured) och GEE 

med autoregressiv korrelation (Ar1) och den mixade metoden överensstämmer 

ganska väl förutom på hygienvariabeln. De flesta dimensionerna har låga p-

värden för samtliga nivåer, dock blir inte ”Hygien” signifikant för någon nivå 

eller metod. ”Rörlighet” blir klart signifikant för nivå 2, men nivå 3 skiljer sig åt 

mellan metoderna, där effekt går att påvisa för de tre sista metoderna, men inte 

för de två första.  
 

Tabell 6.1 Parameterskattningar för 5 olika metoder. 
Variabel GEE (Un) GEE(Ar1) GEE (Exch) Mixed (Un) OLS 

Intercept 0,901* 0,907* 0,908* 0,905* 0,908* 

Rörlighet, nivå 2 -0,073* -0,076* -0,088* -0,070* -0,088* 

Rörlighet, nivå 3 -0,187 -0,184 -0,184*** -0,188*** -0,184*** 

Hygien, nivå 2 -0,021 -0,016 0,006 -0,022 0,006 

Hygien, nivå 3 -0,079 -0,048 -0,073 -0,087 -0,073 

Vardagliga aktiviteter, nivå 2 -0,076* -0,078* -0,088* -0,076* -0,088* 

Vardagliga aktiviteter, nivå 3 -0,133* -0,136* -0,151* -0,136* -0,151* 

Smärtor/besvär, nivå 2 -0,052* -0,051* -0,051* -0,051* -0,051* 

Smärtor/besvär, nivå 3 -0,147* -0,148* -0,142* -0,147* -0,142* 

Oro/nedstämdhet, nivå 2 -0,058* -0,063* -0,061* -0,062* -0,061* 

Oro/nedstämdhet, nivå 3 -0,112** -0,124** -0,096*** -0,107** -0,096*** 

*p-värde <0,0001,** p-värde <0,01, *** p-värde <0,05 
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Den empiriska korrelationen för GEE (Unstructured) uppgår som högst till 0,40 

mellan tidpunkt 2 och 3 och som lägst till 0,19 mellan tidpunkt 0 och 3. 

Korrelationen tenderar att avta med avståndet i tid, se tabell 6.2 nedan.  
 

Tabell 6.2 ”Working Correlation Matrix” för GEE(Unstructured) 
  Tid0 Tid1 Tid2 Tid3 

Tid0 1.00 0.32 0.31 0.19 

Tid1 0.32 1.00 0.30 0.24 

Tid2 0.31 0.30 1.00 0.40 

Tid3 0.19 0.24 0.40 1.00 

 

Enligt tabell 6.3, är medelfelen för parametrarna vid OLS och GEE 

(Exchangeable) förhållandevis lika och ligger övervägande lägre än både GEE 

(Unstructured) och GEE (Ar1). Medelfelen för den mixade modellen ligger till 

och med lägre än OLS vid några tillfällen. De högre parameterskattningarna 

samt lägre medelfel gör att Rörlighet på nivå 3 blir signifikant på 5 % nivån, 

med OLS (p=0,0170) och GEE (Exchangeable) (p=0,0164) och Mixad modell 

(0,0176), medan den blir icke-signifikant för GEE (Unstructured) (p=0,0871) 

och GEE (Ar1) (p=0,0824).  
 

Tabell 6.3 Parameterskattningarnas medelfel för 5 olika metoder. 
Variabel GEE (Un) GEE (AR1) GEE(Exch) Mixed (Un) OLS 

Intercept 0,0076 0,0076 0,0070 0,0082 0,0071 

Rörlighet, nivå 2 0,0142 0,0147 0,0123 0,0122 0,0124 

Rörlighet, nivå 3 0,1094 0,1061 0,0767 0,0788 0,0770 

Hygien, nivå 2 0,0330 0,0326 0,0289 0,0272 0,0291 

Hygien, nivå 3 0,0773 0,0716 0,0676 0,0600 0,0679 

Vardagliga aktiviteter, nivå 2 0,0139 0,0147 0,0127 0,0121 0,0127 

Vardagliga aktiviteter, nivå 3 0,0247 0,0249 0,0201 0,0191 0,0202 

Smärtor/besvär, nivå 2 0,0106 0,0108 0,0099 0,0097 0,0100 

Smärtor/besvär, nivå 3 0,0259 0,0260 0,0262 0,0260 0,0263 

Oro/nedstämdhet, nivå 2 0,0116 0,0124 0,0098 0,0098 0,0099 

Oro/nedstämdhet, nivå 3 0,0365 0,0389 0,0383 0,0353 0,0385 
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6.2 Olika modeller skattade med GEE-metoden 

I tabell 6.4 och 6.5 presenteras regressioner gjorda med GEE och en empirisk 

korrelationsstruktur. Tabell 6.4 visar de två enklaste modellerna där modell 1 

enbart består av EQ-5D och modell två även innefattar ålder. Tabell 6.5 visar 

modeller med interaktionseffekter och tidsberoende variabel.  
 

Tabell 6.4 Enkla regressionsmodeller och Dolans index 
Variabel Modell 1    Modell 2    Dolan 

 Beta SE  Beta SE  Beta 

Intercept 0,901* 0,008  1,102* 0,040  0,919 

Rörlighet, nivå 2 -0,073* 0,014  -0,067* 0,014  -0,069 

Rörlighet, nivå 3 -0,187 0,109  -0,175 0,107  -0,314 

Hygien, nivå 2 -0,021 0,033  -0,007 0,034  -0,104 

Hygien, nivå 3 -0,079 0,077  -0,069 0,073  -0,214 

Vardagliga aktiviteter, nivå 2 -0,076* 0,014  -0,078* 0,014  -0,036 

Vardagliga aktiviteter, nivå 3 -0,133* 0,025  -0,145* 0,025  -0,094 

Smärtor/besvär, nivå 2 -0,052* 0,011  -0,050* 0,010  -0,123 

Smärtor/besvär, nivå 3 -0,147* 0,026  -0,139* 0,026  -0,386 

Oro/nedstämdhet, nivå 2 -0,058* 0,012  -0,062* 0,011  -0,071 

Oro/nedstämdhet, nivå 3 -0,112** 0,037  -0,117** 0,037  -0,236 

Ålder -   -0,003* 0,001  - 

N3 -   -   -0,269 

Log Likelihood   569,85    592,12    

* p-värde <0,0001, ** p-värde <0,01 

 

Enligt tabell 6.4 är en modell beståendes av EQ-5D och ålder bättre än modell 1 

beståendes endast av de fem dimensionerna. En kraftigt signifikant effekt på 

ålder samt 4 % högre ”log likelihood” talar för det. ”Log likelihood” modell 2 

och de komplexa modellerna skiljer sig dock inte speciellt mycket åt. 

Koefficienterna i skiljer sig inte nämnvärt mellan modellerna ovan. 

 

Figur 6.1 visar en residualplot för modell 2. Y-axeln består av standardiserade 

predikterade värden och X-axeln består av standardiserade residualer beräknade 

med YY −ˆ . Värdena ligger ganska samlat utom två extremvärden. Värdet längst 
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ned avviker på grund av patientens svåra hälsotillstånd ”33323” och bör 

lämpligen inte tas bort. Det andra värdet består av en individ som svarat 

”11111” på frågorna samt skattat TTO till 0,2, eftersom individen tillhör den 

stora skara som svarat ”11111” påverkar observationen inte resultatet nämnvärt. 
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Figur 6.1 Residualplot för patientindex uppbyggt av EQ-5D och ålder 

 

Jämförs koefficienterna (patientvikterna) för de båda modellerna med Dolans 

samhälleliga vikter, är koefficienterna för nivå 2 ganska lika Dolans för 

dimensionerna ”Rörlighet” och ”Oro/nedstämdhet”. Däremot är de för 

”Smärtor/besvär” och ”Hygien” något svagare och ”Vardagliga aktiviteter” en 

aning starkare än de samhälleliga vikterna. Studeras koefficienterna för nivå 3, 

är Dolans vikter klart starkare för samtliga dimensioner förutom ”Vardagliga 

aktiviteter” som skattas något värre av patienterna. 
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Tabell 6.5 Komplexa regressionsmodeller 
Variabel Modell 3    Modell 4     Modell 5   

 Beta SE  Beta SE  Beta SE 

Intercept 1,079* 0,041  1,106* 0,041  1,083* 0,042 

Rörlighet, nivå 2 -0,068* 0,014  -0,067* 0,014  -0,068* 0,014 

Rörlighet, nivå 3 -0,166 0,108  -0,185 0,102  -0,175 0,103 

Hygien, nivå 2 -0,008 0,034  -0,006 0,033  -0,007 0,033 

Hygien, nivå 3 -0,075 0,075  -0,059 0,074  -0,064 0,076 

Vardagliga aktiviteter, nivå 2 -0,077* 0,014  -0,036 0,024  -0,034 0,024 

Vardagliga aktiviteter, nivå 3 -0,142* 0,025  -0,050 0,037  -0,044 0,036 

Smärtor/besvär, nivå 2 -0,048* 0,010  -0,050* 0,010  -0,048* 0,010 

Smärtor/besvär, nivå 3 -0,130* 0,026  -0,136* 0,026  -0,127* 0,026 

Oro/nedstämdhet, nivå 2 -0,060* 0,011  -0,062* 0,011  -0,061* 0,011 

Oro/nedstämdhet, nivå 3 -0,119** 0,036  -0,119** 0,039  -0,121** 0,038 

Ålder -0,003* 0,001  -0,003* 0,001  -0,003* 0,001 

Kön♀ -   0,004 0,013  0,004 0,013 

Vardagliga aktiviteter (nivå 2) * kön♀ -   -0,057*** 0,028  -0,058*** 0,028 

Vardagliga aktiviteter (nivå 3) * kön♀ -   -0,113*** 0,045  -0,118** 0,043 

Tid 0,025*** 0,010     0,026*** 0,010 

Log Likelihood   596,36    597,28     601,55

* p-värde <0,0001, ** p-värde <0,01, *** p-värde <0,05 

♀ kvinna är referens 

 

Tabell 6.5 ovan innefattar tre olika regressionsmodeller där samtliga modeller 

innehåller de fem dimensionera och åldersvariabeln. Modell 3 innefattar 

dessutom tidsvariabeln, modell 4 består av en interaktionsterm mellan kön och 

”vardagliga aktiviteter” och Modell 5 innehåller både tidsvariabeln och 

interaktionstermen. Modellerna är ganska lika i förhållande till ”Log likelihood” 

och är samtliga något högre än modell 2.  

 

Figur 6.2 illustrerar hur livskvaliteten för samtliga 243 hälsotillstånd förhåller 

sig mellan patientindex och Dolans samhälleliga index. Modell 1 har använts för 

att skapa ett patientindex. De observationer där Dolans index skattar 

livskvaliteten lägre än patientindex ligger nedanför linjen och vice versa. Av 

samtliga 243 tillstånd skattar Dolans index endast 8 tillstånd högre än 
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patientindex. Den största skillnaden uppgår till 0,88 och finns för hälsotillståndet 

”33133” och den minsta skillnaden är 0,01 för ”21221” och ”11221”.  
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Figur 6.2 Jämförelse mellan patientindex och samhälleligt index för samtliga 243 

hälsotillstånd. 
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7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Med hänsyn till tabell 6.1, 6.2 och 6.3 är GEE-metoden med antingen empirisk 

eller autoregressiv korrelationsstruktur bäst när det gäller skattning av 

parametrar och tillhörande medelfel. Tabell 4.4 visar att korrelation finns inom 

individerna och OLS är därför olämplig. Den mixade modellen har effektiva 

parameterskattningar men det förefaller vara någon form av bias i skattning av 

medelfelen, då dessa ligger lägre än OLS vid några tillfällen. Detta kan kanske 

bero på att responsvariabeln inte är normalfördelad. Parametrarna för GEE-

metoden med likformig korrelationsstruktur och OLS blir identiska, vilket torde 

bero på ineffektiva parameterskattningar. Medelfelen blir även de näst intill 

identiska, vilket gör den GEE med likformig korrelationsstruktur olämplig.  

 

GEE med empirisk korrelationsstruktur valdes och fem modeller presenteras. 

Modell 1 och 2 är de modeller som är lämpliga ur en teoretisk synvinkel och 

modell 3, 4, 5 är de bästa modellerna ur en statistisk synvinkel. Av de enklare 

modellerna visar sig modellen med dimensionerna och ålder vara bäst. Både 

gruppvariabeln för ålder och den kontinuerliga variabeln visade samtliga kraftigt 

signifikanta effekter, den kontinuerliga valdes dock att presenteras, eftersom den 

hade aningens högre ”log likelihood”, 592 mot 589. N3-termen testades, men 

exkluderades då type3-testet visade p-värde på 0,51. Kön uppvisade till skillnad 

mot Burström med flera (2006), inget tecken på effekt, type3-test visade p-värde 

på 0,40. Signifikansen var svag hos Burström och eventuellt kunde ett ökat 

stickprov ge en könsskillnad även här. 

 

Inga interaktioner kunde påvisas frågorna emellan eller bland frågorna och 

ålder. Modell 3 visar att tidsvariabeln är signifikant, vilket betyder att 
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patienterna skattar TTO högre efter några månader än vad de gör i akutfasen, 

antagligen på grund av behandlingseffekter. Däremot hittades inga 

interaktionseffekter mellan tid och EQ-5D, interaktioner mellan tid och kön 

samt tid och ålder kunde inte heller påvisas. Detta innebär att patienterna viktar 

dimensionerna lika oberoende av tidpunkt, vilket är fördelaktigt ur en teoretisk 

synvinkel och rättfärdigar att alla tidpunkter inkluderas i studien. Totalt testades 

28 olika parvisa interaktioner och den enda som blev signifikant på 5 % nivån är 

interaktionen mellan ”vardagliga aktiviteter” och kön, se tabell 6.2, modell 4 och 

5. Interaktionen påstår att män lider mer av att inte kunna utföra sina vardagliga 

aktiviteter än kvinnor. P-värdena för nivå 2 (0,028) och nivå 3 (0,045) är dock 

inte kraftigt signifikanta och kan bero på massignifikans då nollhypoteserna är 

många. Huruvida en sådan interaktion är lämplig att använda i ett patientindex 

kan även diskuteras eftersom den innebär en viss diskriminering mellan könen.  

 

Dimensionen ”hygien” vid både nivå 2 och 3 samt ”rörlighet” nivå 3 blir långt 

ifrån signifikant, i samtliga modellerna. Detta kan förklaras med att antalet 

observationer är förhållandevis få och osäkerheten i skattningarna därmed blir 

stora.  

 

Vikterna för de olika dimensionerna stämmer ganska bra överens överlag med 

de tidigare patientindexmodellerna. Den största vikten har ”rörlighet” nivå 3 

(b=-0,187), vilket även Burström (2006) och Polsky (2001) har fått, vikten är 

dock något lägre än Polskys (b=-0,252) och Burströms (b=-0,270). Dimensionen 

”Vardagliga aktiviteter” har högre vikt än Dolan både för hjärtpatienterna och i 

Burströms index, medan Polsky ligger ungefär i linje med Dolan. Skillnader 

förekommer dock och för ”smärtor/besvär” skattar Polsky och hjärtpatienterna 

dimensionen som näst allvarligast, medan Burström skattar den som minst 

allvarlig. ”Oro/nedstämdhet” skattar Burström högt medan Polsky har en väldigt 

låg vikt och hjärtpatientvikten ligger någonstans mittemellan. Både 
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”Oro/nedstämdhet” för Polsky och ”Smärtor/besvär” för Burström är dock 

insignifikanta på grund av stor osäkerhet i skattningarna.  

 

235 av de totalt 243 hälsotillstånden skattades lägre av samhälleligt index än 

patientindex från modell 1. Motsvarande siffra från Polskys undersökning är 223 

tillstånd. Även Burströms modell och Zethraeus jämförelse skattar de svårare 

tillstånden lägre av Dolan. Starkare negativa vikter samt N3-termen gör att det 

samhälleliga hälsotillstånd snabbt blir lägre än patienternas uppskattning. 
 

7.2 Metoddiskussion 

En paneldatastudie har valts i uppsatsen, om en tvärsnittstudie istället gjorts 

hade problemet med beroende observationer försvunnit, men andra bekymmer är 

förknippade med detta val. En nackdel är att antalet observationer blir mycket 

färre och det är inte säkert att alla nivåer finns representerade för varje 

dimension. Även val av tidpunkt kan vara ett problem, då situationen för 

patienterna ser annorlunda ut från första mättillfället till det sista. Vid det första 

tillfället när patienterna nyligen lagts in på sjukhus kan de yttre faktorerna 

påverka svaren. Vid senare tillfällen kan problem uppstå genom att en svårt sjuk 

patient lär sig leva med sitt tillstånd och skattar sin hälsa för högt. Ett annat 

problem är att respondenten kan komma ihåg hur den svarat vid föregående 

mättillfälle, vilket kan leda till att svar vid senare mättillfällen påverkas. Dessa 

problem är även förknippade med paneldata, men troligtvis blir de yttre 

faktorerna mindre betydelsefulla om alla tidpunkter tas med och antal 

observationer blir betydligt fler. Det starkaste skälet för att använda paneldata är 

att maximera antalet olika hälsotillstånd och få mer power i beräkningarna.  

 

RE-modeller lämpar sig bäst vid stora grupper av individer eller om effekten av 

slumpvariabeln ska bestämmas, men bygger på att normalfördelningsantagandet 
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håller. I detta fall fanns problem med en icke-normalfördelad responsvariabel 

och en mer robustare metod krävdes. Dessutom visar resultatet att GEE var 

bättre och tillförlitligare än både den mixade modellen och OLS.  

 

I uppsatsen finns totalt 64 mättillfällen som är bortfall på grund av saknade 

TTO-värden, att patienten senare avlidit eller partiellt bortfall på någon fråga. 

Om det fullständiga bortfallet på 125 observationer räknas bort från det totala 

antalet observationer, uppgår bortfallet, som eventuellt är systematiskt, till 4,8 

%. Alternativet är att ta bort de individer som inte deltagit i alla mättillfällen, då 

återstår 271 patienter och 1084 observationer. 175 observationer går förlorade 

och antalet hälsotillstånd blir lägre. Eftersom 4,8 % är en relativt låg siffra och 

på grund av att det finns tämligen få observationer på nivå 3, används 

obalanserad data för att maximera antalet svåra hälsotillstånd.  

 

Personliga intervjuer med patienterna har använts i studien, till skillnad mot 

Burströms studie som bestod av postenkäter. Personliga intervjuer har bidragit 

till en hög svarsfrekvens och bättre tillförlitlighet i undersökningen. Detta gäller 

främst för TTO, vilket är ett komplicerat förfarande och lätt kan misstolkas. 

Eventuella misstolkningarna har även sållats bort med hjälp av en jämförelse 

med VAS för att öka trovärdigheten ytterligare. TTO frågan har en livslängd 

liksom Dolan på 10 år vilket gör att bias på grund av olika tidslängd inte 

förekommer. 

 

Ett problem vid jämförelser mellan patientpreferenser och samhälleliga 

preferenser i uppsatsen är att studierna är gjorda i olika länder. Om de 

samhälleliga brittiska preferenserna skiljer sig mot den svenska samhälleliga 

uppfattningen, kan resultatet bli något missvisande. En studie, som jämför 

svenska och Brittiska preferenser visar dock att skillnaderna är rätt små (Björk 

och Norinder, 1999).  
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Ett annat problem med studien är att det finns relativt få observationer för vissa 

dimensioner och nivåer. Ett ökat stickprov skulle eventuellt kunna ändra 

vikterna, för exempelvis ”Hygien” och ”Rörlighet”. 
 

7.3 Slutsatser 

GEE med empirisk korrelationsstruktur visar sig vara den bästa metoden att 

använda på det obalanserade datamaterialet, då varken OLS eller den mixade 

modellen ger tillförlitliga resultat. 

 

Modell 2 med dimensionerna och åldersvariabeln lämpar sig bäst för ett 

patientindex. Modellen är den bästa modellen ur en praktisk synvinkel, men är 

även en bra modell ur en statistisk synvinkel, eftersom interaktionstermen är 

osäker och på grund av en liten skillnad i ”log likelihood” gentemot modellen 

med tidsvariabel. Patientindexet är skattat utifrån hjärtpatienter och 

generaliserbarheten kan diskuteras, jämförelser med andra patientindex visar 

små skillnader, men modellen bör i första hand användas på hjärtpatienter. 

 

Skillnaden mellan patienternas självuppfattade hälsa och samhällets uppfattning 

skiljer sig kraftigt för svåra hälsotillstånd. För de mildaste tillstånden skattar 

Dolans index livskvaliteten något högre, men det krävs inte mer än några tvåor 

eller en trea för att förhållanden växlar. 

 

Eftersom skillnaden är stor mellan de individuella preferenser och de 

samhälleliga preferenserna kan valet av synvinkel påverka resultatet i en 

kostnadsnyttoanalys, eftersom behandlingseffekten blir mer påtaglig med 

samhälleligt index 

.
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Bilaga 1, Frågeformuläret EQ-5D  
 
 
Rörlighet 

1. Jag går utan svårigheter 

2. Jag kan gå men med viss svårighet 

3. Jag är sängliggande 

 

Hygien 

1. Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning 

2. Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv 

3. Jag kan inte tvätta eller klä mig själv 

 

Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslor, familje- och 

fritidsaktiviteter) 

1. Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter 

2. Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter 

3. Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter 

 

Smärtor/besvär 

1. Jag har varken smärtor eller besvär 

2. Jag har måttliga smärtor eller besvär 

3. Jag har svåra smärtor eller besvär 

 

Oro/nedstämdhet 

1. Jag är inte orolig eller nedstämd 

2. Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning 

3. Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd 
 
 



 

  



 

  

Bilaga 2, SAS-kod 
 
 
Nedan följer exempel på kod för GEE respektive mixad modell. 

 

Proc genmod; 

Class  individ; 

Model  TTO = EQ1_2 EQ1_3 EQ2_2 EQ2_3 EQ3_2 EQ3_3 EQ4_2 EQ4_3 

EQ5_2 EQ5_3; 

Repeated  subject=individ  / type=unstr  corrw; 

Run; 

 

Proc mixed method=ml; 

Class individ; 

Model TTO = EQ1_2 EQ1_3 EQ2_2 EQ2_3 EQ3_2 EQ3_3 EQ4_2 EQ4_3 

EQ5_2 EQ5_3; 

Repeated  / type=un  subject=individ  rcorr; 

Run; 

 

 

Med kommandot proc väljs lämplig procedur. Class anger vilka variabler som är 

indikatorvariabler. Model anger vilken modell som ska testas. Repeated anges 

vid slumpeffekter för paneldata. Type anger vilken korrelationsstruktur som ska 

antas, i detta fall är det den empiriska. Med Corrw i GEE och rcorr i mixed 

skrivs korrelationerna ut. Subject anger vilken variabel som antas ha 

slumpmässig effekt, i det här fallet är det individerna. 



 

  



 

  

 

  

Rapporttyp 
Report category 
 
       Licentiatavhandling  
       Examensarbete 
       C-uppsats 
       D-uppsats     
       Övrig rapport 
 
 
    _ ________________  

Språk 
Language 
 
       Svenska/Swedish 
       Engelska/English 
 
 
    _ ________________ 

Titel               A comparison between individual and public preferences in measuring quality of life: A panel data approach 
 
Title               En jämförelse mellan individers självuppskattade livskvalitet och samhällets hälsopreferenser: en paneldatastudie av hjärtpatienter 
 
 
Författare 
Author 
 
Johan lyth 

ISBN 
____________________________________________
_________ 
ISRN       LIU-MAT-D-06/08-SE 
_________________________________________________________________ 

Serietitel och serienummer             ISSN 
Title of series, numbering                   ____________________________________ 

 
Datum 
Date 
 
200606 

URL för elektronisk version 

 
Sammanfattning 
Abstract 
 
Objective: In recent years there has been an increasing interest within the clinical (medical) science in measuring people’s health. When 

estimating quality of life, present practise is to use the EQ-5D questionnaire and an index which weighs the different questions. The question is 

what happens if the individuals estimate there own health, would it differ from the public preferences? The aim is to make a new prediction model 

based on the opinion of patients and compare it to the present model based on public preferences.  

Method: A sample of 362 patients with unstable coronary artery disease from the Frisc II trial, valued their quality of life in the acute phase and 

after 3, 6 and 12 months. The EQ-5D question form and also the Time Trade-off method (TTO), a direct method of valuing health was used. A 

regression technique managing panel data had to be used in estimating TTO by the EQ-5D and other variables like gender and age. 

Result: Different regression techniques vary in estimating parameters and standard errors. A Generalized Estimating Equation approach with 

empirical correlation structure is the most suitable regression technique for the data material. A model based on the EQ-5D question form and a 

continuous age variable proves to be the best model for an index derived by individuals. The difference between heart patients own opinion of 

health and the public preferences differs a great amount in the severe health conditions, but are rather small for healthy patients. Of the total 243 

health conditions, only eight of the conditions were estimated higher by the public index. 

Conclusions: As the differences between the approaches are significantly large the choice of index could affect the decision making in a clinical 
trial. 

Nyckelord 
Keyword 
 
Individuella preferenser, livskvalitet, hälsoekonomi, paneldata, Generalized Estimating Equation approach (GEE) 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
Statistik, Matematiska institutionen 



   

 

 
 
 

 
LIU-MAT-D-06/08-SE 


