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Sammendrag

Hoftebrudd innebærer brudd i lårhalsen eller i området ved den lille og store lårbens-

knuten. Vi vet at 70% av individer med hoftebrudd er kvinner og også at 70% av disse

individene er over 70 år.

I denne oppgaven er vi interessert i dødeligheten ved hoftebrudd. Vi skal utføre en

kohortstudie der vi analyserer et datasett bestående av individer som var 50 år eller eldre

i folke- og boligtellingen i Norge i 2001. Vi vil gjøre diverse undersøkelser for å beskrive

dødeligheten for ulike kovariater. I hovedsak er vi interessert i å undersøke hvordan diverse

kovariater påvirker dødeligheten ved hoftebrudd.

Store kohortanalyser kan være både tidkrevende og kostbare. Matchede kohortanalyser

der vi ser på en submengde av kohorten er et alternativ for å få ned kostnadene og tiden

det tar å utføre analysene. Vi skal i denne oppgaven også utføre matchede kohortanalyser

der vi matcher eksponerte individer med ikke-eksponerte individer ved hjelp av gitte

matchingsvariable. Vi er interessert i hvor stor submengde, eller mer presist hvor mange

ikke-eksponerte indivder vi trenger å matche hvert eksponert individ med for å oppnå

omtrent like god presisjon i resultatene som ved den fulle kohorten.
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Kapittel 1

Innledning

I en kohortstudie med tidsavhengige kovariater undersøker vi en hel befolkning eller et helt

datasett. Ved starten av studien registrerer vi individenes verdier av diverse kovariater.

Deretter blir alle individene fulgt opp over tid og vi registrerer om og eventuelt når de

har blitt eksponert for en gitt tidsavhengig egenskap. Slike eksponerte egenskaper kan

eksempelvis være sykdommer eller tilbakefall av en kreftsykdom. Vi registrer også om og

eventuelt når en hendelse, for eksempel død, har inntru�et i løpet av studietiden. I tilfeller

der en hendelse ikke har inntru�et eller individet forlater studien før studieslutt sensureres

individet. Deretter bruker vi diverse analysemetoder for å studere kohorten nærmere. Slike

metoder er eksempelvis Cox-regresjon for å undersøke sammenhengen mellom eksponerte

eller ikke-eksponerte individer og Kaplan-Meier estimatoren som brukes for å estimere

levetidsfunksjoner.

Vi starter denne oppgaven med å gi en introduksjon i begreper og metoder innen

levetidsanalyse. Deretter vil vi utføre simuleringer som benyttes til å modellere �ktive

data for derette å teste hvordan statistiske hypoteser og metoder fungerer. Vi vil også

vise hvordan vi kan simulere levetider. Videre vil vi simulere vanlig og matchet kohortdata

og utføre analyser på ulike modeller.

I hoveddelen av denne oppgaven vil vi analysere en kohortstudie bestående av alle

individer som var 50 år eller eldre i folke- og boligtellingen i Norge i 2001. Studieslutt er

2013. Vi er interessert i å undersøke dødeligheten ved hoftebrudd. Eksponerte individer

består av individer som har fått minimum ett hoftebrudd i løpet av studietiden. Data-

settet ble tilrettelagt og gitt av Folkehelseinstituttet og bestod opprinnelig av 1,446,678

individer. Diverse kovariater gitt i datasettet består blant annet av kjønn, utdanning,

sivilstatus, landsdel, landbakgrunn, fødselsår, dato for bruddinnleggelse ved sykehus og

dato for emigrering eller dødsfall. Vi har også lagt til ulike variable vi trenger i analy-

sene. Etter å ha slettet diverse individer med feilregistrerte verdier og individer som er

uaktuelle for studien satt vi igjen med 1,418,460 individer.

Vi vil i starten av kohortanalysene se nærmer på dødeligheten til kjønn, utdanning,

sivilstatus, landsdel og landbakgrunn. Vi vil ha størst fokus på kjønn, utdanning, sivil-

status og landsdel ettersom de virker å påvirke dødeligheten til hverandre. Vi vil utføre

Cox-regresjon og se nærmere på hazardratioer som forteller oss hvor stor dødeligheten

til et nivå av kovariatene er i forhold til referanseverdiene. Eksempelvis kan dette være
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2 KAPITTEL 1. INNLEDNING

dødeligheten til kvinner i forhold til menn. Vi vil også undersøke levetidsfunksjoner som

viser levetiden til individene.

Videre vil vi undersøke dødeligheten ved hoftebrudd med Cox-regresjon og levetids-

funksjon. Vi vil ved hjelp av multivariat regresjon undersøke kovariatenes e�ekt på dø-

delighet ved hoftebrudd. Det vil fokuseres mest på kjønn, utdanning og sivilstatus siden

analysene viser at disse og spesielt kjønn har størst påvirkning på dødeligheten ved hofte-

brudd.

Kohortstudier kan ofte være veldig kostbart og tidkrevende da vi må følge opp en

stor gruppe eller befolkning. Matchede kohortstudier blir ofte brukt ved studier der vi

bare undersøker en submengde av kohorten. Dette gjør at man sparer både tid og pen-

ger. Ved matchede kohortstudier matcher vi hvert eksponert individ med en eller �ere

ikke-eksponerte individer, såkalte referansepersoner, som matcher på diverse kovariater.

Typiske matchingsvariable er kjønn og alder. Vi mister noe informasjon i datasettet når vi

bare gjør analyser på en del av kohorten. Vi må derfor gjøre en helhetsvurdering på hvor

mange referansepersoner vi trenger per eksponert individ ved å vurdere kostnadene til

kohorten opp mot hvor mye informasjon vi mister ved en mindre kohort. Relativ e�siens

er et begrep som brukes for å vurdere hvor stor del av kohorten som er nødvendig.

Vi vil i oppgaven også utføre matchede kohortanalyser på datasettet der vi matcher

med ulike antall referansepersoner. Matchingsmetoden vi vil benytte heter `Exposure

density sampling' (EDS) [13]. Vi vil benytte kjønn og fødeår som matchingsvariable. Vi vil

utføre Cox-regresjon på både den fulle og de matchede kohortene. Deretter sammenligner

vi standardavviket for de ulike estimatene for å vise når de matchede kohortene nærmer

seg den fulle kohorten. Vi er i hovedsak interessert i hvor mange referansepersoner vi

trenger for å estimere hoftebrudd tilstrekkelig presist i forhold til den fulle kohorten.

Videre vil vi undersøke hvordan kjønn, alder i 2001, utdanning og sivilstatus endrer seg

i de matchede datasettene i forhold til den fulle kohorten.

Oppgaven består av følgende kapitler:

� Kapittel 2: Levetidsanalyse. Dette kapittelet gir en kort innføring i levetidsanalyse

og nyttige begreper som brukes for å analysere tidsavhengige kovariater.

� Kapittel 3: Simuleringer. Dette kapittelet består først av kort teori om hvordan

simulere levetider fra Cox modell og Additiv Hazard modell. Deretter følger resul-

tater fra ulike simuleringer som viser at vi kan simulere �ktive data for å vurdere

statistiske antakelser og metoder.

� Kapittel 4: Analyser på virkelige data. Dette kapittelet består av dødelighetsanaly-

ser med hovedfokus på hoftebrudd for en kohort bestående av alle individer i Norge

som var 50 år eller eldre 1.januar 2001.

� Kapittel 5: Matchede kohortstudier. Dette kapittelet består av macthede kohort-

studier med datasettet fra kapittel 4.

� Kapittel 6: Oppsummering. Dette kapittelet består av en konklusjon med resultater

fra oppgaven og kommentarer om videre arbeid.



Kapittel 2

Levetidsanalyse

Hoveddelen av dette kapittelet er hentet fra læreboken Aalen, Borgan & Gjessing (2008)

[1] og forelesningsntater fra emnet Forløpsanalyse (STK4080) ved Universitetet i Oslo.

Levetidsanalyse er et stort felt innen statistikk hvor vi er interessert i tiden til fore-

komster av diverse begivenheter. Slike analyser kan for eksempel være studier innen medi-

sin, demogra� og biologi der vi ser nærmere på hendelser som livstid og død, diverse nivåer

av sykdommer eller fødsel og død hos barn. For å forstå årsaken til hendelsene undersøker

vi så disse begivenhetene nærmere for å �nne risikofaktorer ved hjelp av regresjonsmeto-

der egnet for levetidsanalyse.

Levetidsanalyse brukes spesielt når vi er interessert i å studerere hvordan �ere be-

givenheter endrer seg over tid. Man kan for eksempel være interessert i å undersøke en

sykdom med �ere stadier og forske på menneskets helsetilstand i hvert stadium. Ved

en slik studie kan vi eksempelvis ta diverse prøver underveis for deretter å registrere

hvordan pasienter responderer på ulike behandlingsmetoder. Deretter undersøker man

hvordan sammenhengen mellom disse resultatene påvirker utfallet av sykdommen.

Vi kan som tidligere nevnt bruke levetidsanalyse innen medisin for å �nne e�ektivi-

teten av behandlingsmetoder og medisiner for ulike sykdommer. Det kan også brukes for

å lære hvor pålitelige teknisk utstyr er. Vi får dermed en bedre forståelse rundt ulike

risikofaktorer ved sykdommer, og kan bruke denne informasjon til å redusere eller unngå

risikoen for å utvikle dem. Levetidsanalyse brukes også innen biologi hvor vi for eksempel

undersøker utviklingen av ulike dyrearter på spesielle steder i verden. Gjennom studier

av statistikk over skilsmisser, fødsler og arbeidsledighet kan levetidsanalyse også gi oss en

bedre forståelse av den sosiale adferden hos mennesker. Levetidsanlalyse og dødelighet er

også relevant innen forsikring. Mange av teknikkene og metodene innen levetidsanalyse

kan benyttes ved beregninger av pension og livsforsikring der det er nødvendig å beregne

dødelighetsrisikoen til et individ.

2.1 Sensurering

Et viktig begrep innen levetidsanalyse er levetid. Det betegner tiden mellom to begiven-

heter vi er interessert i å undersøke. Eksempler på levetider kan være perioden fra fødsel
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4 KAPITTEL 2. LEVETIDSANALYSE

Figur 2.1.1: Eksempel over sensurering. Fiktiv ett års studie for 10 personer. Øvre �gur
viser levetid i kalendertid gitt i måneder og nedre �gur viser levetid i studietid. Sensurering
og avslutning av studien betegnes med den vertikale linjen.

til død, fra sykdomsstart til død, tiden fra friskmelding til tilbakefall eller tiden mellom

en kvinnes første og andre fødsel.

Et problem når vi gjør studier innen levetidsanalyse er at vi må vente på at begiven-

heten vi er interessert i skal inntre�e. Når så studien ender og vi skal undersøke resultatene

vil begivenheten ha inntru�et for noen personer og ikke for andre. Eksempelsvis kan vi

ved en undersøkelse av en kreftsykdom der vi er interessert i tilbakefall hos personer

i remisjon ofte oppleve at �ere personer ikke har fått tilbakefall innen avslutningen av

studien. Disse kan få tilbakefall senere, men det vil vi ikke ha noe informasjon om når vi

gjør våre statistiske beregninger. Studier av tiden det tar før ektepar blir skilt er et annet

eksempel. Her kan noen ektepar fortsatt være gift etter at studien er avsluttet, men så

skille seg på et senere tidspunkt. Levetidsdata består derfor av både fullstendig og ufull-

stendig data. Dette er den store forskjellen mellom levetidsdata og ordinære data. Ved

ordinære data �nner vi som oftest dataene raskt i en måling, for eksempel vekt og høyde,

mens levetidsdata derimot skiller seg ut ved at vi må vente til begivenheten inntre�er.

Vi kaller slike ufullstendig data for sensurert levetidsdata. Figur 2.1.1 viser et ek-

sempel på en �ktiv ett års klinisk studie med 10 personer hvor vi registrerer om og når

tilbakefall av en sykdom inntre�er. Øvre �gur viser når pasientene kommer inn i studien

i kalendertid, markert med gule lyse fylte sirkler. Vi ser at starttidspunktet er forskjellig

for pasientene. Personene blir fulgt opp til tilbakefall inntre�er eller til slutten av studien,
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markert med mørke fylte sirkler. Avslutningen av studien markeres med den vertikale lin-

jen for måned 12. I nedre �gur ser vi studietiden for personene, altså tiden fra de entrer

studien gitt ved tid 0, til tilbakefall inntre�er eller studien avsluttes. I øvre �gur ser vi

at for pasientene 1, 3, 4, 7, 8, 9 og 10 har vi fullstendig data, tilbakefall har inntru�et

før avslutningen av studien. For individene 2, 5 og 6 har vi derimot ikke registrert at

tilbakefall har inntru�et, og vi har sensurering. Denne studien er et eksempel på høyre

sensurering ettersom sensureringen blir kuttet av på høyre side når vi avslutter studien.

I andre tilfeller kan også sensurering inntre�e ved at en pasient trekker seg fra studien.

Under en studie beskriver vi analysetiden som vist i den nedre delen av Figur 2.1.1.

I en klinisk studie betegner startbegivenheten tid null i studietiden. Eksempler på dette

er når man får en diagnose, starter deltakelsen i studien eller blir innlagt på et sykehus.

Risikomengden ved tid t er en betegnelse innen levetidsanalyse som angir mengden

av individer ved tid t hvor en gitt begivenhet eller sensurering ikke har inntru�et ennå.

Vi sier at personene som ikke har opplevd hendelsen er under risiko. Risikomengden vil

avta når den interessante begivenheten inntre�er, når vi har sensurering ved slutten av

studien eller når personer trekker seg fra studien. Motsatt vil den øke når nye personer

blir lagt til studien. Risikomengden i nedre del av Figur 2.1.1 starter med 10 individer

ved tid 0, er på 8 individer ved tid 3, og blir deretter mindre og mindre etterhvert som

tiden går.

Et begrep med likheter til sensurering er trunkering. Trunkering betyr at personer

kommer inn i studien ved forskjellige tider. I kliniske studier kan det forekomme at

pasienter der en gitt begivenhet har inntru�et først blir observert en tid senere. Dette kan

eksempelvis forekomme ved sykdomsstudier. Her blir bare de individene som overlever

det første stadiet av sykdommen og blir innlagt på sykehus innkludert i studien. Tid 0 i

studietid for hvert individ vil være tidspunktet de utvikler sykdommen, men de vil ikke

bli registrert og inkludert i studien før de har fått diagnosen på sykehuset. Dermed kan

starttidspunktet for deltakelse i studien være forskjellig for pasientene. Pasienter som dør

før de blir innlagt blir ikke innkludert i studien. Vi får dermed venstretrunkerte data

og en forsinket registrering av disse dataene. Ved slike tilfeller kan risikomengden både

avta og øke over tid når nye pasienter blir lagt inn på sykehuset og starter deltakelsen i

studien.

2.2 Levetidsfunksjon og hazardrate

Levetidsfunksjon og hazardrate er viktige begreper når vi undersøker levetidsdata. I en

levetidsstudie starter vi med en mengde individer ved tid 0 og venter på at en spesiell

begivenhet skal inntre�e. Levetidsfunksjonen S(t) plottes som en avtagende kurve og be-

tegner forventet andel av individer der den gitte begivenheten ikke har inntru�et ved tid t.

Vi betegner levetiden med den tilfeldige variabelen T , og angir dermed levetidsfunksjonen

slik

S(t) = P (T > t). (2.1)
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Figur 2.2.1: Eksempel over to simulerte levetidsfunksjoner og tilhørende hazardrater.

Når vi behandler levetidsdata i studietid er levetidsfunksjonen sannsynligheten for

at begivenheten vi er interessert i ikke har inntru�et før tid t. Underveis i en studie

vil den interessante hendelsen inntre�e for stadig �ere og �ere individer. Over tid vil

derfor ofte kurven til levetidsfunksjonen gå mot null. I noen tilfeller har vi studier hvor

begivenheten vi er interessert i ikke forekommer for en del av individene. Eksempler

på dette er skilsmisse eller fødsel av barn nummer to. I slike tilfeller vil den tilfeldige

variabelen T være uendelig og levetidsfunksjonen S(t) vil bevege seg mot en positiv verdi

når t går mot uendelig.

Vi betegner som sagt levetidsfunksjonen som sannsynligheten for at en begivenhet

ikke har inntru�et før tid t. Her har vi ubetinget sannsynlighet. Hazardraten α(t) skiller

seg derimot fra levetidsfunksjonen ved at vi har en betinget sannsynlighet. Variabelen

T må ha en sannsynlighetstetthet og være absolutt kontinuerlig. Vi kan da bruke infor-

masjonen over individene hvor begivenheten ikke har inntru�et før tid t for å �nne den

betingede sannsynligheten for at begivenheten da inntre�er i et kort intervall (t, t + dt].

Denne sannsynligheten er tilnærmet lik α(t)dt, der hazardraten α(t) er de�nert som

grenseverdien

α(t) = lim
∆t→0

1

∆t
P (t ≤ T < t+ ∆t|T ≥ t). (2.2)

Figur 2.2.1 viser et eksempel med to �ktive levetidsfunksjoner og tilhørende hazardrate-

funksjoner. Levetidsfunksjonene starter i verdien 1 og avtar over tid. De tilhørende

hazardratefunksjonene vises i de høyre �gurene. Ulike hazardrater kan være veldig for-
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skjellige avhengig av hvordan den tilhørende levetidsfunksjonen ser ut, men de er alltid

ikke-negative funksjoner. I neste underkapittel følger informasjon om Kaplan-Meier og

Nelson-Aalen estimatorene som kan brukes til å estimere henholdsvis levetidsfunksjon og

hazardrate.

Hvis vi kjenner til enten levetidsfunksjonen S(t) eller hazardraten α(t) kan vi bruke

den kjente funksjonen til å �nne den andre. Dette er en viktig egenskap mellom levetids-

funksjonen og hazardraten. Vi har at den kumulative hazardraten A(t) er gitt ved

A(t) =

∫ t

0

α(s)ds. (2.3)

Slik at den deriverte av den kumulative hazardraten er gitt ved

dA(t) = A′(t) = α(t) = lim
∆t→0

1

∆t

S(t)− S(t+ ∆t)

S(t)

= −S
′(t)

S(t)
= −dS(t)

S(t)
.

Ved å integrere denne formelen og bruke at S(0) = 1 får vi at

A(t) =

t∫
0

dA(t) = −
S(t)∫

S(0)

dS(t)

S(t)
= −

[
log{S(t)}

]S(t)

S(0)

= − log{S(t)}+ log{S(0)} = − log{S(t)}+ log 1 = − log{S(t)}.

Vi har dermed sammenhengen at

A(t) =

∫ t

0

α(s)ds = − log{S(t)}. (2.4)

S(t) = exp
{
−
∫ t

0

α(s)ds
}

= exp{−A(t)}. (2.5)

Dette viser at vi kan �nne levetidsfunksjonen S(t) så lenge vi vet hazardraten α(t),

og at vi likeledes kan �nne hazardraten når vi vet levetidsfunksjonen.

2.3 Estimatorer for levetidsdata

Til arbeid med levetidsdata benyttes estimatorene Kaplan-Meier og Nelson-Aalen. Vi

fokuserer mest på Kaplan-Meier i denne oppgaven og vil derfor kun gi en kort beskrivelse

av Nelson-Aalen.

2.3.1 Kaplan-Meier estimator

Kaplan-Meier estimatoren, ofte kalt produktgrenseestimator, er en ikke-parametrisert

estimator som brukes når vi har en studie med sensurert levetidsdata og ønsker å esti-

mere levetidsfunksjonen. Kaplan-Meier brukes ofte innen medisin for å måle andelen av

pasienter som fortsatt er i live etter å ha gjennomført en spesiell behandlingsmetode for
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en sykdom. Estimatoren kan også brukes for å måle hvor lenge mennesker er arbeidsledige

etter å ha mistet jobben, eller for å måle tiden til en svikt for maskindeler.

Estimatoren ble først introdusert i en artikkel av P. E. Böhmer i 1912 [2]. Denne

artikkelen �kk lite oppmerksomhet og ble glemt frem til Edward L. Kaplan og Paul Meier

publiserte artikkelen Nonparametric estimation from incomplete observations (1958) [3].

Kaplan-Meier estimatoren ble derfor oppkalt etter Kaplan og Meier på grunn av denne

viktige artikkelen.

Når vi estimerer en levetidsfunksjon har vi en studie med n individer. Vi antar at vi

bare har høyresensurerte levetidsdata, og ikke venstretrunkerte data. Vi antar også at vi

ikke har sammenfallende levetider over intervallet [0, t].

Y (t) betegner antall individer som er under risiko rett før tid t, mens Tj forteller oss

tiden for når en begivenhet har intru�et. Videre har vi at T1 < T2 < . . . representerer

de ordnede levetidene. For å få en bedre forståelse for Kaplan-Meier estimatoren deler

vi tidsintervallet [0, t] i �ere mindre intervaller, der 0 < t0 < t1 < · · · < tK = t. Vi

kan så betegne levetidsfunksjonen S(t) ved å bruke multiplikasjonsregelen for betinget

sannsynlighet, gitt ved

S(t) =
K∏
k=1

S(tk|tk−1). (2.6)

Den betingede sannsynligheten S(tk|tk−1) betegner sannsynligheten for at den interessan-

te begivenheten vil inntre�e etter tid tk gitt at den ikke har inntru�et før tid tk−1.

Vi antar altså at vi har høyresensurerte data og ingen sammenfallende levetider. Vi

kan derfor krympe alle intervallene slik at de bare inneholder én begivenhet hver og all

sensurering inntre�er i høyre endepunkt. Når vi har intervaller uten observerte hendelser,

estimerer vi S(tk|tk−1) med verdien 1. Om vi derimot observerer en begivenhet i intervallet

Tj ∈ (tk−1, tk], estimerer vi S(tk|tk−1) med verdien 1 − 1/Y (tk−1) = 1 − 1/Y (Tj). Vi får

dermed en formel for Kaplan-Meier estimatoren som er gitt ved

Ŝ(t) =
∏
Tj6t

{
1− 1

Y (Tj)

}
. (2.7)

Hvis vi derimot ikke har noen sensurerte data reduseres Kaplan-Meier estimatoren til

1 minus den empiriske kumulative fordelingsfunksjonen, gitt ved

Ŝ(t) = 1− F̂ (t) = 1−

n∑
i=1

I(Xi 6 t))

n
. (2.8)

Estimatet for variansen til Kaplan-Meier estimatoren er gitt ved

τ̂ 2(t) = Ŝ(t)2
∑
Tj6t

1

Y (Tj)2
. (2.9)

Dette estimatet avviker litt fra M. Greenwoods [4] formel. For interesserte se formel i

læreboken til Aalen, Borgan & Gjessing (2008) [1].
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Figur 2.3.1: Eksempel over en Kaplan-Meier kurve for datasettet aml fra survival pakken
i progammet R.

Kaplan-Meier estimatoren er ved tid t tilnærmet normalfordelt i store prøver. Vi kan

derfor �nne et standard 100(1− α)% kon�densintervall ved formelen:

Ŝ(t)± z1−α/2τ̂(t), (2.10)

der z1−α er fraktilen 1− α/2 fra den standard normalfordelte fordelingen.

Vi bruker også Kaplan-Meier estimatoren for venstretrunkerte data. Risikomengden

Y (t) består da av antallet som har kommet inn i studien før tid t, og fortsatt er innkludert

i studien rett før tid t. Denne risikomengden vil ofte være ganske liten for lave verdier av

t når vi behandler venstretrunkerte data. Estimatene Ŝ(t) kan som følge av dette ha liten

presisjon. Den betingede levetidsfunksjonen S(t|s) er bedre å bruke i slike situasjoner. Vi
utfører estimeringen likt som for høyresensurerte data, men vi har med en begrensing for

Tj, der s < Tj < t.

En Kaplan-Meier kurve beskrives som en trappefunksjon av en serie med synkende

horisontale steg. Figur 2.3.1 viser et eksempel på dette. Ved store nok utvalg av data-

sett vil Kaplan-Meier kurven bevege seg mot den virkelige levetidsfunksjonen for popula-

sjonen, og vi får en glatt �n kurve. Kaplan-Meier kurver er et nyttig redskap innen medisin

når man grupperer pasienter i to grupper. Vi ser et eksempel på dette i �gur 2.3.1 som

viser to grupper av pasienter i remisjon. I dette eksempelet brukes datasettet aml som er

hentet fra survival pakken fra programmet R. Datasettet består av pasienter i remisjon

etter å ha blitt behandlet med cellegift for akutt myelogen leukemi. Hensikten er å �nne

ut om vedlikeholdsbehandling med cellegift under remisjon forlenger remisjonsperioden.
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På grafen ser vi at pasienter uten vedlikeholdsbehandling har en kortere remisjonstid enn

pasienter som får denne typen behandling Det kan dermed se ut til at vedlikeholdsbe-

handling er nyttig for å øke remisjonsperioden.

2.3.2 Kort om Nelson-Aalen estimator

Nelson-Aalen estimatoren er i likhet med Kaplan-Meier estimatoren en ikke-parametrisk

estimator. Den brukes som tidligere nevnt til å estimere den kumulative hazardraten A(t)

til sensurert levetidsdata, de�nert i underkapittel 2.2. Estimatoren har sitt opphav etter

artikler publisert av Wayne Nelson i 1969 [5] og 1972 [6], B.Altshuler i 1970 [7] og Odd

Aalens artikkel Nonparametric inference for a family of counting processes (1978) [8].

Nelson-Aalen estimatoren er gitt ved

Â(t) =
∑
Tj6t

1

Y (Tj)
. (2.11)

Estimatet for variansen er gitt ved:

σ̂2(t) =
∑
Tj6t

1

Y (Tj)2
. (2.12)

Vi har at variansen til Kaplan-Meier er Ŝ(t)2 ganger variansen til Nelson-Aalen estima-

toren.

En Nelson-Aalen kurve har i likhet med Kaplan-Meier horisontale steg, men i en serie

av sammenhengende økende steg. Nelson-Aalen estimatoren er dermed en økende høyre

kontinuerlig trappefunksjon med inkrementene 1/Y (t). Ved store nok utvalg av datasett

vil også Nelson-Aalen bevege seg til å bli en glatt �n kurve.

2.3.3 Sammenheng mellom Kaplan-Meier og Nelson-Aalen

Vi kan �nne et tilnærmet estimat for Kaplan-Meier estimatoren Ŝ(t) ved å benytte Nelson-

Aalen Â(t). Vi starter med å utlede eksponentialen av −Â(t), der vi har at

exp{−Â(t)} = exp

−∑
Tj6t

1

Y (Tj)

 =
∏
Tj6t

exp

(
− 1

Y (Tj)

)
, (2.13)

der vi har benyttet de�nisjonen av Nelson-Aalen i likning (2.11). Vi får videre ved hjelp

av å utføre en 1.orden taylorutvikling av eksponentialfordelingen rundt 0 at

exp{−Â(t)} =
∏
Tj6t


(
− 1
Y (Tj)

)0

0!
+

(
− 1
Y (Tj)

)1

1!
+ restledd


≈
∏
Tj6t

(
1− 1

Y (Tj)

)
= Ŝ(t),

(2.14)
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der vi har at restleddet er et ledd som går mot 0, og vi har brukt de�nisjonen for Kaplan-

Meier i likning (2.7).

Vi har altså vist at vi kan �nne Kaplan-Meier estimatoren ved hjelp av Nelson-Aalen,

der vi har at Ŝ(t) ≈ exp(−Â(t)).

2.4 Cox-regresjon

Når vi behandler levetidsdata er Cox-regresjon en nyttig statistisk modell for å analysere

dataene. Hensikten med modellen er å sammenligne levetiden til ulike individer og un-

dersøke e�ekten av diverse kovariater. Kovariater er sekundære variable som kan påvirke

resultatene, og i slike tilfeller er kovariatene av direkte interesse for undersøkelsen. Ko-

variater som ikke påvirker resultatene er såkalte konfunderende faktorer. Eksempler på

kovariater er alder, kjønn eller behandlingsmetoden en pasient gjennomgår.

Cox modellen brukes ofte for å analysere levetiden til pasienter i kliniske studier. Vi

kan da bruke modellen for å isolere e�ekten av behandlingen til en sykdom fra e�ektene av

de andre kovariatene i studien. I visse tilfeller vil �ere kovariater enn behandling påvirke

pasientenes overlevelse. Slike kovariater kan være vanskelige å kontrollere i den kliniske

studien. Dette kan gjøres enklere ved hjelp av Cox modellen.

Cox-regresjon modellerer levetidene, gitt som hazardratefunksjonen, til forklarings-

variablene. Modellen har sitt opphav etter Sir David Cox [9] som observerte at hvis den

proporsjonale hazard antakelsen holder, altså at kovariatene er multiplikativt relatert til

hazarden, kan man estimere e�ekten til parametrene uten å ta hensyn til hazardrate-

funksjonen. Denne metoden å behandle levetidsdata på ble kalt Cox proporsjonal hazard

modell, forkortet til Cox modell eller proporsjonal hazard modell.

Cox-regresjon er den mest brukte modellen når vi behandler sensurert levetidsdata.

Modellen er gitt ved:

α(t|xi) = α0(t) exp{β1xi1 + · · ·+ βpxip} = α0(t) exp(βxi), (2.15)

der (β1, . . . , βp) er regresjonsparametrene, (xi1, . . . , xip) er kovariatene for individ i og

α0(t) er baseline hazarden, ofte kalt underliggende hazard, som forteller formen til hazardra-

ten som en funksjon over tid til et individ der alle kovariatene er lik 0.

Leddet exp{β1x1 + · · · + βpxp} kalles relativ risiko eller mer presist hazardratio, og

beskriver hvordan størrelsen av hazarden avhenger av kovariatene. Hazardratioen til to

individer med henholdsvis kovariatvektorene x1 og x2 er gitt ved:

α(t|x2)

α(t|x1)
=
α0(t) exp(βx2)

α0(t) exp(βx1)
= exp{β(x2 − x1}. (2.16)

Dette forholdet er konstant over tid. Dersom vi antar at alle elementene for x1 og x2 er

like bortsett fra det j-te elementet, slik at x2j = x1j + 1, har vi at hazardratioen er lik:

α(t|x2)

α(t|x1)
=
α0(t) exp(β1x11 + · · ·+ βj(x1j + 1) + · · ·+ βpx1p

α0(t) exp(β1x11 + · · ·+ βjx1j + · · ·+ βpx1p

= exp(βj). (2.17)
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Vi ser da at hazardraten multipliseres med exp(βj) dersom den j-te kovariaten økes med

en enhet mens de andre kovariatene holdes konstant. Vi sier ofte at exp(βj) er rate

ration eller hazard rate ratioen til den j-te kovariaten. I visse tilfeller blir den også kalt

relativ risiko. Dette kan brukes til å undersøke e�ekten i en behandlingsgruppe for en gitt

sykdom opp mot en kontrollgruppe. En verdi av exp(βi) mindre enn 1 reduserer risikoen

for responsvariabelen, og en verdi større enn 1 øker risikoen.

Vi kan estimere regresjonskoe�sientene ved å bruke partiell likelihood. Vi �nner den

partielle likelihooden for β ved å multiplisere de betingede sannsynlighetene for alle de

observerte levetidene. Det antas at vi ikke har noen sammenfallende begivenhetstider. Ti
betegner faktisk observert levetid for når en hendelse har inntru�fet.

Vi har dermed at den partielle likelihooden er gitt ved

L(β) =
∏
Ti

Li =
∏
Ti

α(Ti|xi)∑
j∈R(Ti)

α(Ti|xj)

=
∏
Ti

α0(Ti) exp(βxi)∑
j∈R(Ti)

α0(Ti) exp(βxj)
=
∏
Ti

exp(βxi)∑
j∈R(Ti)

exp(βxj)
,

(2.18)

der RTi er risikomengden ved tid Ti som består av mengden av individer i live og usen-

surerte. L(β) er altså produktet over de betingede sannsynlighetene

Li =
α(Ti|xi)∑

j∈R(Ti)

α(Ti|xj)

for at et individ i observerer en begivenhet ved tid Ti gitt at en begivenhet har inntru�et

for et individ i risikomengden R ved tid Ti. Vi ser at L(β) ikke avhenger av α0(Ti) som

er forkortet bort. En annen metode å skrive likningen (2.18) for L(β) på er å benytte en

indikatorfunksjon di for observert hendelse.

De estimerte regresjonsparametrene β̂ beregnes ved å maksimere L(β), som altså er

konstant over tid. Vi oppnår dette ved å løse likningene for score funksjonene

U(β) =
∂

∂β
log{L(β)} = 0. (2.19)

For store utvalg av data har vi at estimatoren β̂ er tilnærmet multinormalt fordelt,

slik at β̂ ∼ N(β,Σ). Kovariansmatrisen Σ kan estimeres som den inverse av informasjons-

matrisen I(β̂)−1, der

I(β) = − ∂2

∂βi∂βj
log{L(β)} (2.20)

er den observerte informasjonsmatrisen.

Ønsker man å teste nullhypotesen β = β0, der β0 er kjent og ofte lik 0, kan vi benytte

testene:

� Likelihood ratio test: χ2
LR = 2{logL(β̂)− logL(β0)}.

� Score test: χ2
SC = U(β0)T I(β0)−1U(β0).
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� Wald test: χ2
W = (β̂ − β0)T I(β̂)(β̂ − β0).

Disse testene er asymptotiske like, og under nullhypotesen er alle tilnærmet kji-

kvadratfordelt med p frihetsgrader.

2.4.1 Kort om alternative regresjonsmodeller

Det vil være mest fokus på Cox modellen i denne oppgaven, men det benyttes også

andre regresjonsmodeller innen levetidsanalyse. Aalens additive regresjonsmodell er et

alternativ til Cox modellen og kan også brukes til sensurert levetidsdata. Modellen antar

at hazardraten til et individ i er gitt ved

α(t|xi) = α0(t) + β(t)Txi = α0(t) + β1(t)xi1 + · · ·+ βp(t)xip, (2.21)

der (x1, . . . , xp) er kovariatene til individ i, (β1(t), . . . , βp(t)) er regresjonsfunksjonene og

α0(t) er baseline hazarden, altså hazardraten til et individ der alle kovariater er lik 0.

βj(t) beskriver hvordan kovariatene påvirker hazardraten ved tid t.

Lin-Ying modellen er et spesialtilfelle av Aalens additive modell, gitt ved

α(t|xi) = α0(t) + βTxi = α0(t) + β1xi1 + · · ·+ βpxip, (2.22)

der alle regresjonsfunksjonene (βi(t) = βi) er konstante over tid. Denne modellen ligner på

Cox modellen ved at den har kovariater og regresjonsfunksjoner som ikke er tidsavhengige.

2.5 Kohort og kasus-kontroll-studier

Teori fra dette underkapittelet er hentet fra notatet til Borgan & Samuelsen (2005) [10]

og artikkelen til Jae W. Song & Kevin C. Chung (2010) [11].

Kohort og kasus-kontroll-studier er de viktigste analysemetodene i epidemiologiske

studier. I en kohortstudie ser vi på en hel befolkningen eller et helt datasett. Ved starten

av studien ser vi på en gruppe friske individer og registrerer om de er eksponert eller

ikke-eksponert for en eller �ere egenskaper, såkalte kovariater. Kovariater kan også bestå

av �ere nivåer for en gitt egenskap. Slike egenskaper kan eksempelvis være alder, bosted,

sykdomsnivåer eller behandlingsmetoder. Vi følger så disse individene over tid og regist-

rerer om de i løpet av studien for eksempel har utviklet en sykdom, fått tilbakefall under

remisjon eller dør. Alle individer blir fulgt opp likt under studien.

Vi skiller mellom to typer kohortstudier, prospektive eller retrospektive avhengig av

når studien ble startet. I en prospektiv studie samler vi informasjon om kovariatene før

for eksempel en sykdom eller død har inntru�et. I retrospektive studier samler vi data

om både eksponering og sykdom etter at det har inntru�et. Under en slik retrospektiv

kohortstudie blir opplysninger om eksponerte og ikke-eksponerte individer samlet fra tid-

ligere helseregistre. I kapittel 4 og 5 skal vi se nærmere på en prospektiv kohortstudie over

dødelighet ved hoftebrudd for individer som var 50 år eller eldre i folke- og boligtellingen

i Norge i 2001.
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Ved kasus-kontroll-studier har vi ofte en mindre gruppe med individer. Ved starten

av en sykdomsstudie som gjennomføres som en kasus-kontroll-studie deler vi individene

i to grupper. Vi har en kasus gruppe bestående av individer som har sykdommen eller

tilstanden vi vil undersøke, og en kontroll gruppe med individer som ikke har sykdommen.

Vi undersøker så begge gruppenes historie av eksponering av visse risikofaktorer eller

egenskaper før de utviklet sykdommen. Vi undersøker på denne måten om det er en

statistisk signi�kant forskjell i ratene for eksponering av en risikofaktor, og beskriver om

det er sammenheng mellom risikofaktoren og utviklingen av sykdommen.

Den største forskjellen mellom kohortstudier og kasus-kontroll-studier er at vi med

kohortstudier ønsker å �nne sykdomsandelen blant eksponerte og ikke-eksponerte indivi-

der, mens vi i kasus-kontroll-studier ønsker å �nne andelen av eksponering blant individer

som har en sykdom (kasuser), og individer som ikke har sykdommen (kontroller). Ved

en kasus-kontroll-studie trekker vi ofte individer fra en kohortstudie. Dette bidrar til å

gjøre denne type studie billigere og mindre tidkrevende enn en kohortstudie. En kasus-

kontroll-studie kan gi oss et veldig godt estimat for risikoratioen, men noen ganger kan

vi få en viss skjevhet i resultatene dersom kasusene og kontrollene ikke har blitt trukket

fra samme populasjon eller utvalg.

Innen feltet levetidsanalyse analyserer vi resultatene etter en kohortstudie ved å se på

hazardratioer ved Cox-regresjon. Hazardratioen forteller oss om risikoen for å utvikle for

eksempel en sykdom eller dø innen studietiden. En hazardratio på 1 betyr at sykdomsra-

ten eller dødeligheten er lik mellom eksponerte og ikke-eksponerte individer. Dette betyr

at vi ikke har forbindelse mellom eksponering og sykdom. En hazardratio på under 1 vil

si at raten for eksponerte individer er mindre enn for ikke-eksponerte individer, altså at

eksponerte individer har mindre risiko for å utvikle sykdommen eller dø. En hazardratio

over 1 forteller oss at eksponerte individer har høyere risiko for å utvikle sykdommen eller

dø enn ikke-eksponerte personer.

I kohortstudier er vi interessert i å undersøke sammenhengen mellom individer eks-

ponert for en gitt egenskap og ikke-eksponerte individer. For å redusere kostnadene ved

kohortstudier er matching et viktig redskap for å redusere datamateriale nødvendig for å

utføre analysene. Matching består i å tilfeldig trekke en eller �ere referansepersoner for

hvert eksponert individ. Vi kan enten gruppere med en kasus og en eller �ere kontroller per

gruppe, eller vi kan gruppere �ere kasuser med �ere kontroller per gruppe. Vi kan matche

enten med eller uten matchingsvariable. Ved matching uten matchingsvariable trekker vi

tilfeldig referansepersoner uten å ta hensyn til verdier for andre kovariater. Ved matching

med matchingsvariable trekker vi for hvert eksponert individ et gitt antall referanseper-

soner som har verdier som matcher på disse kovariatene. Typiske matchingsvariable er

kovariater som øker risiko for eksponering, for eksempel kjønn, alder eller bosted. Ved å

bruke matching kan vi forbedre sikkerheten til den estimerte hazardratioen, men vi kan

ikke estimere e�ekten til variablene vi matcher på.

Ved matching uten tidsavhengig eksponering trekker vi enkelt et gitt antall ikke-

eksponerte referansepersoner for hvert eksponert individ. Tidsavhengig eksponering blir

mer komplisert ved at vi må ta hensyn til når individene blir eksponert og når de blir

sensurert eller en hendelse inntre�er. I kapittel 5 vil vi undersøke dødelighet ved den tids-
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avhengige kovariaten hoftebrudd. Vi vil da gjøre en matchet kohortanalyse der vi matcher

et viss antall individer uten hoftebrudd med hvert individ med hoftebrudd. Matchings-

variablene i dette tilfellet er fødeår og kjønn. Vi vil da benytte en matchingsmetode kalt

EDS [13] som trekker referansepersoner fra risikomengden som består av individer som

ennå ikke er eksponert, sensurert eller har oppnådd en hendelse. (Se kapittel 5 for detaljert

beskrivelse av metoden).

Under matchingstudier vil vi få et datasett som er mye mindre enn det opprinnelige

datasettet. Vi må derfor merke oss at vi kan få en del skjevheter i resultatene. I slike

tilfeller er det nødvendig å gjøre �ere analyser for å �nne det laveste antall referanse-

personer per eksponert individ der usikkerheten minimeres tilstrekkelig. Relativ e�sient

er et begrep som brukes for dette, se kapittel 5, som beregner hvor godt det matchede

datasettet tilpasser den fulle kohorten og hvor mye større utvalg vi trenger for å minske

usikkerheten til et tilstrekkelig nivå.



Kapittel 3

Simuleringer

Simulering er et viktig verktøy innen statistikk. Formålet med simulering er å vurdere

hvordan statistiske antagelser og metoder virker og å beregne kompliserte integraler nume-

risk. Simulering går i hovedsak ut på å modellere tilfeldige kunstige data og begivenheter

for deretter å teste og forstå hvordan hypoteser eller statistiske metoder fungerer.

Det er ofte kostbart og tidkrevende å samle inn virkelige levetidsdata. Ved å simulere

data unngår vi dette problemet og kan fort og billig danne oss en oversikt over en spesiell

metode eller hypotese. Vi må imidlertidig huske på at vi anvender simulerte data, altså

ikke-virkelige data.

I dette kapittelet skal vi bruke simulert levetidsdata for å vise egenskapene til estima-

torer ved ulike modeller og se om estimatorene har skjevheter i forhold til sine opprinnelige

verdier. I denne type simulering trekker vi ulike levetider bestående av en levetid T , en

sensurert levetid C og en venstretrunkert levetid V . Vi vil i vårt tilfelle simulere levetider

fra eksponentialfordelingen. Weibullfordelingen er et annet alternativ.

3.1 Simulering av levetider

Fra likning (2.5) i kapittel 2 har vi at den betingede levetidsfunksjonen S(t|x) for en gitt

levetid t og kovariat x er gitt ved:

S(t|x) = exp{−A(t|x)} = exp
{
−
∫ t

0

α(s|x)ds
}
. (3.1)

Fra likning (2.1) har vi at levetidsfunksjonen S(t) er gitt ved

S(t) = P (T > t) = 1− P (T ≤ t) = 1− F (t), (3.2)

der F (t) er den kumulative fordelingen til levetiden T . Vi har dermed at den betingede

kumulative fordelingen til T er gitt ved

F (t|x) = 1− S(t) = 1− exp{−A(t|x)}. (3.3)

F (t|x) vil gi verdier mellom 0 og 1. For en tilfeldig variabel T vil U = F (T |x) dermed være

uniformt fordelt på intervallet [0, 1], U ∼ Unif[0, 1]. Dermed vil også 1 − U ∼ Unif[0, 1].

16
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Videre har vi at

U = 1− F (T |x) = exp{−A(T |x)} ∼ Unif(0, 1). (3.4)

Vi �nner levetiden T ved å løse denne likningen med hensyn på T .

3.1.1 Cox modell

I en Cox modell har vi fra likning (2.15) at levetidsfunksjonen S(t|x) er gitt ved

S(t|x) = exp{−A(t|x)} = exp{−A0(t) exp(βx)}. (3.5)

Vi lar baselinehazarden α0(t) være Weibullfordelt slik at α0(t) = λktk−1. Vi får dermed

at

A0(t) =

∫ t

0

α0(s)ds =

∫ t

0

λksk−1 =

[
λsk

]t
0

= λtk. (3.6)

Vi kan videre ved hjelp av likning (3.4) og (3.5) �nne en formel for den tilfeldige variabelen

T, gitt som en levetid. Dette gir

U = exp{−A0(T ) exp(βx)} = exp{−λT k exp(βx)}

T =

(
− log(U)

λ exp(βx)

) 1
k (3.7)

Når k = 1 og T er eksponentialfordelt har vi at

T =
− log(U)

λ exp(βx)
=

E

exp(βx)
, (3.8)

der E = − log(U)/λ er eksponentialfordelt med parameter λ.

Vi har at E kan genereres direkte fra eksponentialfordelingen når U ∼ Unif(0, 1). Vi

kan dermed simulere levetider fra Cox modellen ved likning (3.8) der E ∼ Exp(λ).

3.1.2 Additiv hazard modell

I en Lin-Ying additiv hazard modell har vi fra likning (2.22) at levetidsfunksjonen S(t|x)

er gitt ved

S(t|x) = exp{−A(t|x)} = exp{−(A0(t) + tβx)}. (3.9)

I likhet med forrige avsnitt lar vi baselinehazarden α0(t) være Weibullfordelt og �nner

en formel for levetiden T

U = exp{−(A0(t) + Tβx)} = exp{−(λT k + Tβx)}
− log(U) = λT k + Tβx.

(3.10)

For kunne løse denne likningen analytisk setter vi igjen k = 1 og lar T være eksponen-

tialfordelt og får videre at

− log(U) = λT + Tβx = T (λ+ βx)

T =
− log(U)

λ+ βx
=

E

1 + βx/λ
,

(3.11)

der E = − log(U)/λ og E ∼ Exp(λ) er eksponentialfordelt med parameter λ.
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3.2 Simuleringer uten matching

Vi skal i dette underkapittelet se på ulike modeller hvor vi simulerer levetider etter model-

lene i forrige underkapittel. Vi vil først simulere verdier x, x1 eller x2 for gitte kovariater

fra enten uniform eller binomisk fordeling. Deretter trekker vi en observert levetid T fra

modellene i likning (3.8) eller (3.11). Vi trekker også en sensurert levetid C fra uniform

fordeling for hvert individ. Videre �nner vi en observert levetid T̃ som er lik min(T,C). I

tilfeller der sensureringstiden C er lavere enn levtiden T vil individet bli sensurert bort.

Vi vil også i noen modeller simulere venstretrunkerte levetider V og sensurere bort indi-

vider der T̃ < V . I alle modellene har vi valgt å la λ = 1. Vi endrer på antall hendelser

ved å endre fordelingene til de simulerte og venstretrunkerte levetidene.

3.2.1 Modell 1: Cox-regresjon simulert fra univariat Cox

modell

Modell 1 er en enkel modell med univariat x og observert levetid fra univariat Cox modell

fra likning (3.8). Vi simulerer også en sensurert levetid T og �nner endelig levetid som

T̃ = min(T,C). Modellen er gitt ved

x1 ∼ Unif(0, 1)

E ∼ Exp(1)

T =
E

exp(β1x1)

C ∼ Unif(0, 1)

T̃ = min(T,C)

Tabell 3.2.1 viser simuleringer av Modell 1 med β lik 0.5 og forskjellig antall gjen-

tagelser B og individer N i hver simulering. Figur 3.2.1 viser diagrammer over disse

simuleringene. Vi ser at det er omlag 44% gjennomsnittlige hendelser for hver utførelse.

Videre ser vi fra estimatene for β at de avviker mer fra sin opprinnelige verdi for små

N der vi har større standardavvik og empirisk standardavvik. For høyere N estimeres

β uten merkbar skjevhet. Vi ser fra diagrammene i �gur 3.2.1 at når N = 10, 000 blir

diagrammene mer normalfordelt enn med lavere N. Vi får samme tendens ved å øke B.

Figuren viser at B = 1, 000 og N = 1, 000 gir et godt tilnærmet normalfordelt diagram. Vi

får også et godt estimat for β og relativ lav og lik gjennomsnittlig og empirisk standard-

avvik. Det ble også utført undersøkelser for β lik 1 som ga tilsvarende resultater. Disse

resultatene følger i tabell A.1.1 i tillegg A.1. I resten av simuleringene vil vi fokusere på

B = 1, 000 gjentagelser og N = 1, 000 eller 10, 000 individer.

Forskjellig antall sensureringer

Tabell 3.2.2 viser �ere utførelser av modell 1 med β lik 0.5 der vi har variert den øvre gren-

sen i den uniforme fordelingen til sensureringstidene. Dette resulterte i forskjellige antall

gjennomsnittlige begivenheter for analysene. I visse tilfeller var det få gjennomsnittlige
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B N β Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser
100 100 0.5 0.6008 0.5414 0.5805 44
100 1,000 0.5 0.5036 0.1662 0.1564 439
100 10,000 0.5 0.5023 0.0526 0.0600 4,381

1,000 100 0.5 0.5215 0.5403 0.5452 44
1,000 1,000 0.5 0.4942 0.1667 0.1687 437
1,000 10,000 0.5 0.5020 0.0526 0.0539 4,378
10,000 100 0.5 0.5100 0.5414 0.5521 44
10,000 1,000 0.5 0.4983 0.1668 0.1664 438
10,000 10,000 0.5 0.4996 0.0526 0.0522 4,376

Tabell 3.2.1: Modell 1: Cox-regresjon simulert fra univariat Cox modell med β = 0.5.

Figur 3.2.1: Diagrammer over modell 1 med univariat beta og β = 0.5
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Sensurering N β Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser
C ∼ Unif(0, 1) 1,000 0.5 0.5024 0.1669 0.1637 438
C ∼ Unif(0, 0.5) 1,000 0.5 0.5142 0.2150 0.2143 264

10,000 0.5003 0.0679 0.0703 2,633
C ∼ Unif(0, 0.2) 1,000 0.5 0.5074 0.3223 0.3227 119

10,000 0.4961 0.1010 0.1005 1,191

Tabell 3.2.2: Modell 1: Cox-regresjon simulert fra univariat Cox modell med B=1000 og
β = 0.5.

hendelser så forsøket er utført både med N= 1,000 og 10,000. Vi ser at simuleringer

med N = 10,000 gir det beste estimatet for β og de laveste standardavvikene, men alle

simuleringene gir rimelig like gjennomsnittlig og empirisk standardavvik.

Tabell A.1.2 og A.1.3 i tillegg A.1 viser tilsvarende simuleringer med β lik -2, 0.2, 1.2

og 2 som alle gir gode estimater for β. Vi får liknende resultater og merker oss at vi får

størst variasjon for β = −2.

3.2.2 Modell 2: Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox modell

Modell 2 er tilsvarende modell 1 bortsett fra at vi har bivariat x og β. Vi simulerer x1

fra binomisk fordeling og x2 fra uniform fordeling, der vi har at x1 og x2 er uavhengige.

Vi simulerer videre levetider fra bivariat Cox modell og utfører bivariat Cox-regresjon.

Modellen er gitt ved

x1 ∼ Bin(1, 0.5)

x2 ∼ Unif(0, 1)

E ∼ Exp(1)

T =
E

exp(β1x1 + β2x2)

C ∼ Unif(0, 1)

T̃ = min(T,C)

Tabell 3.2.3 viser �ere utførelser av modellen med β = (0.5, 1.2) der vi igjen har

variert den øvre grensen til den uniforme fordelingen til sensureringstidene. Vi får igjen

færre gjennomsnittlige begivenheter for sensureringstider med fordelingen Unif(0, 0.5) og

Unif(0, 0.2). Vi får likevel gode estimater for β med relativ lave og like estimater for

gjennomsnittlig og empirisk standardavvik.

Tabellene A.1.4 og A.1.5 i tillegg A.1 viser tilsvarende simuleringer for henholdsvis

β lik (1,1) og (-2,2). Vi får igjen gode estimater for β. Tabellene A.1.6-A.1.8 viser �ere

simuleringer av modell 2 for henholdsvis β lik (1,1), (0.5,1.2) og (-2,2), der x1 og x2 begge

er simulert fra uniform fordeling. Også i disse tilfellene får vi tilsvarende resultater som

tidligere.
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Sensurering N β Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser
C ∼ Unif(0, 1) 1,000 β1 = 0.5 0.4968 0.0824 0.0825 608

β2 = 1.2 1.1990 0.1449 0.1431
C ∼ Unif(0, 0.5) 1,000 β1 = 0.5 0.5019 0.0996 0.1003 419

β2 = 1.2 1.2046 0.1744 0.1772
C ∼ Unif(0, 0.5) 10,000 β1 = 0.5 0.4979 0.0314 0.0305 4,175

β2 = 1.2 1.1994 0.0551 0.0565
C ∼ Unif(0, 0.2) 1,000 β1 = 0.5 0.5087 0.1412 0.1378 212

β2 = 1.2 1.1890 0.2457 0.2349
C ∼ Unif(0, 0.2) 10,000 β1 = 0.5 0.5016 0.0444 0.0448 2,120

β2 = 1.2 1.1997 0.0775 0.0794

Tabell 3.2.3: Modell 2: Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox modell (x1 binomisk og
x2 uniform) og β = (0.5, 1.2).

β Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser Gj korr(x1,x2)
β1 = 0.5 0.5004 0.2363 0.2359 608 0.8004
β2 = 1.2 1.2028 0.2381 0.2339

Tabell 3.2.4: Modell 3: Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox modell med avhengige x1

og x2, B=1,000, N=1,000, korr=0.8 og β = (0.5, 1.2).

3.2.3 Modell 3: Cox regresjon simulert fra bivariat Cox modell

med avhengige x1 og x2

I modell 3 vil vi undersøke estimatene for β ved å bruke verdier for x1 og x2 som er

korrelerte. Vi benytter samme modell som modell 2 bortsett fra at vi simulerer avhengige

x1 og x2 med en korrelasjon på 0.8. Modellen er gitt ved

korr = 0.8

x1 ∼ Unif(0, 1)

z ∼ Unif(0, 1)

u ∼ Bin(1, 0.8)

x2 = x1 ∗ u+ z ∗ (1− u)

E ∼ Exp(1)

T =
E

exp(β1x1 + β2x2)

C ∼ Unif(0, 1)

T̃ = min(T,C)

Tabell 3.2.4 viser resultatene av modell 3 for β = (0.5, 1.2). Estimatene viser igjen

gode resultater. Vi merker oss at standardavvikestimatene er noe større enn for modell

2 i tabell 3.2.3. Dette skyldes at vi mister en del presisjon i estimatene ved å benytte
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Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser β
Univariat β1 0.2778 0.0869 0.0882 536 (0.5,1.2)
Bivariat β1 0.2785 0.0870 0.0887
Bivariat β2 0.6657 0.1509 0.1497

Tabell 3.2.5: Modell 4: Univariat og bivariat Cox-regresjon simulert fra bivariat additiv
hazard modell med B=1,000, N=1,000 og β = (0.5, 1.2).

Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser β
Univariat β1 0.6750 0.0896 0.0928 526 (1.2,0.5)
Bivariat β1 0.6757 0.0897 0.0926
Bivariat β2 0.2884 0.1518 0.1507

Tabell 3.2.6: Modell 4: Univariat og bivariat Cox-regresjon simulert fra bivariat additiv
hazard modell med B=1,000, N=1,000 og β = (1.2, 0.5).

avhengige x1 og x2. Det resulterer i mer variasjon i resultatene. Tabellene A.1.9 og A.1.10

i tillegg A.1 viser resultater for henholdsvis β lik (1,1) og (-2,2).

3.2.4 Modell 4: Univariat og bivariat Cox-regresjon simulert

fra bivariat additiv hazard modell

I denne modellen skal vi simulere levetider fra den additive hazard modellen i likning

(3.11) i avsnitt 3.1. Vi vil simulere x1 og x2 fra binomisk og uniform fordeling og trekke

sensurerte levetider som i de tidligere modellene. Deretter vil vi analysere resultatene

ved univariat og bivariat Cox-regresjon for å se om vi får endringer i estimatene for β.

Modellen er gitt ved

x1 ∼ Bin(1, 0.5))

x2 ∼ Unif(0, 1)

E ∼ Exp(1)

T =
E

1 + β1x1 + β2x2

C ∼ Unif(0, 1)

T̃ = min(T,C)

Tabell 3.2.5 og 3.2.6 viser resultatene av Cox-regresjon med modell 4 for β lik hen-

holdsvis (0.5,1.2) og (1.2,0.5). Her får vi estimater for β som er forskjellig fra den opp-

rinnelige β vi benyttet for å simulere levetider fra den additive modellen. Vi merker oss

at gjennomsnittlig standardavvik og empirisk standardavvik er ganske like. Vi ser at es-

timatene for β1 er omtrent like når vi analyserer både ved Cox-regresjon med univariat x

og bivariat x. Dette gir oss et forventet resultat, nemlig at vi ikke får korrekte estimater

når vi analysere ved Cox-regresjon når vi har simulert fra den additive modellen.
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Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser β
Univariat β1 0.4729 0.0822 0.0821 608 (0.5,1.2)
Bivariat β1 0.5017 0.0825 0.0816
Bivariat β2 1.2016 0.1449 0.1452

Tabell 3.2.7: Modell 4: Univariat og bivariat Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox
modell med B=1,000, N=1,000 og β = (0.5, 1.2).

Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser β
Univariat β1 1.1907 0.0880 0.0892 602 (1.2,0.5)
Bivariat β1 1.2043 0.0882 0.0898
Bivariat β2 0.4957 0.1425 0.1420

Tabell 3.2.8: Modell 4: Univariat og bivariat Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox
modell med B=1,000, N=1,000 og β = (1.2, 0.5).

Tabellene A.1.11-A.1.13 i tillegg A.1 viser resultater for samme modell med β lik

henholdsvis (1,1), (-2,2) og (2,-2). Vi får tilsvarende resultater som i tabell 3.2.5 og 3.2.6.

Estimatene for β1 ved simuleringene med β lik (-2,2) og (2,-2) er derimot forskjellige for

Cox-regresjon med univariat og bivariat x. Dette tyder på at negative β har en spesiell

påvirkning på Cox regresjon simulert fra additiv modell.

Vi ser fra disse resultatene at hvis vi har simulert fra additiv hazard modell får vi

systematisk andre resultater når vi analyserer med Cox modeller.

Univariat og bivariat Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox modell

Tabell 3.2.7 og 3.2.8 viser utførelse av modell 4 der vi nå har simulert levetider fra

bivariat Cox modell istedenfor additiv hazard modell. Vi får nå estimater for β1 som

ligger nærmere den virkelige verdien. Estimatene varierer mellom univariat og bivariat

Cox-regresjon. Estimatet for β1 ligger nærmest den virkelige verdien når vi analyserer

med bivariat Cox-regresjon. Ved univariat Cox-regresjon får vi et greit estimat for β1,

men vi får en mye større skjevhet i estimatoren enn i de tidligere modellene. Vi merker

oss at gjennomsnittlig og empirisk standardavvik er omtrent like for β1 med univariat og

bivariat Cox regresjon.

Tabell A.1.14-A.1.16 i tillegg A.1 viser resultater for β lik (1,1), (-2,2) og (2,-2).

Vi ser fra resultatene i dette avsnittet at vi kan utføre regresjon med univariat β

simulert fra bivariat Cox fordeling, men da mister vi noe av presisjonen til estimatene

og får litt skjevheter i resultatene. Vi får derimot uriktige estimater for β ved å utføre

Cox-regresjon simulert fra den additive hazard modellen.
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N β Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser Gj ikke-trunk
1,000 β1 = 0.5 0.5069 0.1300 0.1319 245 464

β1 = 1.2 1.2124 0.2302 0.2340
10,000 β1 = 0.5 0.4991 0.0407 0.0415 2459 4,645

β1 = 1.2 1.1967 0.0720 0.0703

Tabell 3.2.9: Modell 5: Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox modell med trunkering,
B=1,000 og β = (0.5, 1.2).

3.2.5 Modell 5: Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox modell

med trunkering

Modell 5 er tilsvarende modell 2 bortsett fra at vi har med venstretrunkering. I likhet

med modell 2 starter vi med å simulere verdier for x1 og x2, levetider T fra Cox modellen

og sensureringstider C. Vi �nner så en oppdatert levetid T̃ som er lik den laveste verdien

av sensureringstiden eller levetiden. I tillegg D vises R kode for å �nne denne oppdaterte

levetiden og en indikatorfunksjon som sensurerer vekk individer med en lavere sensurert

levetid C enn levetid T . Vi trekker så en venstretrunkert levetid V fra uniform fordeling.

Vi tar bare med individer som har en trunkeringstid V som er lavere enn den oppdaterte

levetiden T̃ . I R utfører vi dette ved å oppdatere trunkeringstidene V , de observerte

levetidene T̃ og indikatorfunksjonen til bare å inneholde individer med levetider der T̃ >

V . Vi utfører så bivariat Cox-regresjon med disse oppdaterte levetidene. Modellen er gitt

ved

x1 ∼ Bin(1, 0.5)

x2 ∼ Unif(0, 1)

E ∼ Exp(1)

T =
E

exp(β1x1 + β2x2)

C ∼ Unif(0, 1)

V ∼ Unif(0, 0.5)

T̃ = min(T,C)

T̂ = T̃ [T̃ > V ]

Tabell 3.2.9 viser resultatene av modell 5 med β = (0.5, 1.2). Tabellen viser gode esti-

mater for β og litt høyere standardavvikestimater enn vi �kk for modell 2 uten venstre-

trunkering i tabell 3.2.3. Vi ser at vi får få gjennomsnittlig antall hendelser for N=1,000,

så det er hensiktsmessig å øke simuleringene med 10,000 individer. Da oppnår vi også la-

vere standardavvikestimater. Vi får likevel gode estimater for β med både 1,000 og 10.000

individer per simulering.

Tabellene A.1.17 og A.1.18 i tillegg A.1 viser resultater for modell 5 med β lik (1,1)

og (-2,2). Også disse resultatene viser at vi får få gjennomsnittlig antall hendelser og

høyere standardavvik ved å bruke 1,000 individer per simulering. Simuleringer med 10,000
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individer per simulering gir lavere standardavvik, men begge de ulike verdiene for N gir

gode estimater for β.

3.3 Simuleringer med matching

I forrige underkapittel utførte vi simuleringer fra ulike modeller og så at vi �kk bedre

presisjon i simuleringene med høyere antall gjentakelser og individer. Vi vil i dette un-

derkapittelet se på en modell der vi først simulererer et fullt datasett. Deretter vil vil vi

lage et matchet datasett basert på dette simulerte settet. Vi vil i dette tilfelle benytte

tidsavhengig kovariat for eksponering. Vi vil benytte en matchingsmetode kalt `Exposure

density sampling' (EDS), som er hentet fra artikkelen til Ohnberg, Beyersmann & Schu-

macher (2019) [13]. EDS er beskrevet detaljert i begynnelsen av kapittel 5. Videre vil vi

gjøre analyser på de matchede fulle kohortene og diverse 1:m matchinger med spesiell

EDS struktur.

I modellen simulerer vi først verdier for en gitt kovariat x1 fra uniform fordelling.

Deretter trekker vi en levetid T fra likning (3.8) og en sensurert levetid C fra uniform

fordeling. Observert levetid T̃ er dermed lik min(T,C). I likhet med forrige underkapittel

sensurerer vi individer der sensureringstiden C er lavere enn levtiden T . Vi trekker så

en eksponeringstid TR ved bruk av en tilsvarende likning som (3.8). Individer med eks-

poneringstid TR mindre enn oppdatert levetid T̃ legges til som eksponerte individer. Vi

simulerer så en nytid T ′ for eksponerte individer tilsvarende likning (3.8). Ny observert

levetid for eksponerte individer endres videre til T̃ = min(TR+T ′, C). Vi registrerer også

om disse individene har en hendelse i levetiden. Videre simulerer vi en diskret binomisk

variabel xgr med 50% i hver gruppe som vi skal benytte for å matche de eksponerte indi-

videne med ikke-eksponerte individer, såkalte referanspersoner. Vi har valgt å la λ = 1.

Modellen for å simulere datasettet er gitt ved

x1 ∼ Unif(0, 1)

E1 ∼ Exp(1)

T =
E1

exp(β1x1)

C ∼ Unif(0, 1)

T̃ = min(T,C)

ER ∼ Exp(1)

TR = 5

(
ER

exp(x1)

)
E ′ ∼ Exp(1)

T ′ =
E ′

exp(β1x1 + βR)

T̃ = min(TR + T ′, C)[R = 1]

xgr ∼ Bin(1, 0.5).
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Eksponerte Kovariat 1 Ant Ant Ant Ant

1:m β̂R se(β̂R) emp se β̂1 se(β̂1) emp se ind eksp hend ref
1:1 0.5151 0.2315 0.2265 0.5102 0.3959 0.3909 202 105 84 97
Full 0.5033 0.1530 0.1476 0.4978 0.1649 0.1661 1,000 105 452
1:1 0.4970 0.2310 0.2312 0.4986 0.3966 0.4038 202 105 84 97
Full 0.4935 0.1535 0.1561 0.5015 0.1650 0.1738 1,000 105 452

1:2 0.5069 0.1942 0.1954 0.4880 0.3401 0.3529 284 105 112 179
Full 0.5039 0.1534 0.1526 0.4960 0.1649 0.1658 1,000 105 452
1:2 0.5010 0.1947 0.1939 0.5054 0.3415 0.3406 282 104 111 178
Full 0.4972 0.1539 0.1546 0.5045 0.1650 0.1592 1,000 104 452

1:5 0.4969 0.1684 0.1650 0.5258 0.2677 0.2674 466 105 176 361
Full 0.4941 0.1534 0.1539 0.5104 0.1648 0.1630 1,000 105 452
1:5 0.5058 0.1681 0.1741 0.5158 0.2676 0.2676 467 105 177 362
Full 0.5020 0.1533 0.1568 0.5139 0.1650 0.1640 1,000 105 452

1:10 0.5043 0.1590 0.1554 0.4957 0.2247 0.2227 647 105 247 542
Full 0.5027 0.1531 0.1490 0.4970 0.1647 0.1679 1,000 105 452
1:10 0.5013 0.1591 0.1653 0.5069 0.2254 0.2293 646 105 246 541
Full 0.4996 0.1533 0.1578 0.5002 0.1651 0.1674 1,000 105 452

Tabell 3.3.1: Cox-regresjon på matchede simuleringer med B=1,000, N=1,000 og β =
(βR, β1) = (0.5, 0.5).

Vi matcher deretter hvert eksponert individ med et gitt antall referansepersoner. EDS-

metoden vi skal benytte består i hovedsak i at vi for hvert eksponert individ trekker m for-

skjellige referansepersoner som matcher på kovariaten xgr. Vi trekker med tilbakelegging

fra risikomengden slik at et individ kan fungere som referanseperson til �ere eksponerte

individer. Risikomengden består av alle individene som er under risiko og enda ikke er

eksponert. Et eksponert individ kan derfor også fungere som referanseperson til et annet

eksponert individ før det selv blir eksponert. Slike referansepersoner blir sensurert når

de selv blir eksponert. Eksponerte individer får en inntid lik eksponeringstid og uttid lik

tid for sensurering eller hendelse. Referansepersoner får en inntid lik eksponeringstid for

det første individet det blir matchet med og uttid lik tid for sensurering eller hendelse. I

tilfeller der det ikke er nok tilgengelige referansepersoner for et eksponert individ blir in-

dividet matchet med høyest antall referansepersoner tilgjengelig. For at matchingen skal

fungere må vi først sortere eksponeringstidene til de eksponerte individene fra laveste til

høyeste og deretter utføre matchingen i denne rekkefølgen. Full kode er gitt i tillegg D.

Tabell 3.3.1 viser resultatene for multivariat Cox-regresjon med simuleringer for 1,000

gjentakelser med 1,000 individer og β = (0.5, 0.5) for β lik henholdsvis eksponeringsvaria-

belen og kovariaten x1. For hvert gjennomsnittlig simulerte sett har vi deretter matchet

dette fulle datasettet med ulike antall m. For de fulle datasettene får vi tilfredsstillende

estimater for den eksponerte βR og kovariaten β1. Vi ser små forskjeller mellom standard-

avvik og estimert standardavvik. Vi har gjennomsnittlig 10% (105) eksponerte individer.

Vi merker oss fra gjennomsnittlig antall for hver simulering at mange av referanseper-
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N = 1, 000 Eksponert Kovariat 1

1:m RE
m+ 1

m
RM

m+ 1

m

1:1 2.289 2.000 5.764 2.000
1:1 2.265 2.000 5.777 2.000
1:2 1.603 1.500 4.254 1.500
1:2 1.600 1.500 4.284 1.500
1:5 1.205 1.200 2.639 1.200
1:5 1.202 1.200 2.630 1.200
1:10 1.079 1.100 1.861 1.100
1:10 1.077 1.100 1.864 1.100

Tabell 3.3.2: Relativ e�siens for de matchede kohort settene for N=1,000.

sonene blir benyttet som referanse for �ere eksponerte individer ved høyere verdier av

m. Det kan derfor være rimelig å simulere med 10,000 individer for å få mer presisjon i

resultatene.

For de matchede settene ser vi at vi har størst variasjon for lavere m. Standardavviket

for responsvariabelen er høyere enn i de tilsvarende fulle simulerte settene med lavere m.

Ved høyere m avtar standardavviket. For m=10 nærmer vi oss det fulle simulerte settet

og har standardavvik som ligger nærme avviket for det fulle settet. Vi ser at standardav-

vikene for kovariat 1 minker saktere for høyere m. For m=10 ligger vi fortsatt et stykke

unna standardavviket for det fulle datasettet. Vi trenger dermed �ere referansepersoner

for å estimere denne variabelen presist.

Når vi utfører matchede kohortstudier er vi interessert i hvor godt en 1:m matching

tilpasser den fulle kohorten, altså hvor stor usikkerhet det er i resultatene. Vi beregner

dette ved relativ e�siens. Relativ e�siens bestemmer hvor stort utvalg vi må ha, og er

gitt ved:

RE = Relativ e�sient =
Estimert varians for 1:m kohort

Estimert varians for full kohort
. (3.12)

Ved kasus-kontroll studier har vi fra Borgan & Samuelsen (2003) [14] at vi kan beregne

e�siens ved formelen (m+1)/m. Vi kan dermed benytte likning (3.12) for å beregne relativ

e�siens for de simulerte kovariatene eksponert og kovariat 1 for de matched settene fra

tabell 3.3.1.

Tabell 3.3.2 viser relativ e�siens for ulike m for de matchede settene for N=1,000.

Vi ser at for eksponert er relativ e�siens omtrent lik (m+1)/m for høyere m. Vi vil at

relativ e�siens skal ligge så nærme 1 som mulig, for minst usikkerhet i dataene, men

vi må også tenke på kostnad og størrelse på de matchede settene. For eksponert taper

vi mye informasjon for 1:1. Vi har en relativ e�siens på omtrent 2 som viser at vi må

ha dobbelt så stor matching. For m=10 ligger relativ e�siens nærme 1 og betyr liten

usikkerhet i resultatene fra Cox modellen og gir et matchet sett som tilpasser det fulle

simulerte settet. Videre viser tabellen at relativ e�siens for kovariat 1 beveger seg saktere
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Eksponerte Kovariat 1 Ant Ant Ant Ant

1:m β̂R se(β̂R) emp se β̂1 se(β̂1) emp se ind eksp hend ref
1:1 0.5040 0.0719 0.0719 0.4931 0.1225 0.1233 2,020 1,052 841 968
Full 0.5008 0.0481 0.0475 0.4992 0.0520 0.0529 10,000 1,052 4,519
1:1 0.5012 0.0720 0.0715 0.5033 0.1228 0.1244 2,015 1,049 838 966
Full 0.4981 0.0482 0.0492 0.4988 0.0520 0.0519 10,000 1,049 4,518

1:2 0.5011 0.0606 0.0613 0.5023 0.1058 0.1033 2,834 1,048 1,118 1,785
Full 0.5016 0.0481 0.0476 0.4994 0.0520 0.0512 10,000 1,048 4,520
1:2 0.4996 0.0606 0.0610 0.5046 0.1058 0.1020 2,833 1,048 1,117 1,785
Full 0.5004 0.0481 0.0475 0.5016 0.0520 0.0539 10,000 1,048 4,517

1:5 0.4981 0.0527 0.0503 0.5001 0.0836 0.0839 4,665 1,049 1,766 3,616
Full 0.4982 0.0482 0.0465 0.4989 0.0520 0.0514 10,000 1,049 4,517
1:5 0.4995 0.0527 0.0535 0.5028 0.0837 0.0811 4,662 1,048 1,766 3,614
Full 0.4985 0.0481 0.0481 0.5029 0.0520 0.0514 10,000 1,048 4,518

1:10 0.4996 0.0499 0.0492 0.4990 0.0707 0.0710 6,470 1,049 2,462 5,422
Full 0.4991 0.0481 0.0469 0.4984 0.0520 0.0509 10,000 1,049 4,519
1:10 0.4994 0.0499 0.0508 0.4991 0.0707 0.0700 6,462 1,047 2,459 5,415
Full 0.4997 0.0481 0.0489 0.5016 0.0520 0.0542 10,000 1,047 4,519

Tabell 3.3.3: Cox regresjon på matchede simuleringer med B=1,000, N=10,000 og β =
(βR, β1) = (0.5, 0.5).

mot 1 sammenlignet med relativ e�siens for eksponert. Relativ e�siens for kovariat 1

er nesten lik 2 for m=10 og vi må ha en dobbelt så stor matching hvis hensikten med

analysene er å fokusere på denne kovariaten.

Tabell 3.3.3 viser resultatene for multivariat Cox-regresjon med simuleringer for 1,000

gjentakelser med N=10,000 individer og β = (0.5, 0.5). For både de fulle simulerte og

matchede settene får vi mindre forskjeller mellom standardavvikene og empirisk stan-

dardavvik i forhold til estimatene i tabell 3.3.1 med 1,000 individer. Vi har dermed bedret

presisjonen i estimatene ved å øke N.

For de matchede settene ser vi samme tendens som i tilsvarende tabell for N=1,000.

De estimert standardavvikene for eksponeringsvariabelen avtar for høyere m og ligger

nærme de fulle simulerte datasettene for m=10. Standardavvikene for kovariat 1 nærmer

seg saktere avvikene for de fulle simulerte settene og er fortsatt betydelig høyere for m=10.

I både tabell 3.3.1 og 3.3.3 ser vi at vi begynner å gå tom for tilgjengelige referansepersoner

for høyere m og dermed blir mange individer valgt som referanseperson til �ere ulike

eksponerte individer. Vi har likevel benyttet nok unike referansepersoner for å få presise

estimater og lave standardavvik for høyere m.

Tabell 3.3.4 viser relativ e�siens for ulike m for de matchede settene for N=10,000.

Vi får tilsvarende resultater som i tabell 3.3.2 for N=1,000 individer. For eksponert lig-

ger relativ e�siens nærme 1 for m=10, og vi har matchede sett som tilpasser det fulle

simulerte settet. Relativ e�siens ligger nærme 2 for kovariat 1 med m=10 og vi trenger

høyere m for å tilpasse det fulle datasettet når vi fokuserer på denne variabelen.
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N = 10, 000 Eksponert Kovariat 1

1:m RE
m+ 1

m
RE

m+ 1

m

1:1 2.234 2.000 5.550 2.000
1:1 2.231 2.000 5.577 2.000
1:2 1.587 1.500 4.140 1.500
1:2 1.587 1.500 4.140 1.500
1:5 1.195 1.200 2.585 1.200
1:5 1.200 1.200 2.591 1.200
1:10 1.076 1.100 1.849 1.100
1:10 1.076 1.100 1.849 1.100

Tabell 3.3.4: Relativ e�siens for de matchede kohort settene for N=10,000.

Tabell A.2.1 og A.2.2 i tillegg A.1 viser tilsvarende resultater for β = (βR, β1) =

(1, 0.5), med N lik henholdsvis 1,000 og 10,000. Her ser vi igjen at standardavvikene for

de matchede settene nærmer seg avvikene for de fulle settene for høyere m. Vi har også

best presisjon og lavest standardavvik for N=10,000.



Kapittel 4

Analyser på virkelige data

I dette kapittelet skal vi analysere data fra en studie som startet 1.januar 2001 og varte

frem til 31.desember 2013. Vi er interessert i å undersøke dødeligheten ved hoftebrudd

for personer i Norge. Studien er begrenset til individer med alder 50 år og høyere i 2001.

Hoftebrudd består av brudd enten i lårhalsen eller ved den lille og store lårbensknuten.

Utover i kapittelet vil vi se at omtrent to tredjedeler av pasienter med hoftebrudd er

kvinner og to tredjedeler av pasienter er over 70 år. For eldre personer kan lårhalsbrudd

skje ved moderate fall som skyldes benskjørhet som utvikler seg hos eldre og spesielt hos

kvinner etter overgangsalderen.

Dataene er tilrettelagt og gitt av Folkehelseinstituttet. Datasettet bestod opprinnelig

av 1,446,678 individer som var 50 år eller eldre i folke- og boligtellingen i Norge i 2001.

Totalt 31 opprinnelige kovariater er gitt i datasettet. Disse omhandler utdanningsnivå,

sivilstatus, bostedsfylke og landbakgrunn i 2001, kjønn, fødselsår, dato for innleggelse

med hoftebrudd, og dato for emigrering eller dødsfall. Dato for hoftebruddinnleggelse

er gitt fra 1994 til 2013. Datasettet inneholder 31,836 individer som er registrert som

emigrerte eller døde i 2014 (i perioden 1.januar 2014 til 4.desember 2014). Disse er endret

til å være registrert som fortsatt bosatt i Norge og i live per 31.desember 2013.

Det ble utført tester for å undersøke om datasettet inneholdt manglende eller feilre-

gistrerte verdier. Det ble observert 187 feilregistrerte personer med en alder i 2001 som

var høyere enn registrert sensureringsalder eller alder ved studieslutt i 2013. Disse indi-

videne er i likhet med 141 individer med manglende verdier for variabelen kjønn slettet

fra datasettet. Vi vil ikke påvirke resultatene i stor grad ved å slette disse individene.

Kovariaten landbakgrunn inneholdt også to individer med manglende verdier, men vi har

likevel valgt å beholde disse personene ettersom det ikke er fokusert så mye på landbak-

grunn i studien. Totalt 328 individer er dermed slettet fra datasettet slik at vi sitter igjen

med 1,446,350 individer.

Underveis i analysene er det lagt til nye variable eller kovariater, eksempelvis alder

ved studiestart i 2001 og alder ved død, emigrering eller studieslutt i 2013. Noen variable

er endret underveis. R kode er gitt i tillegg D.

Det er fokusert mest på kovariatene kjønn, utdanning, sivilstatus og landsdel i studien

ettersom vi ser av analysene at disse kovariatene påvirker dødeligheten til hverandre.

Vi må merke oss at fødselsdato for individene i datasettet kun er gitt i hele årstall.
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Dermed vil også alder i 2001 bare være gitt i hele år. Det kan derfor bli noe skjevheter

i resultatene, men dette er ikke noe vi har klart å �nne en løsning på ettersom fødsels-

dato med dagsdato ikke er inkludert i datasettet som ble gitt fra Folkehelseinstituttet.

Brudddato, dødsdato og emigreringsdato er derimot gitt per 15.dag i måneden. Tid fra

studiestart til eventuelt hoftebrudd og død vil derfor være korrekt.

I analysene vil vi benytte alder som tidsskala. Individene er venstretrunkerte ved alder

i 2001. Høyresensureringstidene er alder ved død, emigrasjon eller studieslutt i 2013.

I dette og neste kapittel skal vi gjøre analyser med følgende kategoriske kovariater:

� xK = Kjønn: kvinner (menn som referansevariabel).

� xU = Utdanningsnivå i 2001 (ingen/grunnleggende utdanning som referansevaria-

bel), med nivåene:

� xU1 = Videregående, xU2 = Høyere, xU3 = Ikke registrert.

� xS = Sivilstatus i 2001 (ugift som referansevariabel), med nivåene:

� xS1 = Gift/Registrert partner, xS2 = Enke/Gjenlevende partner, xS3 = Skilt/Separert.

� xL = Bostedslandsdel i 2001 (fylkeinndelingen per 2001 (Østlandet (Østfold, Akers-

hus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark) som referanseva-

riabel), med nivåene:

� xL1 = Sørlandet (Aust-Agder og Vest-Agder),

� xL2 = Vestlandet (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Roms-

dal),

� xL3 = Midt-Norge (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag),

� xL4 = Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).

� xV = Landbakgrunn i 2001 (Østlandet (Norge som referansevariabel), med nivåene:

� xV 1 = Vest-Europa, xV 2 = Øst-Europa, xV 3 = Tidligere Jugoslavia,

� xV 4 = Midtøsten/Afrika, xV 5 = Sør-Asia, xV 6 = Resten av Asia,

� xV 7 = Nord-Amerika/Australia og xV 8 = Sentral-/Sør-Amerika.

� xH = Hoftebrudd (ikke hoftebrudd som referansevariabel).

Fra disse kovariatene de�ner vi

x′F = (xF1, xF2, . . . , xFq),

β′F = (βF1, βF2, . . . , βFq),

der F kan være kovariatene K, U , S, L, V , H, og xF , βF er henholdsvis 1, 3, 3, 4, 7 og

1 dimensjonale. Vi har videre at

x′ = (x′K , x
′
U , x

′
S, x

′
L, x

′
V , x

′
H),

β′ = (β′K , β
′
U , β

′
S, β

′
L, β

′
V , β

′
H),
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Aldersgruppe 2001 Levende/Emigrerte Døde Total
Alder [50,60) (40.3%) 523,477 (91.6%) 47,982 (8.4%) 571,459
Alder [60,70) (24.9%) 280,144 (79.4%) 72,591 (20.6%) 352,735
Alder [70,80) (21.5%) 148,878 (48.7%) 156,578 (51.3%) 305,456
Alder [80,90) (11.6%) 23,382 (14.2%) 141,730 (85.8%) 165,112
Alder [90+) (1.7%) 292 (1.2%) 23,406 (98.8%) 23,698
Total 976,173 (68.8%) 442,287 (31.2%) 1,418,460

Tabell 4.1.1: Statistikk over aldersgrupper i 2001.

der p = 1 + 3 + 3 + 4 + 7 + 1 = 19 dimensjonale vektorer. Vi kan dermed de�nere følgende

Cox modeller som vi skal tilpasse i dette kapittelet, gitt ved

Univariat Cox modell: α(t|xF ) = α0(t) exp(β′FxF ), (4.1)

Multivariat Cox modell: α(t|x) = α0(t) exp(β′x), (4.2)

der t er de�nert som alder og α0 er baseline hazarden. For de �este Cox modellene er xV
utelatt fra modellene.

4.1 Beskrivende statistikk og Cox-regresjon

I vår studie er vi bare interessert i individer som ikke har hatt et hoftebrudd før 2001. Det

opprinnelige datasettet inneholder som tidligere nevnt også individer med hoftebrudd før

2001, fra og med 1994. 27,880 individer med hoftebrudd før 2001 har nå blitt fjernet fra

datasettet. Også 10 emigrerte individer med brudddato etter emigreringsdato er fjernet,

slik at vi sitter igjen med 1,418,460 individer. Heretter vil vi bare jobbe med datasettet

som ikke inneholder individer med hoftebrudd før 2001.

I dette delkapittelet følger dødelighetsstatistikk samt univariat og multivariat Cox-

regresjon for kovariatene kjønn, utdanning, sivilstatus, landsdel og landbakgrunn. For

sammenligning har vi utført liknende statistikk og regresjon over datasettet som inklu-

derer hoftebrudd før 2001. Dette er ikke inkludert i oppgaven, men analysene viser små

forskjeller fra resultatene som følger i dette delkapittelet. Forskjellene er størst for kova-

riatene kjønn og landbakgrunn. Levetidsfunksjonene er omtrent like som de tilsvarende

levetidsfunksjonene gitt i dette delkapittelet. Det er ikke blitt fokusert på disse resultatene

siden studien ikke omhandler individer med hoftebrudd før 2001.

Tabell 4.1.1 viser statistikk for aldersgrupper ved studiestart 1.januar 2001 der vi

ser hvor mange som er i live eller emigrerte per 31.desember 2013. 68.8% er i live eller

emigrerte ved studieslutt, mens 31.2% er døde. Vi ser som forventet at dødeligheten øker

for høyere aldersgrupper.

4.1.1 Kjønn

Tabell 4.1.2 viser dødelighetsstatistikk for variabelen kjønn. Av de 1,418,460 individene

i datasettet er 46.8% menn og 53.2% kvinner. Vi ser at dødeligheten er noe lavere for
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Kjønn Levende/Emigrerte Døde Total
Menn (46.8%) 450,775 (67.9%) 213,307 (32.1%) 664,082
Kvinner (53.2%) 525,398 (69.6%) 228,980 (30.4%) 754,378
Total 976,173 (68.8%) 442,287 (31.2%) 1,418,460

Tabell 4.1.2: Statistikk for variabelen kjønn.

Kovariat Univariat Cox Multivariat Cox
HR (KI) HR (KI)

Kjønn K: 0.649 (0.645, 0.653) K: 0.601 (0.597, 0.605)
Utdanning U1: 0.863 (0.857, 0.863) U1: 0.841 (0.836, 0.846)

U2: 0.706 (0.698, 0.713) U2: 0.654 (0.647, 0.661)
U3: 0.869 (0.845, 0.895) U3: 0.813 (0.790, 0.837)

Sivilstatus S1: 0.699 (0.691, 0.706) S1: 0.673 (0.666, 0.680)
S2: 0.712 (0.704, 0.720) S2: 0.799 (0.791, 0.808)
S3: 1.022 (1.008, 1.036) S3: 1.039 (1.024, 1.053)

Landsdel L1: 0.994 (0.981, 1.007) L1: 1.003 (0.990, 1.016)
L2: 0.910 (0.903, 0.916) L2: 0.901 (0.894, 0.907)
L3: 0.987 (0.976, 0.997) L3: 0.963 (0.953, 0.974)
L4: 1.028 (1.018, 1.039) L4: 0.977 (0.967, 0.986)

Tabell 4.1.3: Hazardratioer og kon�densintervaller for univariat og multivariat Cox-
regresjon over dødelighet for kovariatene kjønn, utdanning, sivilstatus og landsdel.

kvinner enn for menn.

Tabell 4.1.3 viser hazardratioer og kon�densintervaller for univariat og multivariat

Cox-regresjon for kovariatene kjønn, utdanning, sivilstatus og landsdel. For kjønn med

menn som referansevariabel har vi at hazardratioen for kvinner ved univariat regresjon er

0.649 i forhold til menn. Det vil si at kvinner har en reduksjon i hazardratioen på 0.649

for dødelighet i forhold til menn. Hazardratioen indikerer at menn har større dødelighet

enn kvinner. For multivariat Cox-regresjon reduseres hazardratioen til 0.601. Vi har altså

at utdanning, sivilstatus og landsdel påvirker dødeligheten til kjønn.

Levetidsfunksjonen i �gur 4.1.1 viser fordelingen til levetiden for kvinner og menn gitt

at de har blitt 50 år. Figuren indikerer også at kvinner gjennomsnittlig lever lengre enn

menn. Vi har en median levetid på cirka 82.5 år for menn og 87 år for kvinner.

4.1.2 Registrert utdanning i 2001

Tabell 4.1.4 viser dødelighetsstatistikk for registrert utdanning i 2001. Vi ser at hoved-

delen av befolkningen har enten ingen, grunnleggende eller videregående utdanning. Dø-

deligheten øker for lavere utdanning. Individer med høyest utdanning ser ut til å leve

lenger. Dette kan skyldes at de er bedre utdannet og dermed har mer kunnskaper om

hvordan en best tar vare på egen helse.

Hazardratioer og kon�densintervaller for univariat og multivariat Cox-regresjon for
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Figur 4.1.1: Levetidsfunksjon for variabelen kjønn gitt at individene har blitt 50 år.

Utdanning Levende/Emigrerte Døde Total
Ingen/Grunnleggende (35.5%) 281,340 (55.9%) 221,697 (44.1%) 503,037
Videregående (46.7%) 487,730 (73.6%) 174,520 (26.4%) 662,250
Høyere (16.8%) 196,440 (82.6%) 41,356 (17.4%) 237,796
Ikke registrert (1.1%) 10,663 (69.3%) 4,714 (30.7%) 15,377
Total 976,173 (68.8%) 442,287 (31.2%) 1,418,460

Tabell 4.1.4: Statistikk for variabelen utdanning.

utdanning med ingen eller grunnleggende utdanning som referansevariabel vises i tabell

4.1.3. For univariat regresjon ser vi igjen at dødeligheten avtar for høyere utdanning.

Videregående og ikke registrert utdanning har tilnærmet like hazardratioer i forhold til

ingen utdanning, med 0.863 for videregående og 0.869 for ikke registrert utdanning. For

gruppen med høyere utdanning avtar hazardratioen med 0.706 i forhold til ingen eller

grunnleggende utdanning, og indikerer dermed at individer med høyere utdanning har

lavest dødelighet. Når det gjelder multivariat regresjon får vi i likhet med kjønn en re-

dusering av alle hazardratioene sammenlignet med univariat Cox-regresjon. De andre

kovariatene bidrar dermed til å redusere dødeligheten for utdanning.

Levetidsfunksjonen i �gur 4.1.2 viser levetidene til de ulike utdanningsnivåene gitt

at personene har blitt 50 år. Vi ser at individer med høyere og deretter videregående

utdanning har høyest median levealder.

4.1.3 Sivilstatus i 2001

Tabell 4.1.5 viser dødelighetsstatistikk for sivilstatus i 2001. Vi ser at hoveddelen av

befolkningen er gift eller har en registrert partner. Dødeligheten er størst for individer



4.1. BESKRIVENDE STATISTIKK OG COX-REGRESJON 35

Figur 4.1.2: Levetidsfunksjon for variabelen utdanning gitt at individene har blitt 50 år.

Sivilstatus Levende/Emigrerte Døde Total
Ugift (7.7%) 65,899 (60.6%) 42,794 (39.4%) 108,693
Gift/Reg partner (62.0%) 673,669 (76.5%) 206,462 (23.5%) 880,131
Enke/Gjenl partner (17.8%) 101,728 (40.2%) 151,217 (59.8%) 252,945
Skilt/Separert (12.5%) 134,877 (76.3%) 41,814 (23.7%) 176,691
Total 976,173 (68.8%) 442,287 (31.2%) 1,418,460

Tabell 4.1.5: Statistikk for variabelen sivilstatus.

som er enke eller eneste gjenlevende partner. Dette kan skyldes at folk som oftest blir enke

eller er eneste gjenlevende partner i høy alder slik at hoveddelen av denne gruppen vil ha

høy alder i 2001, og dermed ha dødd før eller iløpet av 2013. Vi ser også at dødeligheten

for ugifte personer er større enn for individer som er gift eller har en registrert partner

og personer som er skilt eller separert.

Fra tabell 4.1.3 for univariat Cox-regresjon for sivilstatus med ugift som referanseva-

riabel ser vi at hazardratioen for gifte eller individer med registrert partner avtar med

en faktor på 0.699 i forhold til ugifte personer. Vi har også at ratioen blant skilte eller

separerte øker med 2.2% i forhold til ugifte personer. Enker eller gjenlevende partner har

i likhet med gift eller registrert partner en reduksjon i hazardratioen og dermed reduksjon

i dødeligheten. For skilte eller separerte i forhold til ugifte ser vi at vi har en økning i

hazardratioen fra 1.022 for univariat regresjon til 1.039 for multivariat regresjon og der-

med en økning i dødeligheten. Enker eller eneste gjenlevende partner har også en økning

i hazardration, mens gift eller registrert partner har en reduksjon i ratioen.

Levetidsfunksjonen i �gur 4.1.3 viser fordelingen for levetidene til de ulike gruppene
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Figur 4.1.3: Levetidsfunksjon for variabelen sivilstatus gitt at individene har blitt 50 år.

Landsdel Levende/Emigrerte Døde Total
Østlandet (50.5%) 490,776 (68.5%) 225,524 (31.5%) 716,300
Sørlandet (5.7%) 54,747 (68.3%) 25,424 (31.7%) 80,171
Vestlandet (24.7%) 244,085 (69.7%) 106,250 (30.3%) 350,335
Midt-Norge (8.8%) 85,877 (68.8%) 38,942 (31.2%) 124,819
Nord-Norge (10.4%) 100,688 (68.6%) 46,147 (31.4%) 146,835
Total 976,173 (68.8%) 442,287 (31.2%) 1,418,460

Tabell 4.1.6: Statistikk for variabelen landsdel.

av sivilstatus gitt at de er blitt 50 år. Vi ser at levetiden til gifte eller registrert partner og

enke eller gjenlevende partner har høyest median alder på cirka 85 år. Skilte og separerte

har noe høyere median levetid enn ugifte personer.

4.1.4 Bostedslandsdel i 2001

Tabell 4.1.6 viser dødelighetsstatistikk for variabelen landsdel, altså hvor personene er

bosatt i 2001. Vi ser at hoveddelen av befolkningen er bosatt i Øslandet som omhandler

over halvparten av befolkningen mens Vestlandet utgjør en fjerdedel. Dødeligheten til

Vestlendingene er litt mindre enn resten av landet, men utover dette er forskjellen mellom

landsdelene minimal.

Fra tabell 4.1.3 for univariat Cox-regresjon for landsdel med Østlandet som referanse

variabel ser vi at vi får signi�kante forskjeller blant hazardratioene til Sørlandet, Midt-

Norge og Nord-Norge i forhold til Østlandet. Hazardratioen til Nord-Norge øker med



4.1. BESKRIVENDE STATISTIKK OG COX-REGRESJON 37

Landbakgrunn Levende/Emigrerte Døde Total
Norge (95.90%) 929,651 (68.4%) 430,014 (31.6%) 1,359,665
Vest-Europa (2.19%) 24,163 (77.6%) 6,966 (22.4%) 31,129
Øst-Europa (0.28%) 3,038 (76.7%) 923 (23.3%) 3,961
Tidligere Jugoslavia (0.31%) 3,463 (79.8%) 877 (20.2%) 4,340
Midtøsten/Afrika (0.35%) 4,293 (87.0%) 642 (13.0%) 4,935
Sør-Asia (0.32%) 3,885 (86.3%) 619 (13.7%) 4,504
Resten av Asia (0.30%) 3,710 (86.5%) 578 (13.5%) 4,288
Nord-Amerika/Australia (0.27%) 2,465 (63.4%) 1,424 (36.6%) 3,889
Sentral-/Sør-Amerika (0.12%) 1,504 (86.1%) 243 (13.9%) 1,747
Total 976,172 (68.8%) 442,286 (31.2%) 1,418,458

Tabell 4.1.7: Statistikk for variabelen landbakgrunn.

2.2%. Nord-Norge er eneste landsdel med høyere dødelighet enn Østlandet. For Vest-

landet avtar hazardratioen med en faktor på 0.910, og landsdelen indikerer den laveste

dødeligheten. Vi merker oss endringene i dødelighet for Sørlandet og Nord-Norge. I den

univariate Cox-regresjonen er hazardratioen for Sørlandet 0.994 mindre enn for Østlandet,

altså har vi en mindre dødelighet i Sørlandet enn i Østlandet. For multivariat regresjon

er hazardratioen i Sørlandet 1.003 større enn for Østlandet, altså har Sørlandet en mi-

nimalt større dødelighet enn individer i Østlandet, men denne ratioen for multivariat

regresjon er ikke signi�kant. For Nord-Norge ser vi det motsatte. For univariat regresjon

er hazardratioen i Nord-Norge 1.028 ganger større enn for Østlandet, og vi har dermed

en større dødelighet i Nord-Norge i forhold til Østlandet. For multivariat regresjon er

ratioen i Nord-Norge 0.977 ganger mindre enn for Østlandet, og vi har mindre dødelighet

i Nord-Norge enn i Østlandet. Multivariat Cox-regresjon påvirker altså dødeligheten i

motsatt retning i forhold til univariat regresjon for visse landsdeler.

Levetidsfunksjon for variabelen landsdel er ikke gitt i kapittelet siden den viser liten

forskjell mellom de ulike landsdelene. Levetidsfunksjonen gir en liten antydning til at

befolkningen på Vestlandet har høyest median levetid gitt at de har blitt 50 år.

4.1.5 Landbakgrunn i 2001

Tabell 4.1.7 viser dødelighetsstatistikk for landbakgrunn i 2001 og omfatter enten Norge,

tidligere Jugoslavia, Australia eller verdensdeler personene har emigrert fra. Vi ser at

95.9% av individene har landbakgrunn i Norge. Dødeligheten er minst for individer med

landbakgrunn fra Afrika og Asia, men ettersom enkelte av gruppene er veldig små kan

dette skyldes tilfeldigheter.

Fra tabell 4.1.8 for univariat Cox-regresjon for landbakgrunn med Norge som refe-

ransevariabel ser vi spesielt at tidligere Jugoslavia har den høyeste økningen i hazard-

ratioen på 13.5% i forhold til Norge og dermed vil ha en større dødelighet enn de som

er født i Norge. Vi ser også at verdensdelen Asia utenom Sør-Asia har en redusering i

hazardratioen på 0.707 i forhold til Norge og altså har en mye mindre dødelighet enn

de som er født i Norge. Hazardratioene for landbakgrunn er litt usikre ettersom vi i
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Landbakgrunn: Univariat Cox
HR (KI) HR (KI) HR (KI)

V1: 0.928 (0.906, 0.950) V2: 1.042 (0.976, 1.111) V3: 1.135 (1.062, 1.213)
V4: 0.837 (0.775, 0.905) V5: 0.997 (0.921, 1.079) V6: 0.707 (0.651, 0.767)
V7: 0.940 (0.892, 0.990) V8: 0.863 (0.761, 0.978)

Tabell 4.1.8: Hazardratioer og kon�densintervaller for univariat Cox-regresjon over døde-
lighet for kovariaten landbakgrunn.

noen grupper har et lite antall individer i forhold til gruppen fra Norge. Dette kan vi se

i bredden av kon�densintervallene som er tydelig bredere enn intervallene for de andre

kovariatene i tabell 4.1.3 for univariat regresjon, som har en mer jevn fordeling av antal-

let i mesteparten av gruppene. Det vil si at landbakgrunn har høyere standardavvik og

dermed mer usikkerhet enn de andre kovariatene.

Tidligere i dette underkapittelet så vi fra analysene for multivariat regresjon med

kjønn, sivilstatus og landsdel at disse kovariatene påvirker dødeligheten til hverandre.

Tabell B.1.1 i tillegg B.1 viser hazardratioer og kon�densintervaller for multivariat Cox-

regresjon med kovariatene kjønn, utdanning, sivilstatus, landsdel og landbakgrunn. Vi ser

at estimatene for kjønn, utdanning, sivilstatus og landsdel er tilsvarende estimatene for

multivariat Cox-regresjon med �re variable i tabell 4.1.3. Dette tyder på at landbakgrunn

har liten påvirkning på dødeligheten til de andre kovariatene. For landbakgrunn ser vi

forskjeller fra univariat Cox-regresjon vist i tabell 4.1.8 med multivariat regresjon i tabell

B.1.1.

Levetidsfunksjon for variabelen landbakgrunn er ikke gitt i kapittelet da det er vans-

kelig å skille levetidsgrafene for de ulike landene eller landsdelene fra hverandre.

4.2 Individer uten og med hoftebrudd hver for seg

Datasettet fra delkapittel 4.1 inneholder 1,316,940 individer uten hoftebrudd og 101,520

individer med minimum ett hoftebrudd i studietiden. Vi forventer at det er en forskjell

i dødeligheten mellom gruppene og skal derfor i dette delkapittelet gjøre analyser med

individer uten og med hoftebrudd hver for seg for å vise denne forskjellen. Det er litt

problematisk å skille befolkningen i grupper med indivder med og uten hoftebrudd fra

hverandre siden vi ikke får frem det tidsavhengige aspekteret for hoftebrudd. Dette er

kun gjort for å undersøke resultater fra ulike synspunkter og vinkler.

Tabell 4.2.1 viser dødelighetsstatistikk over aldersgrupper ved studiestart i 2001 for

individer uten og med hoftebrudd. Vi ser at vi har større andel av høyere aldersgrupper

for individer med hoftebrudd. Denne gruppen har også større dødelighet enn for grup-

pen uten hoftebrudd. I likhet med forrige underkapittel ser vi at dødeligheten øker for

høyere aldersgrupper. Senere i kapittelet vil vi gjøre analyser som viser at kjønn har

størst e�ekt på dødeligheten ved hoftebrudd. Vi vil derfor fokusere mest på kjønn i dette

underkapittelet.
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Uten hoftebrudd Levende/Emigrerte Døde Total
Alder [50,60) (42.8%) 517,192 (91.8%) 46,139 (8.2%) 563,331
Alder [60,70) (25.6%) 269,941 (80.1%) 66,986 (19.9%) 336,927
Alder [70,80) (20.2%) 132,725 (49.9%) 133,014 (50.1%) 265,739
Alder [80,90) (10.0%) 18,148 (13.8%) 113,409 (86.2%) 131,557
Alder [90+) (1.5%) 222 (1.1%) 19,164 (98.9%) 19,386
Total 938,228 (71.2%) 378,712 (28.8%) 1,316,940

Med hoftebrudd Levende/Emigrerte Døde Total
Alder [50,60) (8.0%) 6,285 (77.3%) 1,843 (22.7%) 8,128
Alder [60,70) (15.6%) 10,203 (64.5%) 5,605 (35.5%) 15,808
Alder [70,80) (39.1%) 16,153 (40.7%) 23,564 (59.3%) 39,717
Alder [80,90) (33.1%) 5,234 (15.6%) 28,321 (84.4%) 33,555
Alder [90+) (4.2%) 70 (1.6%) 4,242 (98.4%) 4,312
Total 37,945 (37.4%) 63,575 (62.6%) 101,520

Tabell 4.2.1: Statistikk for aldersgrupper i 2001 for individer uten og med hoftebrudd.

Uten hoftebrudd Levende/Emigrerte Døde Total
Menn (48.2%) 441,089 (69.6%) 193,059 (30.4%) 634,148
Kvinner (51.8%) 497,139 (72.8%) 185,653 (27.2%) 682,792
Total 938,228 (71.2%) 378,712 (28.8%) 1,316,940

Med hoftebrudd Levende/Emigrerte Døde Total
Menn (29.5%) 9,686 (32.4%) 20,248 (67.6%) 29,934
Kvinner (70.5%) 28,259 (39.5%) 43,327 (60.5%) 71,586
Total 37,945 (37.4%) 63,575 (62.6%) 101,520

Tabell 4.2.2: Statistikk for variabelen kjønn for individer uten og med hoftebrudd.

4.2.1 Beskrivende statistikk og levetidsfunksjon

Tabell 4.2.2 viser dødelighetsstatistikk for variabelen kjønn hos individer uten og med

hoftebrudd. Vi ser at for individer med hoftebrudd er andelen av kvinner hele 70.5%,

mens for de uten hoftebrudd er 51.8% kvinner. Vi ser også at dødeligheten er mye høyere

blant personer med hoftebrudd enn de uten.

Levetidsfunksjonen for kjønn for individer uten hoftebrudd er omtrent lik �gur 4.1.1

i delkapittel 4.1. Levetidsfunksjonen til individer med hoftebrudd gitt at de har blitt 50

år er vist i �gur 4.2.1. Vi ser at de avviker litt fra hverandre. Levetidsfunksjonen for

individer med hoftebrudd viser at disse individene har omlag et par års lavere median

levetid enn de uten hoftebrudd.

Tabellene B.2.1-B.2.4 i tillegg B.2 viser dødelighetsstatistikk for utdanning, sivilstatus,

landsdel og landbakgrunn hos individer uten og med hoftebrudd. Alle tabellene viser i

likhet med kjønn at dødeligheten er størst hos individer med hoftebrudd. For utdanning

viser begge gruppene at personer med høyere utdanning generelt har bedre levetid enn
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Figur 4.2.1: Levetidsfunksjon for variabelen kjønn for individer med hoftebrudd gitt at
de har blitt 50 år.

de med lavere utdanning. For sivilstatus ser vi at hovedandelen blant individer uten

hoftebrudd er gift eller registrert partner, mens hos individer med hoftebrudd er de største

gruppene både gift eller registrert partner og enke eller gjenlevende partner. Landsdel viser

liten forskjell i andelene av landsdelene for begge gruppene. Landbakgrunn viser forskjeller

blant andelene av verdensdelene. Vi må merke oss at noen av landbakgrunngruppene er

veldig små, slik at det er en del usikerhet i disse resultatene.

Figurene B.2.1 og B.2.2 viser levetidsfunksjoner for henholdsvis utdanning og sivilsta-

tus for individer med hoftebrudd gitt at de har blitt 50 år. Tilnærmede levetidsfunksjoner

for individer uten hoftebrudd er gitt i tilsvarende �gurer i delkapittel 4.1. Vi ser at indi-

vider med hoftebrudd har en lavere median levetid enn de uten hoftebrudd.

4.2.2 Cox-regresjon

Tabell 4.2.3 viser hazardratioer og kon�densintervaller ved univariat og multivariat Cox-

regresjon for kovariatene kjønn, utdanning, sivilstatus og landsdel hos individer uten og

med hoftebrudd hver for seg. Ved univariat regresjon for kovariaten kjønn indikerer begge

gruppene, i likhet med delkapittel 4.1, at dødeligheten er mindre for kvinner i forhold til

menn. Hazardratioen for kjønn for individer uten hoftebrudd er omtrent lik estimatet i

tabell 4.1.3 for hele datasettet. Hazardratioen for kvinner med hoftebrudd avtar mer i

forhold til menn når vi sammenligner med tabell 4.1.3. Kvinner med hoftebrudd har en

hazardratio på 0.629 mindre enn menn som er mindre enn ratioen på 0.653 for kvinner

uten hoftebrudd. Individer uten hoftebrudd har den største endringen i hazardratio for

kjønn fra univariat til multivariat Cox-regresjon. Hazardratioen for kvinner i forhold

til menn uten hoftebrudd øker fra 0.653 i univariat regresjon til 0.599 for multivariat

regresjon.
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Uten hoftebrudd
Kovariat Univariat Cox Multivariat Cox

HR (KI) HR (KI)
Kjønn K: 0.653 (0.649, 0.658) K: 0.599 (0.595, 0.603)
Utdanning U1: 0.845 (0.839, 0.851) U1: 0.827 (0.821, 0.833)

U2: 0.681 (0.674, 0.689) U2: 0.637 (0.630, 0.644)
U3: 0.853 (0.827, 0.880) U3: 0.800 (0.776, 0.825)

Sivilstatus S1: 0.665 (0.658, 0.673) S1: 0.648 (0.641, 0.655)
S2: 0.705 (0.696, 0.713) S2: 0.801 (0.791, 0.810)
S3: 0.988 (0.974, 1.003) S3: 1.011 (0.996, 1.026)

Landsdel L1: 0.995 (0.981, 1.009) L1: 1.005 (0.991, 1.020)
L2: 0.911 (0.904, 0.918) L2: 0.902 (0.895, 0.909)
L3: 0.989 (0.978, 1.001) L3: 0.965 (0.954, 0.976)
L4: 1.032 (1.021, 1.043) L4: 0.975 (0.965, 0.986)

Med hoftebrudd
Kovariat Univariat Cox Multivariat Cox

HR (KI) HR (KI)
Kjønn K: 0.629 (0.618, 0.639) K: 0.628 (0.617, 0.639)
Utdanning U1: 0.965 (0.950, 0.982) U1: 0.928 (0.913, 0.944)

U2: 0.900 (0.873, 0.927) U2: 0.808 (0.784, 0.833)
U3: 0.956 (0.881, 1.037) U3: 0.912 (0.841, 0.990)

Sivilstatus S1: 0.952 (0.925, 0.980) S1: 0.888 (0.863, 0.915)
S2: 0.797 (0.775, 0.820) S2: 0.848 (0.825, 0.873)
S3: 1.226 (1.179, 1.275) S3: 1.219 (1.173, 1.268)

Landsdel L1: 0.985 (0.952, 1.020) L1: 0.984 (0.950, 1.019)
L2: 0.898 (0.881, 0.916) L2: 0.894 (0.877, 0.911)
L3: 0.969 (0.942, 0.997) L3: 0.954 (0.927, 0.981)
L4: 0.997 (0.970, 1.025) L4: 0.980 (0.953, 1.007)

Tabell 4.2.3: Hazardratioer og kon�densintervaller ved univariat og multivariat Cox-
regresjon over dødelighet for kovariatene kjønn, utdanning, sivilstatus og landsdel for
individer med og uten hoftebrudd.
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Univariat regresjon for utdanning viser forskjeller fra resultatene i tabell 4.1.3 i del-

kapittel 4.1. Forskjellene i ratioene er mindre blant individer med hoftebrudd, og disse

estimatene er større enn i tabell 4.1.3. Dette kan tyde på at forskjell i utdanningsnivå har

mindre påvirkning blant individer med hoftebrudd enn de uten hoftebrudd. Vi legger mer-

ke til at vi har bredere kon�densintervaller og dermed større standardavvik for individer

med hoftebrudd, så det er mer usikkerhet i disse resultatene. Dette skyldes at datasettet

bestående av individer med hoftebrudd er mye mindre enn datasettet med individer uten

hoftebrudd. Vi ser at alle hazardratioene for multivariat regresjon hos begge gruppene

avtar i forhold til univariat regresjon. Spesielt ved høyere utdanning for individer med

hoftebrudd ser vi en stor endring i hazardratioen fra 0.900 for univariat regresjon til 0.808

for multivariat regresjon.

Vi ser tilsvarende mønster for univariat Cox-regresjon for sivilstatus som for utdan-

ningsvariabelen. Hazardratioene for individer uten hoftebrudd i forhold til ugifte er mind-

re enn for det fulle datasettet i tabell 4.1.3, mens ratioene for individer med hoftebrudd er

større. Sivilstatus har både økning og redusering i hazardratioene fra univariat til multi-

variat Cox-regresjon. For begge gruppene har gift eller registrert partner en redusering

i hazardratioen fra univarat til multivariat regresjon. Enke eller gjenlevende partner har

derimot en økning i ratioen for begge gruppene.

Fra resultatene av univariat Cox-regresjon for landsdel i tabell 4.2.3 ser vi at for

individer uten hoftebrudd får vi omtrent like resultater som i delkapittel 4.1. For begge

gruppene ser vi at Vestlandet har lavest hazardratio i forhold til Østlandet. For individer

uten hoftebrudd har vi at hazardratioen i Nord-Norge er 3.2% større sammenlignet med

Østlandet, mens den er mindre for individer med hoftebrudd. Vi har igjen at forskjellene i

hazardratioene er minst for individer med hoftebrudd. Landsdel har liten endring mellom

univariat og multivariat regresjon for både individer uten og med hoftebrudd. Forskjellene

er størst for individer i Midt-Norge og Nord-Norge.

Tabell B.2.5 i tillegg B.2 viser resultatene for univariat Cox-regresjon for landbakgrunn

for individer uten og med hoftebrudd. For individer uten hoftebrudd får vi signi�kante

resultater, altså resultater som likner på estimatene for det fulle datasettet i tabell 4.1.3.

For individer med hoftebrudd har vi ikke-signi�kante verdier. Vi har også at alle kon�-

densintervallene for hazardratioene inneholder 1 som tyder på at landbakgrunn har liten

e�ekt på dødeligheten. Vi må merke oss at ettersom vi har så lavt antall med individer i

noen av gruppene blir det en del usikkerhet i disse resultatene. På grunn av dette har vi

ikke utført multivariat Cox-regresjon med landbakgrunn.

I likhet med delkapittel 4.1 har vi altså at kovariatene kjønn, utdanning, sivilstatus og

landsdel påvirker dødeligheten til hverandre. Vi har også sett at dødeligheten er forskjellig

blant individer uten og med hoftebrudd. Og som forventet er dødeligheten størst blant

individer med hoftebrudd.
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Aldersgruppe hoftebrudd Levende/Emigrerte Døde Total
Alder [50,60) (2.2%) 1,570 (70.8%) 647 (29.2%) 2,217
Alder [60,70) (9.5%) 6,705 (69.8%) 2,907 (30.2%) 9,612
Alder [70,80) (23.5%) 11,426 (48.0%) 12,385 (52.0%) 23,811
Alder [80,90) (47.1%) 14,376 (30.1%) 33,418 (69.9%) 47,794
Alder [90,100) (17.5%) 3,834 (21.6%) 13,915 (78.4%) 17,749
Alder [100+) (0.3%) 34 (10.1%) 303 (89.9%) 337
Total 37,945 (37.4%) 63,575 (62.6%) 101,520

Tabell 4.3.1: Statistikk over aldersgrupper individene får hoftebrudd.

Figur 4.3.1: Levetidsfunksjon for variabelen hoftebrudd gitt at individene har blitt 50 år.

4.3 Hoftebrudd som tidsavhengig variabel

Tabell 4.3.1 viser dødelighetsstatistikk over aldersgrupper individene er i når de får sitt

første hoftebrudd. Vi ser at andelen av hoftebrudd er størst blant de høyere aldersgruppe-

ne fra 70 til 100 år. Det er tydelig at hoftebrudd er en tidsavhengig kovariat der individene

får hoftebrudd i forskjellig alder. Vi skal i dette delkapittelet gjøre analyser over døde-

lighet tilknyttet denne kovariaten der vi bruker det fulle datasettet fra delkapittel 4.1. R

kode for hvordan vi håndterer hoftebrudd som tidsavhengig variabel er gitt i apendiks D.

Vi vil her benytte alder som tidsavhengig skala.

Levetidsfunksjonen i �gur 4.3.1 viser fordelingen til variabelen hoftebrudd gitt at

individene har blitt 50 år. Vi ser en tydelig forskjell i levetiden til individer uten og

med hoftebrudd. Individer uten hoftebrudd har i gjennomsnitt en høyere levetid med en

median levetid på cirka 86 år. Individer med hoftebrudd har derimot en mye lavere levetid

med en median levetid på cirka 67 år.

Figur 4.3.2 viser levetidsfunksjon for variablene hoftebrudd og kjønn gitt at individene

har blitt 50 år. Vi ser klare forskjeller mellom levetiden til individer med hoftebrudd og

de uten. Både menn og kvinner uten hoftebrudd har gjennomsnittlig lenger levetid og
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Figur 4.3.2: Levetidsfunksjon for variablene hoftebrudd og kjønn gitt at individene har
blitt 50 år.

høyere median alder enn menn og kvinner med hoftebrudd. Videre ser vi at kvinner har

høyere levetid enn menn for både individer med hoftebrudd og de uten. Median levetid

for menn gitt at de har blitt 50 år er omtrent 65 år for individer med hoftebrudd og 83

år for de uten hoftebrudd. For kvinner er median levetid cirka 69 år for individer med

hoftebrudd og 88 år for de uten hoftebrudd.

4.3.1 Cox-regresjon

Øvre del av tabell 4.3.2 viser hazardratio og kon�densintervall for univariat Cox-regresjon

for kovariaten hoftebrudd med ikke hoftebrudd som referansevariabel. Vi ser at hazard-

ratioen til individer med hoftebrudd er 2.372 ganger større enn individer uten hoftebrudd.

Vi ser at kon�densintervallet ikke inneholder verdien 1 og dermed indikerer en signi�kant

hazardratio. I likhet med forrige delkapittel har vi dermed at dødeligheten til individer

med hoftebrudd er mye større enn de uten hoftebrudd.

Tabell 4.3.2 viser også hazardratioer og kon�densintervaller for multivariat Cox-regresjon

med to eller �re variable med kovariatene hoftebrudd, kjønn, utdanning og sivilstatus.

For multivariat regresjon med to variable ser vi den største endringen ved regresjon med

hoftebrudd og kjønn. Vi ser da at hazardratioen for hoftebrudd i forhold til individer uten

hoftebrudd øker fra 2.372 for univariat Cox-regresjon til 2.562 for multivariat regresjon.

Vi får dermed en tydelig økning i dødelighet for individer med hoftebrudd. Hazardratioen

for kjønn avtar derimot fra 0.649 ved univariat regresjon for det fulle datasettet i tabell

4.1.3 til 0.614 for multivariat regresjon i tabell 4.3.2. Vi har altså at hoftebrudd og kjønn

har stor påvirkning på dødeligheten til hverandre.

Hazardratioene for hoftebrudd ved Cox-regresjon med hoftebrudd og enten utdanning

eller sivilstatus viser begge en liten redusering i hazardratioen. Vi har små forskjeller for
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Kovariat Univariat Cox
HR (KI)

Hoftebrudd H: 2.372 (2.351, 2.393)

Kovariat Multivariat (2) Cox Multivariat (4) Cox
HR (KI) HR (KI)

Hoftebrudd H: 2.562 (2.539, 2.584) H: 2.536 (2.513, 2.558)
Kjønn K: 0.614 (0.610, 0.618) K: 0.569 (0.566, 0.573)
Hoftebrudd H: 2.360 (2.340, 2.381)
Utdanning U1: 0.866 (0.860, 0.871) U1: 0.842 (0.837, 0.847)

U2: 0.713 (0.706, 0.721) U2: 0.662 (0.655, 0.669)
U3: 0.887 (0.862, 0.913) U3: 0.838 (0.814, 0.863)

Hoftebrudd H: 2.353 (2.333, 2.374)
Sivilstatus S1: 0.708 (0.700, 0.715) S1: 0.683 (0.676, 0.690)

S2: 0.712 (0.705, 0.720) S2: 0.815 (0.806, 0.824)
S3: 1.016 (1.002, 1.030) S3: 1.044 (1.030, 1.059)

Tabell 4.3.2: Hazardratioer og kon�densintervaller ved univariat Cox-regresjon for hofte-
brudd og multivariat Cox-regresjon, med to eller �re variable, over dødelighet for kova-
riatene kjønn, utdanning og sivilstatus.

utdanning- og sivilstatusnivåene for multivariat regresjon med to variable sammenlignet

med estimatene for univariat regresjon i tabell 4.1.3.

For multivariat Cox-regresjon med �re variable ser vi at hazardratioen for hoftebrudd

øker fra 2.372 for univariat regresjon til 2.536 for multivariat regresjon. Vi har at den-

ne ratioen ligger nærmest tilsvarende ratio for regresjon med hoftebrudd og kjønn når

vi sammenligner regresjonene med to variable. Hazardratioene for kjønn og utdanning

får begge en redusering i hazardratioene for multivariat Cox-regresjon med �re variable

sammenlignet med regresjon med to variable.

Tabellene B.3.1 og B.3.2 i tillegg B.3 viser hazardratioer og kon�densintervaller for

Cox-regresjon med henholdsvis to variable for hoftebrudd og enten landsdel eller land-

bakgrunn, og regresjon med alle seks variablene. For hazardratioene for hoftebrudd ser

vi ingen eller minimal endring fra estimatene for henholdsvis univariat og multivariat

regresjon med �re variable i tabell 4.3.2. Dette tyder på at landsdel og landbakgrunn har

liten e�ekt på dødeligheten ved hoftebrudd. Vi har at kjønn, utdanning og sivilstatus

har størst påvirkning på dødeligheten ved hoftebrudd. Når vi skal utføre analyser for

dødeligheten ved hoftebrudd bør vi på grunnlag av disse resultatene justere for kjønn.

Utdanning og sivilstatus påvirker ikke estimatene til hoftebrudd i så stor grad.

4.4 Hoftebrudd som ikke-tidsavhengig variabel

Vi skal i dette avsnittet gjøre tilsvarende analyser som forrige underkapittel, men med

hoftebrudd som en ikke-tidsavhengig variabel. Vi lager nå en ny ikke-tidsavhengig varia-

bel som markerer om individet har hatt et hoftebrudd i studietiden eller ikke. Det er viktig
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Figur 4.4.1: Levetidsfunksjon for den ikke-tidsavhengige variabelen hoftebrudd gitt at
individene har blitt 50 år.

å merke seg at dette er en problematisk analyse siden hoftebrudd egentlig er en tidsav-

hengig kovariat. Undersøkelsene i dette underkapittelet er kun gjort for å sammenligne

hvordan resultatene endrer seg når vi ikke tar hensyn til det tidsavhengige aspekteret

for hoftebruddvariabelen og vil derfor ikke gi resultater som stemmer overens med den

virkelige verden.

Figur 4.4.1 viser levetidsfunksjon for den ikke-tidsavhengige variabelen hoftebrudd gitt

at individene har blitt 50 år. Levetidsfunksjonen viser en liten tendens til at levetidene

til individer uten hoftebrudd er større enn de med hoftebrudd. Individer uten hoftebrudd

har en median alder på cirka 85 år gitt at de har blitt 50 år og de med hoftebrudd har

en median alder på 84 år. Forskjellen i fordelingen i levetider for de to gruppene er mye

mindre enn i levetidene for tidsavhengig hoftebrudd variabel i �gur 4.3.1 som viser en

mye klarere forskjell i levetider.

Figur 4.4.2 viser levetidsfunksjon for ikke-tidsavhengig hoftebrudd og kjønn gitt at

individene har blitt 50 år. Vi får igjen mindre forskjeller enn for levetidsfunksjonen for

tidsavhengig hoftebrudd og kjønn i �gur 4.3.2. For tidsavhengig hoftebrudd variabel så

vi en tydelig forskjell mellom menn og kvinner uten hoftebrudd og menn og kvinner med

hoftebrudd. Denne forskjellen ser vi ikke i �gur 4.4.2. Vi ser en forskjell mellom menn og

kvinner for ikke-tidsavhengig hoftebrudd i �gur 4.4.2 der menn har lavere levetider enn

kvinner. For både menn og kvinner har vi at individer uten hoftebrudd har bedre median

levetid enn individer med hoftebrudd der forskjellen er størst for menn.

4.4.1 Cox-regresjon

Øvre del av tabell 4.4.1 viser hazardratio og kon�densintervall for univariat Cox-regresjon

med den ikke-tidsavhengige variabelen hoftebrudd. Vi får stor endring i estimatene sam-

menlignet med å bruke hoftebrudd som en tidsavhengig variabel. I tabell 4.3.2 er hazard-

ratioen til hoftebrudd 2.372 ganger større enn individer uten hoftebrudd som tilsvarer at
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Figur 4.4.2: Levetidsfunksjon for den tidsavhengige variabelen hoftebrudd og kjønn.

Kovariat Univariat Cox
HR (KI)

Hoftebrudd H: 0.921 (0.913, 0.929)

Kovariat Multivariat (2) Cox Multivariat (4) Cox
HR (KI) HR (KI)

Hoftebrudd H: 0.981 (0.973, 0.990) H: 0.966 (0.957, 0.974)
Kjønn K: 0.650 (0.646, 0.654) K: 0.602 (0.599, 0.606)
Hoftebrudd H: 0.914 (0.906, 0.922)
Utdanning U1: 0.862 (0.856, 0.867) U1: 0.842 (0.836, 0.847)

U2: 0.704 (0.696, 0.711) U2: 0.659 (0.652, 0.666)
U3: 0.866 (0.842, 0.892) U3: 0.820 (0.796, 0.844)

Hoftebrudd H: 0.916 (0.908, 0.924)
Sivilstatus S1: 0.697 (0.690, 0.704) S1: 0.675 (0.667, 0.682)

S2: 0.713 (0.705, 0.721) S2: 0.803 (0.794, 0.812)
S3: 1.022 (1.008, 1.036) S3: 1.049 (1.035, 1.064)

Tabell 4.4.1: Hazardratioer og kon�densintervaller for univariat Cox-regresjon for hofte-
brudd og multivariat Cox-regresjon, med to eller �re variable, over dødelighet for kova-
riatene ikke-tidsavhengig hoftebrudd, kjønn, utdanning og sivilstatus.
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individer med hoftebrudd har en dødelighet som er over dobbelt så stor som de uten hofte-

brudd. Ved å bruke hoftebrudd som ikke-tidsavhengig variabel reduseres derimot ratioen

til 0.921 som tilsvarer at individer med hoftebrudd har en lavere dødelighet enn de uten

hoftebrudd. Fra resultatene ser vi at vi har signi�kant verdi for hoftebrudd. Resultatene

hentyder at det er beskyttende mot dødeligheten å få et hoftebrudd. Dette stemmer

ikke med den virkelige verden og gir mer støtte til at hoftebrudd som ikke-tidsavhengig

kovariat ikke får frem forskjellen i dødelighet mellom individer med og uten hoftebrudd.

Det at det er en tilsynelatende beskyttende e�ekt å få et hoftebrudd med hensyn på

dødeligheten når vi benytter tidskonstant hoftebrudd variabel er et eksempel på `immor-

tal times bias' (udødelighetsskjevhet). Se artikkelen til Lee H & Nunan D (2020) [12].

Udødelighetstid inntre�er når individer i en kohortstudie ikke kan bli eksponert for en

gitt egenskap før en viss tid. Når en slik udødelighetstid blir feilbehandlet fører dette til

en skjevhet i resultatene fra studien. Udødelighetsskjevhet inntre�er ofte i studier der

eksponerte individer ikke kan bli eksponert før en viss tid ut i studien. Individene må

overleve en viss tid for at eksponering skal inntre�e og blir defor registrert som udødeli-

ge og bidrar til en udødelighetstid til analysene. Hvis denne udødelighetstiden ikke blir

behandlet korrekt i analysene får vi dermed en beskyttende e�ekt på dødeligheten.

I vårt tilfelle skyldes denne udødelighetsskjevheten at for å få et hoftebrudd må indi-

videne ha vært i live en stund. De som dør tidlig rekker ikke å brekke lårhalsen. Dermed

bidrar individer med hoftebrudd med en udødelighetstid i analysene og vi får en positiv

e�ekt på dødeligheten å få et hoftebrudd. Vi ser denne udødelighetsskjevheten i leve-

tidsfunksjonen i �gur 4.4.1. Til å begynne med er levetidsfunsjonen for individer med

hoftebrudd lavere enn de uten hoftebrudd. Dette indikerer at individer med hoftebrudd

har lavere levetid enn de uten hoftebrudd. Etter en viss alder faller kurven for individer

uten hoftebrudd raskere enn de med hoftebrudd. Her har udødelighetsskjevheten satt inn

og vi får etterhvert samme fordeling på de to kurvene. Dette bidrar til den tilsynelatende

beskyttende e�ekten på dødeligheten ved hoftebrudd.

Tabell 4.4.1 viser også hazardratioer og kon�densintervaller for multivariat Cox-regresjon

med to eller �re variable med kovariatene ikke-tidsavhengige hoftebrudd, kjønn, utdan-

ning og sivilstatus. I likhet med forrige avsnitt ser vi at variabelen kjønn har størst

påvirkning på hazardratioen til hoftebrudd. For multivariat regresjon for to variable for

hoftebrudd og kjønn øker hazardratioen for hoftebrudd fra 0.921 for univariat regresjon

til 0.981 for multivariat regresjon. Vi har også likheten fra forrige delkapittel at multiva-

riat Cox-regresjon med henholdsvis hoftebrudd og enten utdanning og sivilstatus har en

redusering i hazardratioen for hoftebrudd i forhold til univariat regresjon.

Vi har endringer i hazardratioene til kjønn, utdanning og sivilstatus for regresjon med

to variable sammenlignet med tilsvarende regresjoner med hoftebrudd som tidsavhengig

variabel i tabell 4.3.2. Ratioene for disse variablene med ikke-tidsavhengig hoftebrudd

variabel ligger nærme hazardratioene for univariat regresjon i tabell 4.1.3 i delkapittel 4.1.

Dette kan tyde på at hoftebrudd som ikke-tidsavhengig variabel ikke har stor påvirkning

på dødeligheten til disse kovariatene.

For multivariat Cox-regresjon med �re variable med ikke-tidsavhengig hoftebrudd,

kjønn, utdanning og sivilstatus ser vi at hazardratioen for hoftebrudd for univariat regre-
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sjon øker fra 0.921 til 0.966 for multivariat regresjon. I likhet med regresjon for tidsavhen-

gig hoftebrudd har vi at hazardratioen for ikke-tidsavhengig hoftebrudd for multivariat

Cox-regresjon med �re variable ligger nærmest ratioen for hoftebrudd med multivariat

regresjon for to variable for hoftebrudd og kjønn. Vi får også forskjeller i ratioene for

kjønn, utdanning og sivilstatus. Disse viser samme tendens som i forrige underkapittel i

økning og redusering av ratioene, men med forskjellige estimater.

Tabellene B.4.1 og B.4.2 i tillegg B.4 viser hazardratioer og kon�densintervaller for

Cox-regresjon med henholdsvis to variable for hoftebrudd og enten landsdel eller land-

bakgrunn, og regresjon med alle seks variablene. I likhet med analysene for tidsavhengig

hoftebrudd ser vi ingen eller minimal endring i estimatene for hoftebrudd sammenlignet

med univariat og multivariat regresjon for �re variable i tabell 4.4.1.

I dette underavsnittet har vi sett nærmere på hoftebrudd som en ikke-tidsavhengig

variabel. Resultatene indikerer at individer uten hoftebrudd har høyere dødelighet enn de

med hoftebrudd, så det gir feil resultater å ikke ta hensyn til det tidsavhengige aspekte-

ret ved hoftebrudd. Ved å bruke hoftebrudd som ikke-tidsavhengig variabel får vi likevel

frem, i likhet med å bruke tidsavhengig variabel, at kjønn har størst påvirkning på døde-

ligheten ved hoftebrudd. Vi har videre at utdanning og sivilstatus har liten påvirkning på

dødeligheten ved hoftebrudd og landsdel og landbakgrunn har ingen merkbar påvirkning.

I resten av kapittelet vil vi bare behandle hoftebrudd som en tidsavhengig variabel.

4.5 Menn og kvinner hver for seg

Analysene vi har utført tidligere i dette kapittelet viser at kjønn har stor påvirkning

på dødeligheten ved hoftebrudd. Fra tabell 4.2.2 i delkapittel 4.2 har vi at hele 70% av

individene med hoftebrudd er kvinner. Vi vil derfor i dette delkapittelet dele datasettet fra

delkapittelet 4.3 opp i menn og kvinner og gjøre de samme analysene på begge gruppene.

Vi har totalt 664,082 menn og 754,378 kvinner. Av menn har 29,934 (4.5%) individer

hoftebrudd, og for kvinner har 71,586 (9.5%) individer hoftebrudd.

Tabell 4.5.1 viser dødelighetsstatistikk over aldersgrupper ved studiestart i 2001 for

menn og kvinner. I alle aldersgruppene ser vi at menn har større dødelighet enn kvinner.

I løpet av studietiden er 32.1% av alle menn døde, mens denne andelen er på 30.4% for

kvinner. Vi ser også at kvinner har en større andel individer blant de høyere aldersgrup-

pene enn menn.

Tabell 4.5.2 viser dødelighetsstatistikk for menn og kvinner over aldersgrupper indi-

videne er i når de får sitt første hoftebrudd. I likhet med tabell 4.3.1 i delkapittel 4.3 for

hele gruppen av hoftebrudd har vi for både menn og kvinner at andelen av hoftebrudd

er størst blant individer mellom 70 og 100 år. Vi har også at for alle aldersgruppene er

dødeligheten blant menn større enn for kvinner. For menn har vi at 67.6% av individene

med hoftebrudd er døde i løpet av studietiden. Kvinner har derimot en lavere andel på

60.5%.

Tabellene B.5.1-B.5.4 i tillegg B.5 viser dødelighetsstatistikk for utdanning, sivilstatus,

landsdel og landbakgrunn for menn og kvinner. Vi ser at dødeligheten er større for menn
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Menn Levende/Emigrerte Døde Total
Alder [50,60) (43.8%) 261,469 (89.9%) 29,478 (10.1%) 290,947
Alder [60,70) (25.8%) 128,160 (74.7%) 43,453 (25.3%) 171,613
Alder [70,80) (20.4%) 55,324 (40.8%) 80,110 (59.2%) 135,434
Alder [80,90) (9.0%) 5,759 (9.6%) 53,957 (90.4%) 59,716
Alder [90+) (1.0%) 63 (1.0%) 6,309 (99.0%) 6,372
Total 450,775 (67.9%) 213,307 (32.1%) 664,082

Kvinner Levende/Emigrerte Døde Total
Alder [50,60) (37.2%) 262,008 (93.4%) 18,504 (6.6%) 280,512
Alder [60,70) (24.0%) 151,984 (83.9%) 29,138 (16.1%) 181,122
Alder [70,80) (22.5%) 93,554 (55.0%) 76,468 (45.0%) 170,022
Alder [80,90) (14.0%) 17,623 (16.7%) 87,773 (83.3%) 105,396
Alder [90+) (2.3%) 229 (1.3%) 17,097 (98.7%) 17,326
Total 525,398 (69.6%) 228,980 (30.4%) 754,378

Tabell 4.5.1: Statistikk for aldersgrupper i 2001 for menn og kvinner.

Menn
Aldersgruppe hoftebrudd Levende/Emigrerte Døde Total
Alder [50,60) (3.4%) 688 (67.9%) 326 (32.1%) 1,014
Alder [60,70) (12.8%) 2,444 (63.6%) 1,398 (36.4%) 3,842
Alder [70,80) (26.2%) 3,012 (38.5%) 4,820 (61.5%) 7,832
Alder [80,90) (44.0%) 2,926 (22.2%) 10,259 (77.8%) 13,185
Alder [90,100) (13.3%) 613 (15.3%) 3,381 (84.7%) 3,994
Alder [100+) (0.2%) 3 (4.5%) 64 (95.5%) 67
Total 9,686 (32.4%) 20,248 (67.6%) 29,934

Kvinner
Aldersgruppe hoftebrudd Levende/Emigrerte Døde Total
Alder [50,60) (1.7%) 882 (73.3%) 321 (26.7%) 1,203
Alder [60,70) (8.1%) 4,261 (73.8%) 1,509 (26.2%) 5,770
Alder [70,80) (22.3%) 8,414 (52.7%) 7,565 (47.3%) 15,979
Alder [80,90) (48.3%) 11,450 (33.1%) 23,159 (66.9%) 34,609
Alder [90,100) (19.2%) 3,221 (23.4%) 10,534 (76.6%) 13,755
Alder [100+) (0.4%) 31 (11.5%) 239 (88.5%) 270
Total 28,259 (39.5%) 43,327 (60.5%) 71,586

Tabell 4.5.2: Statistikk over aldersgrupper individene får hoftebrudd.
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enn kvinner for alle kovariatene. For utdanning har vi i likhet med det fulle datasettet i

delkapittel 4.1 at dødeligheten er minst for individer med høy utdanning for både menn og

kvinner. For sivilstatus ser vi at dødeligheten er størst for enke eller gjenlevende partner

for både menn og kvinner. Vi merker oss at menn har en mye større andel av gifte

eller registrerte partner enn kvinner. Kvinner har derimot en mye større andel av enker

eller gjenlevende partner. For landsdel og landbakgrunn har vi små forskjeller mellom

kjønnsgruppene.

Vi vil i dette underkapittelet fokusere mest på dødeligheten ved hoftebrudd og de and-

re kovariatenes påvirkning på denne dødeligheten. For sammenligning er hazardratioer

og kon�densintervaller for univariat og multivariat Cox-regresjon med kovariatene utdan-

ning, sivilstatus, landsdel og landbakgrunn gitt i tabell B.5.5 i tillegg B.5. Hazardratioene

viser store forskjeller mellom menn og kvinner.

4.5.1 Cox-regresjon

Tabell 4.5.3 viser hazardratioer og kon�densintervaller for univariat Cox-regresjon for

hoftebrudd og multivariat regresjon, med to eller tre variable, over dødelighet for kova-

riatene hoftebrudd, utdanning og sivilstatus for menn og kvinner. Vi ser stor forskjell

mellom kjønnsgruppene. For univariat regresjon har vi for kvinner at hazardratioen for

individer med hoftebrudd er 2,299 ganger større enn de uten hoftebrudd. Vi har altså at

dødeligheten for kvinner med hoftebrudd er over to ganger så stor som de uten hofte-

brudd. Denne ratioen ligger nærme ratioen for det fulle datasettet på 2,372. For menn er

derimot dødeligheten for personer med hoftebrudd mye større. Mannlige individer med

hoftebrudd har en hazardratio som er 3,137 ganger større enn de uten hoftebrudd. Dermed

er dødeligheten for menn med hoftebrudd over tre ganger så stor som de uten hoftebrudd.

For Cox-regresjon med to eller tre variable ser vi de største forskjellene i ratioene for

hoftebrudd hos menn. For regresjon med to variable ser vi for kvinner minimal endring i

hazardratioene for hoftebrudd for regresjon med både utdanning og sivilstatus. For regre-

sjon med hoftebrudd og utdanning for menn avtar hazardratioen for hoftebrudd fra 3.137

for univariat regresjon til 3.119 for multivariat regresjon. Vi ser også at hazardratioene for

utdanningsnivåene for menn er litt lavere enn for kvinner. For regresjon med hoftebrudd

og sivilstatus for menn avtar ratioen for hoftebrudd fra 3.137 for univariat regresjon til

3.066 for multivariat regresjon. Vi ser også at estimatene for sivilstatus er forskjellig for

menn og kvinner.

For Cox-regresjon med tre variable for hoftebrudd, utdanning og sivilstatus for menn

reduseres hazardratioen for hoftebrudd fra 3.137 for univariat regresjon til 3.053 for multi-

variat regresjon. Vi ser også endringer for denne ratioen for hoftebrudd med ratioene for

hoftebrudd for multivariat regresjon med to variable. De samme estimatene for kvinner

endrer seg minimalt. Vi ser endringer i estimatene for hazardratioene for utdanning og

sivilstatus for regresjon med to og tre variable for både menn og kvinner.

Tabellene B.5.6 og B.5.7 i tillegg B.5 viser hazardratioer og kon�densintervaller for

Cox-regresjon med henholdsvis to variable for hoftebrudd og enten landsdel eller landbak-

grunn, og regresjon med alle fem variablene. I likhet med analysene for det fulle datasettet
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Menn
Kovariat Univariat Cox

HR (KI)
Hoftebrudd H: 3.137 (3.091, 3.185)

Kovariat Multivariat (2) Cox Multivariat (3) Cox
HR (KI) HR (KI)

Hoftebrudd H: 3.119 (3.073, 3.166) H: 3.053 (3.008, 3.099)
Utdanning U1: 0.825 (0.818, 0.833) U1: 0.852 (0.844, 0.860)

U2: 0.628 (0.620, 0.637) U2: 0.660 (0.651, 0.670)
U3: 0.856 (0.821, 0.893) U3: 0.824 (0.790, 0.860)

Hoftebrudd H: 3.066 (3.020, 3.112)
Sivilstatus S1: 0.622 (0.613, 0.630) S1: 0.657 (0.648, 0.667)

S2: 0.771 (0.758, 0.784) S2: 0.794 (0.780, 0.807)
S3: 1.015 (0.996, 1.033) S3: 1.061 (1.042, 1.081)

Kvinner
Kovariat Univariat Cox

HR (KI)
Hoftebrudd H: 2.299 (2.274, 2.324)

Kovariat Multivariat (2) Cox Multivariat (3) Cox
HR (KI) HR (KI)

Hoftebrudd H: 2.300 (2.275, 2.326) H: 2.301 (2.276, 2.327)
Utdanning U1: 0.833 (0.825, 0.840) U1: 0.835 (0.828, 0.842)

U2: 0.638 (0.671, 0.694) U2: 0.675 (0.663, 0.686)
U3: 0.877 (0.844, 0.913) U3: 0.857 (0.824, 0.892)

Hoftebrudd H: 2.302 (2.277, 2.327)
Sivilstatus S1: 0.747 (0.735, 0.759) S1: 0.728 (0.717, 0.741)

S2: 0.888 (0.875, 0.902) S2: 0.847 (0.834, 0.860)
S3: 1.058 (1.036, 1.080) S3: 1.034 (1.013, 1.056)

Tabell 4.5.3: Hazardratioer og kon�densintervaller for univariat Cox-regresjon for hofte-
brudd og multivariat Cox-regresjon, med to eller tre variable, over dødelighet for kova-
riatene hoftebrudd, utdanning og sivilstatus for menn og kvinner.

ser vi for både menn og kvinner ingen eller minimal endring i estimatene for hoftebrudd

sammenlignet med univariat og multivariat regresjon med tre variable i tabell 4.5.3.

I dette avsnittet har vi undersøkt dødeligheten ved hoftebrudd for menn og kvinner

hver for seg. Analysene viste at dødeligheten til individer med hoftebrudd i forhold til de

uten hoftebrudd er mye større hos menn enn kvinner. For menn har utdanning og sivil-

status størst påvirkning på dødeligheten ved hoftebrudd, mens landsdel og landbakgrunn

har liten e�ekt. For kvinner har ingen av kovariatene merkbar e�ekt på dødeligheten ved

hoftebrudd.
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Aldersgruppe 2001 Levende/Emigrerte Døde Total
Alder [50,75) (76.3%) 896,337 (82.8%) 186,241 (17.2%) 1,082,578
Alder [75+) (23.7%) 79,836 (23.8%) 256,046 (76.2%) 335,882
Total 976,173 (68.8%) 442,287 (31.2%) 1,418,460

Tabell 4.6.1: Statistikk over aldersgrupper i 2001.

Aldersgruppe [50,75)

Aldersgruppe hoftebrudd Levende/Emigrerte Døde Total
Alder [50,60) (5.5%) 1,570 (70.8%) 647 (29.2%) 2,217
Alder [60,70) (23.9%) 6,705 (69.8%) 2,907 (30.2%) 9,612
Alder [70,80) (48.5%) 10,588 (54.2%) 8,945 (45.8%) 19,533
Alder [80,90) (22.2%) 5,687 (63.7%) 3,246 (36.3%) 8,933
Total 24,550 (60.9%) 15,745 (39.1%) 40,295

Aldersgruppe 75+
Aldersgruppe hoftebrudd Levende/Emigrerte Døde Total
Alder [70,80) (7.0%) 838 (19.6%) 3,440 (80.4%) 4,278
Alder [80,90) (63.5%) 8,689 (22.4%) 30,172 (77.6%) 38,861
Alder [90,100) (29.0%) 3,834 (21.6%) 13,915 (78.4%) 17,749
Alder [100+) (0.6%) 34 (10.1%) 303 (89.9%) 337
Total 13,395 (21.9%) 47,830 (78.1%) 61,225

Tabell 4.6.2: Statistikk over aldersgrupper individene får hoftebrudd.

4.6 Aldersgruppene [50,75) og 75+ hver for seg

Tabell 4.3.1 i delkapittel 4.3 viser dødelighetsstatistikk over aldersgrupper ved hoftebrudd.

Vi ser at hoveddelen av alle hoftebrudd inntre�er i aldersgruppene 70 til 100 år. Alder

har altså en tydelig e�ekt på om et individ får et hoftebrudd. Dødeligheten er også større

i høyere alder. Vi vil derfor i dette delkapittelet dele opp individene i aldersgruppene

[50,75) og 75+ ved studiestart i 2001 og gjøre analyser på gruppene hver for seg.

Tabell 4.6.1 viser dødelighetsstatistikk over de to aldersgruppene. Vi har 1,082,578

individer i aldersgruppe [50,75) og 335,882 individer i aldersgruppe 75+. Hoveddelen av

individene tilhører altså den yngre aldersgruppen, og som forventet ser vi at den eldre

aldersgruppen har høyere dødelighet.

Tabell 4.6.2 viser dødelighetsstatistikk over aldersgruppene de to gruppene er i når de

får sitt første hoftebrudd. Vi ser at de overlapper hverandre litt for hoftebrudd i alders-

gruppene 70 til 90 år. Vi ser videre at aldersgruppe 75+ har en mye større dødelighet blant

aldersgruppene for hoftebrudd i forhold til aldersgruppe [50,75). Aldersgruppe [50,75) har

totalt 40,295 individer med hoftebrudd, mens aldersgruppe 75+ har en mye større andel

på 61,225 individer.

Tabell 4.6.3 viser dødelighetsstatistikk for kovariaten kjønn for begge aldersgruppene.

Vi ser at dødeligheten er størst for individer i aldersgrupe 75+. I likhet med det fulle
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Alder [50,75) Levende/Emigrerte Døde Total
Menn (49.4%) 426,223 (79.6%) 109,009 (20.4%) 535,232
Kvinner (50.6%) 470,114 (85.9%) 77,232 (14.1%) 547,346
Total 896,337 (82.8%) 186,241 (17.2%) 1,082,578

Alder 75+ Levende/Emigrerte Døde Total
Menn (38.4%) 24,552 (19.1%) 104,298 (80.4%) 128,850
Kvinner (61.6%) 55,284 (26.7%) 151,748 (73.3%) 207,032
Total 79,836 (23.8%) 256,046 (76.2%) 335,882

Tabell 4.6.3: Statistikk for variabelen kjønn for aldersgruppe [50,75) og 75+.

datasettet i delkapittel 4.1 har vi at dødeligheten er størst for menn hos begge alders-

gruppene. Vi merker oss at kvinner har en mye større andel i aldersgruppe 75+ enn i

[50,75) som er mer jevn mellom gruppene.

Tabell B.6.1-B.6.4 i tillegg B.6 viser dødelighetsstatistikk for kovariatene utdanning,

sivilstatus, landsdel og landbakgrunn for begge aldersgruppene. I likhet med kjønn har

vi at dødeligheten er størst blant den eldste aldersgruppen. For utdanning har vi i likhet

med tidligere i kapittelet, at dødeligheten er minst for individer med høyere utdanning

for begge aldersgruppene. Vi ser at aldersgruppe 75+ har en mye større andel av indi-

vider med ingen eller bare grunnleggende utdanning enn aldersgruppe [50,75) som nok

skyldes at utdanningstilbudet var dårligere når disse individene var unge. Aldersgruppe

[50,75) har på sin side en mye høyere andel blant individer med videregående og høyere

utdanning enn aldersgruppe 75+. For sivilstatus merker vi oss at aldersgruppe [50,75) har

størst dødelighet blant enker eller gjenlevende partner og aldersgruppe 75+ har høyest

dødelighet blant ugifte. Vi har også forskjell i andelen for hver aldersgruppe. For landsdel

og landbakgrunn ser vi liten forskjell mellom aldersgruppene.

Figur 4.6.1 og 4.6.2 viser levetidsfunksjoner for kovariaten hoftebrudd for aldersgruppe

[50,75) gitt at indivdene har blitt 50 år og aldersgruppe 75+ gitt at de har blitt 75 år. Det

er litt problematisk å sammenligne disse to levetidsfunksjonene siden de to gruppene har

forskjellig alder vi vet de har nådd. Vi tar likevel med �gurene for å vise at aldersgruppe

[50,75) viser en større forskjell i fordelingen mellom levetidene for individer med og uten

hoftebrudd enn det aldersgruppe 75+ viser.

I likhet med forrige underkapittel vil vi også i dette underkapittelet fokusere mest

på kovariaten hoftebrudd og de andre variablenes påvirkning på denne dødeligheten. For

sammenligning er hazardratioer og kon�densintervaller for univariat og multivariat Cox-

regresjon med kjønn, utdanning, sivilstatus, landsdel og landbakgrunn gitt i tabell B.6.5

i tillegg B.6. Vi ser store forskjeller mellom aldersgruppene.

4.6.1 Cox-regresjon

Tabell 4.6.4 viser hazardratioer og kon�densintervaller for univariat Cox-regresjon for

hoftebrudd og multivariat regresjon, med to eller �re variable, over dødelighet for ko-
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Figur 4.6.1: Levetidsfunksjon for variabelen hoftebrudd for aldersgruppe [50,75) gitt at
de har blitt 50 år.

Figur 4.6.2: Levetidsfunksjon for variabelen hoftebrudd for aldersgruppe 75+ gitt at de
har blitt 75 år.

variatene hoftebrudd, kjønn, utdanning og sivilstatus for aldersgruppe [50,75) og 75+.

For univariat regresjon ser vi at dødeligheten for hoftebrudd i forhold til individer uten

hoftebrudd er mye større for den yngre aldersgruppen. Hazardratioen for aldersgruppe

[50,75) er 3.644 ganger større enn individer uten hoftebrudd. Aldersgruppe 75+ har en

mye lavere ratio på 2.081. Dette er et interessant resultat. Mange vil nok forvente at

dødeligheten ved hoftebrudd vil være større for individer i den høyeste aldersgruppen,

men i høy alder har man allerede en høy risiko for å dø av alderdom. Vi vil derfor se

e�ekten av hoftebrudd sin økning på dødeligheten til individer i den yngre aldersgruppen

som ikke allerede har en stor risiko for å dø av alderdom.

For Cox-regresjon med to variable for hoftebrudd og enten kjønn, utdanning og sivil-

status ser vi store forskjeller mellom de to aldersgruppene. For kjønn har vi en økning i
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Alder [50,75)

Kovariat Univariat Cox
HR (KI)

Hoftebrudd H: 3.644 (3.583, 3.706)

Kovariat Multivariat (2) Cox Multivariat (4) Cox
HR (KI) HR (KI)

Hoftebrudd H: 3.987 (3.920, 4.056) H: 3.759 (3.696, 3.824)
Kjønn K 0.580 (0.574, 0.585) K: 0.549 (0.544, 0.555)
Hoftebrudd H: 3.574 (3.514, 3.635)
Utdanning U1: 0.787 (0.780, 0.795) U1: 0.782 (0.774, 0.789)

U2: 0.591 (0.582, 0.600) U2: 0.565 (0.557, 0.574)
U3: 0.959 (0.918, 1.002) U3: 0.892 (0.855, 0.932)

Hoftebrudd H: 3.521 (3.462, 3.581)
Sivilstatus S1: 0.516 (0.508, 0.524) S1: 0.562 (0.554, 0.571)

S2: 0.571 (0.560, 0.582) S2: 0.731 (0.717, 0.745)
S3: 0.855 (0.840, 0.870) S3: 0.950 (0.933, 0.967)

Alder 75+
Kovariat Univariat Cox

HR (KI)
Hoftebrudd H: 2.081 (2.060, 2.102)

Kovariat Multivariat (2) Cox Multivariat (4) Cox
HR (KI) HR (KI)

Hoftebrudd H: 2.229 (2.206, 2.252) H: 2.229 (2.206, 2.252)
Kjønn K: 0.641 (0.636, 0.647) K: 0.604 (0.598, 0.609)
Hoftebrudd H: 2.077 (2.056, 2.098)
Utdanning U1: 0.919 (0.912, 0.927) U1: 0.886 (0.878, 0.893)

U2: 0.860 (0.847, 0.873) U2: 0.781 (0.769, 0.793)
U3: 0.831 (0.800, 0.864) U3: 0.803 (0.773, 0.835)

Hoftebrudd H: 2.083 (2.062, 2.105)
Sivilstatus S1: 0.928 (0.915, 0.942) S1: 0.831 (0.819, 0.843)

S2: 0.852 (0.840, 0.864) S2: 0.916 (0.903, 0.929)
S3: 1.007 (0.985, 1.031) S3: 1.025 (1.002, 1.048)

Tabell 4.6.4: Hazardratioer og kon�densintervaller for univariat Cox-regresjon for hofte-
brudd og multivariat Cox-regresjon, med to eller �re variable, over dødelighet for kova-
riatene hoftebrudd, kjønn, utdanning og sivilstatus for aldersgruppe [50,75) og 75+.
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hazardratioen for hoftebrudd for begge gruppene sammenlignet med univariat regresjon.

For aldersgruppe [50,75) økes ratioen fra 3.644 for univariat regresjon til 3.987 for multi-

variat regresjon. For aldersgruppe 75+ økes ratioen fra 2.081 til 2.229 for multivariat

regresjon. Kovariaten kjønn har altså stor påvirkning på dødeligheten til hoftebrudd. For

begge aldersgruppene får vi også endringer i ratioene for kjønn fra ratioene for univariat

regresjon i tabellen B.6.5. For utdanning viser hazardratioene for hoftebrudd variabelen

at vi har størst endring for aldersgruppe [50,75) i forhold til univariat regresjon. For denne

aldersgruppen endres ratioen fra 3.644 for univariat regresjon til 3.574 for multivariat re-

gresjon. For aldersgruppe 75+ er samme endring liten. Estimatene for utdanningsnivåene

viser også forskjeller fra univariat regresjon i tabell B.6.5 i tillegg B.6. For sivilstatus har

vi også størst endring i aldersgruppe [50,75). For aldersgruppe [50,75) reduseres ratioen

for hoftebrudd i forhold til ikke hoftebrudd fra 3.644 for univariat regresjon til 3.521 for

multivariat regresjon. For aldersgruppe 75+ er denne endringen minimal. Vi ser også en

liten forskjell blant ratioene for sivilstatus i tabell 4.6.4 med univariat regresjon i tabell

B.6.5 i tillegg B.6. Endringene er minst for aldersgruppe 75+.

For multivariat Cox-regresjon med �re variable ser vi stor endring for hoftebrudd va-

riabelen i forhold til univariat regresjon. For aldersgruppe [50,75) øker ratioen fra 3.644 for

univariat regresjon til 3.759 for multivariat regresjon. For aldersgruppe 75+ øker ratioen

fra 2.081 til 2.229. Vi har også endringer for hoftebrudd mellom multivariat regresjon med

to variable og �re variable. Endringen er størst for aldersgruppe [50,75). For aldersgruppe

75+ er hazardratioen for hoftebrudd variabelen for regresjon med hoftebrudd og kjønn

lik ratioen for hoftebrudd for regresjon med �re variable. Dette tyder på at i aldersgrup-

pe 75+ har kjønn størst påvirkning på dødeligheten ved hoftebrudd, mens utdanning og

sivilstatus har liten e�ekt. For kovariatene kjønn, utdanning og sivilstatus ser vi også

endringer i estimatene for hazardratioene for Cox-regresjon med to og �re variable.

Tabellene B.6.6 og B.6.7 i tillegg B.6 viser hazardratioer og kon�densintervaller for

Cox-regresjon med henholdsvis to variable for hoftebrudd og enten landsdel eller land-

bakgrunn, og regresjon med alle seks variablene. I likhet med tidligere analyser har vi

minimal endring i estimatene for hoftebrudd sammenlignet med univariat og multivariat

regresjon i tabell 4.6.4. Dette viser at også for de ulike aldersgruppene har landsdel og

landbakgrunn minimal e�ekt på dødeligheten ved hoftebrudd. Vi merker oss at kon�-

densintervallene i tabell B.6.6 for regresjon med hoftebrudd og landbakgrunn for begge

variablene er veldig brede som betyr mye usikkerhet i estimatene.

I dette avsnittet har vi gjort analyser over dødeligheten ved hoftebrudd for aldersgrup-

pene [50,75) og 75+ hver for seg. Undersøkelsene viste en hentydning til at dødeligheten

ved hoftebrudd i forhold til individer uten hoftebrudd er mye større i aldersgruppe [50,75)

enn 75+. For aldersgruppe [50,75) har kovariatene kjønn, utdanning og sivilstatus størst

e�ekt på dødeligheten ved hoftebrudd, der e�ekten er størst for kjønn. For aldersgrup-

pe 75+ har kjønn størst påvirkning på dødeligheten ved hoftebrudd, mens utdanning

og sivilstatus har liten e�ekt. For begge aldersgruppene har landsdel og landbakgrunn

minimal e�ekt på dødeligheten ved hoftebrudd.



Kapittel 5

Matchede kohortstudier

I kohortstudier gjør vi som tidligere nevnt analyser på hele befolkningen. Dette er både

kostbart og tidkrevende. Vi kan spare mye ressurser ved å gjøre tilsvarende analyser på en

passende submengde av befolkningen. Vi gjør dette ved hjelp av matchede kohortstudier

hvor vi matcher hvert eksponert individ med et gitt antall referansepersoner som matcher

på gitte kovariater.

I dette kapittelet skal vi gjøre en matchet kohortstudie med det samme datasettet vi

analyserte i forrige kapittel. Vi er interessert i dødelighetsrisikoen for individer eksponert

med kovariaten hoftebrudd. Metoden vi skal benytte heter `Exposure density sampling'

(EDS), og er hentet fra artikkelen til Ohneberg, Beyersmann & Schumacher (2019) [13].

Denne metoden benytter tidsavhengig eksponering og reduserer antall individer som må

følges opp ved å inkludere alle eksponerte individer, men bare en delmengde av indivi-

dene som enda ikke er blitt eksponert. Vi benytter denne metoden for å sette sammen

et matchet datasett. Deretter analyserer vi dataene ved Cox-regresjon som en venstre-

trunkert kohort. Resultatet er estimater som viser små tap i presisjon sammenlignet med

resultater fra den fulle kohorten.

EDS er en dynamisk matchingsmetode der en typisk sjelden eksponering skjer over

tid. For hvert eksponert individ trekker vi ved eksponeringstidspunktet et gitt antall

referansepersoner fra individene som er under risiko og enda ikke har blitt eksponert. Et

eksponert individ kan derfor også fungere som en referanseperson til et annet eksponert

individ i tiden før det selv har blitt eksponert.

En 1:m EDS vil si at vi trekker m referansepersoner for hvert eksponert individ. Vi

trekker m forskjellige referansepersoner uten tilbakelegging. Når vi har trukket referanse-

personene for et gitt eksponert individ legges disse individene tilbake i risikomengden og

m nye forskjellige referansepersoner trekkes på nytt for et annet eksponert individ. Et

individ kan derfor fungere som referanseperson for �ere eksponerte individer.

Figur 5.0.1 viser et eksempel over en �ktiv kohortstudie med 1:1 EDS for ti individer

som over tid kan bli eksponert for en gitt risikofaktor, som for eksempel et hoftebrudd.

Stjerne viser når eksponeringen skjer. Vi har eksponering for �re personer. Firkant indi-

kerer de valgte referansepersonene. For pasient nr 8 ser vi at alle de andre pasientene er

under risiko og ueksponerte ved denne pasientens eksponeringstidspunkt og kan derfor

alle bli valgt som referansepersoner. Vi trekker tilfeldig pasient nr 1 som referanseperson.
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Figur 5.0.1: Eksempel over en �ktiv kohortstudie med 1:1 EDS. Stjerne viser eksponering
og �rkant på samme linje viser den valgte referansepersonen. Streker på samme linje
indikerer tilgjengelige referansepersoner. Fylt svart runding viser hendelse og hvit runding
viser sensurering.

Vi ser at pasient nr 5 tidligere har blitt valgt som referanseperson til pasient nr 7 før den

selv senere blir eksponert. Pasient nr 1 blir trukket som referanseperson. Vi ser at denne

pasienten har blitt valgt som referanseperson til to eksponerte individer.

Vi skal altså som tidligere nevnt utføre en matchet kohort studie ved hjelp av EDS-

metoden. I forrige kapittel gjorde vi analyser som viste at kjønn og alder har størst

påvirkning på dødeligheten ved hoftebrudd. For de 101,520 eksponerte individene med

hoftebrudd vil vi derfor trekke ulike antall referansepersoner som matcher det eksponerte

individet med kjønn og fødeår. I tilfeller der det ikke er nok tilgjengelige referansepersoner

for et eksponert individ blir individet matchet med det høyeste antall referansepersoner

som er tilgjengelig.

Individene i det matchede datasettet vil være venstretrunkerte. I likhet med tidlige-

re analyser vil vi benytte alder som tidsskala. For de eksponerte individene vil inntid

være alder ved hoftebruddet og utttid vil være alder ved død eller sensurering (alder ved

emmigrering eller studieslutt). Siden en av matchigsvariablene er fødeår vil de samplede

referansepersonene til hvert eksponert individ ha inntid lik alder for det eksponerte indi-

videt ved hoftebruddet. For referansepersoner som ikke senere blir eksponert er uttid lik

alder ved død eller sensurering. Referansepersoner som senere blir eksponert vil bli sen-

surert når de får hoftebruddet, slik at uttiden deres vil være alder når de får hoftebrudd.

Slike individer vil bli lagt til to ganger i det matchede datasettet, en gang som eksponert



60 KAPITTEL 5. MATCHEDE KOHORTSTUDIER

og en gang som referanseperson. Levetidene i de matchede datasettene vil derfor være

både venstretrunkerte og høyresensurerte. Individer som blir valgt som referanseperson

for et nytt eksponert individ vil bli stående med inntiden og uttiden det �kk da det først

ble brukt referanseperson.

Koden for å matche ulike antall referansepersoner er gitt i tillegg D. I koden sorterer

vi først de 101,520 individene med hoftebrudd i en �l etter dato for hoftebrudd. Vi �nner

også inntid og uttid for alle individene. Deretter deler vi hele det fulle datasettet på

1,418,460 individer, inkludert individer med og uten hoftebrudd i fem �ler, sortert etter

aldersgrupper. Deretter går vi igjennom alle de eksponerte individene med hoftebrudd.

For hvert eksponert individ beveger vi oss til riktig aldersgruppe. Risikomengden her vil

være alle individer som matcher på fødeår og kjønn, og ikke har dødd, blitt sensurert eller

har en hoftebruddsdato før eller samtidig som det eksponerte individet vi trekker fra. Vi

trekker så tilfeldig et gitt antall referansepersoner fra risikomengden. Vi samler deretter

alle de eksponert individene og deres valgte referansepersoner til et matchet datasett og

gjør diverse venstretrunkerte Cox analyser.

Når vi utfører analysene ved Cox-regresjon vil vi se nærmere på kovariatene hofte-

brudd og kjønn, de�nert i starten av kapittel 4. I tillegg vil vi også se på den kontinuerlige

kovariaten alder i 2001, de�nert som:

� xA = Alder i 2001.

Analysene vi skal utføre på de matchede kohortene følger den univariate og multiva-

riate Cox modellen, de�nert i likning (4.1) og (4.2) i kapittel 4.

5.1 Matchet kohortstudie for det fulle datasettet

Tabell 5.1.1 viser en oversikt over ulike matchede datasett med forskjellige antall refe-

ransepersoner. For hvert matchet sett ser vi resultatene fra univariat Cox-regresjon for

kovariaten hoftebrudd. Tabellen viser også antall individer, hendelser og unike referanse-

personer i hvert sett. For sammenligning er også resultatene fra den fulle kohorten gitt

i tabellen. Vi ser at vi har størst standardavvik for 1:1 matching med et standardavvik

på 0.0068. For m=1 mister vi en del presisjon i Cox-regresjonen ettersom vi utelater så

mange individer. Standardavviket avtar for matching med høyere m. For 1:10 matching

får vi et standardavvik på 0.0047 som ligger nærme standardavviket for det fulle data-

settet på 0.0045. Vi ser at estimatene for beta og hazardratioen for m=10 er litt mindre

enn for den fulle kohorten, selv om standardavvikene er ganske like. Dette skyldes at Cox

modellen ikke passer perfekt for de matchede settene, hvilket gjør at vi får noe avvik

fra estimatene for det umatchede settet som tilpasser Cox modellen bedre. Tabell C.1.1 i

tillegg C.1 viser resultater for tilsvarende univariat Cox-regresjon med m=3,4 og 6-9. Vi

ser samme tendens i at standardavviket avtar for høyere m.

Vi merker oss kolonnen over antall unike referansepersoner i hver matching. Her ser

vi at mange referansepersoner blir brukt om igjen for �ere eksponerte individer. Dette

skyldes i hovedsak at det er få tilgjengelige individer å matche med for eksponerte indi-

vider i høy alder. Vi slipper opp for referansepersoner og må bruke de om igjen for �ere
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Hoftebrudd Antall Antall Antall unike

1:m β̂H HR se(β̂H) individer hendelser ref.personer
1:1 0.8473 2.3334 0.00677 193,554 96,842 92,034
1:1 0.8448 2.3275 0.00677 193,560 96,878 92,040
1:1 0.8578 2.3579 0.00679 193,550 96,474 92,030
1:1 0.8478 2.3345 0.00677 193,489 96,785 91,969
1:1 0.8461 2.3306 0.00677 193,642 96,877 92,122
1:1 0.8470 2.3326 0.00677 193,557 96,869 92,037
1:1 0.8469 2.3324 0.00676 193,633 96,957 92,113
1:1 0.8393 2.3148 0.00675 193,582 97,103 92,062
1:2 0.8514 2.3430 0.00569 270,355 123,919 168,835
1:2 0.8511 2.3421 0.00569 270,395 123,970 168,875
1:2 0.8497 2.3389 0.00569 270,465 124,054 168,945
1:2 0.8532 2.3472 0.00570 270,081 123,653 168,561
1:5 0.8559 2.3536 0.00495 440,959 181,243 339,439
1:5 0.8541 2.3492 0.00495 440,891 181,392 339,371
1:5 0.8530 2.3467 0.00494 441,133 181,502 339,613
1:5 0.8555 2.3526 0.00495 441,023 181,307 339,503
1:10 0.8536 2.3481 0.00469 621,330 236,435 519,810
1:10 0.8519 2.3441 0.00469 621,407 236,829 519,887
1:10 0.8538 2.3485 0.00469 621,361 236,670 519,841
1:10 0.8521 2.3445 0.00469 621,863 236,774 520,343
1:15 0.8491 2.3375 0.00461 742,503 270,142 640,983
1:20 0.8474 2.3336 0.00458 832,404 292,811 730,884
Full 0.8637 2.3720 0.00450 1,519,980 442,287

Tabell 5.1.1: Estimater for univariat Cox-regresjon for hoftebrudd.

eksponerte individer. Vi har utført undersøkelser med kovariansmatrisen for alle kovaria-

tene i alle analysene vi utfører i kapittelet. Alle ga korrelasjoner nærme 0 som tyder på

at vi oppnår balanserte datasett som ikke er korrelerte. Disse resultatene er ikke gitt i

oppgaven.

Figur 5.1.1 viser et plott over variansene (standardavvikene kvadrert) til kovariaten

hoftebrudd ved univariat Cox-regresjon for de matchede settene med ulike m. Variansen

til hoftebrudd for det fulle umatchede settet er gitt ved den røde horisontale streken. Vi

ser at variansen �ater ut for m=10 og beveger seg mot variansen til det fulle umatchede

datasettet. Dette betyr at vi ikke bedrer presisjonen for kohortstudien nevneverdig ved

å ha �ere referansepersoner enn ti per eksponert individ. Vi kan dermed få like gode

resultater ved å bruke det reduserte matchede settet med m=10 sammenlignet med det

fulle umatchede settet. På denne måten kan vi spare både tid og ressurser ved å følge

opp et mindre antall individer i kohortstudien.

I underkapittel 3.3 så vi at vi kan beregne relativ e�siens for å vurdere hvor godt

en 1:m matching tilpasser den fulle kohorten og hvor stort utvalg av kohorten som er
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Figur 5.1.1: Plott over variansen til kovariaten hoftebrudd for univariat Cox-regresjon.

Hoftebrudd

1:m RE
m+ 1

m

1:1 2.263 2.000
1:2 1.599 1.500
1:5 1.210 1.200
1:10 1.086 1.100
1:15 1.049 1.067
1:20 1.036 1.050

Tabell 5.1.2: Relativ e�siens for de matchede kohort settene for kovariaten hoftebrudd.

nødvendig. Relativ e�siens er gitt ved

RE = Relativ e�sient =
Estimert varians for 1:m kohort

Estimert varians for full kohort
. (5.1)

Ved kasus-kontroll studier har vi fra Borgan & Samuelsen (2003) [14] at vi kan beregne

e�siens ved formelen (m+1)/m.

Tabell 5.1.2 viser relativ e�siens for ulike m. Vi ser at relativ e�siens er omtrent lik

(m+1)/m for høyere m. Vi vil at relativ e�siens skal ligge så nærme 1 som mulig, for

minst usikkerhet i dataene, men vi må også tenke på kostnad og størrelse på den matchede

kohorten. For 1:1 matching taper vi mye informasjon. Vi har en relativ e�siens på omtrent

2 som viser at vi må ha dobbelt så stor matching. For 1:5 matching taper vi bare 20%

informasjon. Vi trenger bare 20% økning i størrelsen på den matchede kohorten, og er

nær ved å benytte hele kohorten. For m=10 ligger relativ e�siens nærme 1 hvilket betyr
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Hoftebrudd Kjønn Alder 2001

1:m β̂H HR se(β̂H) β̂K HR se(β̂K) β̂A HR se(β̂A)
1:1 0.8806 2.4124 0.00679 -0.5286 0.5894 0.00699 0.0166 1.0167 0.00101
1:1 0.8778 2.4056 0.00679 -0.5259 0.5910 0.00699 0.0172 1.0174 0.00101
1:1 0.8910 2.4375 0.00682 -0.5315 0.5877 0.00700 0.0168 1.0170 0.00101
1:1 0.8816 2.4148 0.00680 -0.5293 0.5890 0.00699 0.0161 1.0163 0.00101
1:1 0.8795 2.4096 0.00679 -0.5249 0.5916 0.00699 0.0170 1.0171 0.00101
1:1 0.8802 2.4114 0.00679 -0.5265 0.5907 0.00699 0.0170 1.0172 0.00101
1:1 0.8795 2.4097 0.00678 -0.5235 0.5924 0.00699 0.0164 1.0165 0.00101
1:1 0.8721 2.3919 0.00677 -0.5202 0.5944 0.00699 0.0166 1.0168 0.00101
1:2 0.8878 2.4297 0.00571 -0.4973 0.6082 0.00614 0.0153 1.0154 0.00089
1:2 0.8876 2.4293 0.00571 -0.4985 0.6075 0.00614 0.0150 1.0151 0.00089
1:2 0.8862 2.4259 0.00571 -0.5025 0.6050 0.00613 0.0151 1.0152 0.00089
1:2 0.8889 2.4324 0.00572 -0.5002 0.6064 0.00615 0.0171 1.0172 0.00089
1:5 0.9000 2.4595 0.00497 -0.4710 0.6244 0.00501 0.0151 1.0152 0.00073
1:5 0.8986 2.4563 0.00497 -0.4717 0.6239 0.00500 0.0148 1.0149 0.00073
1:5 0.8977 2.4540 0.00497 -0.4768 0.6208 0.00500 0.0154 1.0155 0.00073
1:5 0.9003 2.4603 0.00497 -0.4736 0.6227 0.00500 0.0149 1.0150 0.00073
1:10 0.9089 2.4816 0.00472 -0.4669 0.6270 0.00432 0.0139 1.0140 0.00063
1:10 0.9074 2.4779 0.00472 -0.4698 0.6251 0.00432 0.0135 1.0136 0.00063
1:10 0.9088 2.4813 0.00472 -0.4668 0.6270 0.00432 0.0132 1.0133 0.00063
1:10 0.9076 2.4783 0.00472 -0.4673 0.6267 0.00432 0.0139 1.0140 0.00063
1:15 0.9118 2.4887 0.00465 -0.4696 0.6252 0.00401 0.0130 1.0131 0.00058
1:20 0.9147 2.4961 0.00462 -0.4703 0.6248 0.00384 0.0123 1.0123 0.00055
Full 0.9332 2.5426 0.00457 -0.4867 0.6146 0.00310 -0.0056 0.9944 0.00042

Tabell 5.1.3: Estimater for multivariat Cox-regresjon for kovariatene hoftebrudd, kjønn
og alder i 2001 for matchede sett med ulike antall (m) referansepersoner.

liten usikkerhet i resultatene fra Cox modellen og gir en matchet kohort som tilpasser

den fulle kohorten.

Tabell 5.1.3 viser resultatene fra multivariat Cox-regresjon for kovariatene hoftebrudd,

kjønn og alder i 2001. Vi benytter de samme datasettene fra tabell 5.1.1. For kovariaten

hoftebrudd ser vi samme mønster som i tabell 5.1.1, standardavviket nærmer seg den fulle

kohorten ved høyere m. Når m=10 ligger standardavviket nærme det fulle datasettet.

Standardavvikene for kjønn og alder i 2001 beveger seg derimot saktere mot de virkelige

standardavvikene for den fulle kohorten. For kjønn skyldes dette at vi taper mye på å

justere for færre kjønn. Vi har at cirka to tredjedeler av de eksponerte er kvinner, så vi

mister informasjon om mange menn når vi matcher på kvinner. Vi må derfor benytte en

høyere m for å kompensere for denne mangelen av informasjon. Tilsvarende er det også

for alder i 2001. Mesteparten av de eksponerte får hoftebrudd i høy alder hvilket gjør at

vi mister mye informasjon om individer i lavere alder. For å kompensere mot dette må

vi altså benytte et høyere antall referansepersoner for å minske usikkerheten. For m=20

begynner begge kovariatene å nærme seg standardavviket for den fulle kohorten. Tabell

C.1.2 i tillegg C.1 viser tilsvarende resultater for m=3,4 og 6-9.



64 KAPITTEL 5. MATCHEDE KOHORTSTUDIER

Figur 5.1.2: Plott over variansen til kovariatene kjønn og alder i 2001 for multivariat Cox
regresjon.

Hoftebrudd Kjønn Alder 2001

1:m RE
m+ 1

m
RE

m+ 1

m
RE

m+ 1

m

1:1 2.208 2.000 5.084 2.000 5.783 2.000
1:2 1.561 1.500 3.923 1.500 4.490 1.500
1:5 1.183 1.200 2.612 1.200 3.021 1.200
1:10 1.067 1.100 1.942 1.100 2.250 1.100
1:15 1.035 1.067 1.673 1.067 1.907 1.067
1:20 1.022 1.050 1.534 1.050 1.715 1.050

Tabell 5.1.4: Relativ e�siens for de matchede kohort settene for kovariaten hoftebrudd,
kjønn og alder i 2001.

Figur 5.1.2 viser plott over variansene til kovariatene kjønn og alder i 2001 for multi-

variat Cox-regresjon for de matchede settene med ulike m. Alder i 2001 er en linær trans-

formasjon av fødeår. I likhet med univariat regresjon ser vi at variansen til hoftebrudd

�ater ut for m=10. For kjønn og alder i 2001 nærmer variansen seg saktere variansen til

det fulle datasettet og vi trenger et høyere antall refereansepersoner per eksponert individ

for å unngå usikkerhet i estimatene.

Tabell 5.1.4 viser relativ e�siens for ulike m for hoftebrudd, kjønn og alder i 2001.

For hoftebrudd får vi relativ e�siens som er litt lavere enn tilsvarende e�siens i tabell

5.1.2. For kjønn og alder i 2001 får vi relative e�sienser som beveger seg saktere mot 1
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Hoftebrudd Kjønn Alder 2001

1:m β̂H HR se(β̂H) β̂K HR se(β̂K) β̂A HR se(β̂A)
1:1 0.8703 2.3876 0.00680 -0.5825 0.5585 0.00746 0.0126 1.0127 0.00103
1:2 0.8771 2.4038 0.00572 -0.5567 0.5731 0.00658 0.0108 1.0109 0.00091
1:5 0.8885 2.4314 0.00497 -0.5366 0.5847 0.00539 0.0101 1.0102 0.00074
1:10 0.8968 2.4517 0.00472 -0.5370 0.5845 0.00465 0.0086 1.0087 0.00064
Full 0.9146 2.4957 0.00456 -0.5672 0.5671 0.00330 -0.0118 0.9882 0.00043

Utdanning

1:m β̂U1 HR se(β̂U1) β̂U2 HR se(β̂U2) β̂U3 HR se(β̂U3)
1:1 -0.1032 0.9020 0.00693 -0.2460 0.7820 0.01253 -0.2108 0.8100 0.03345
1:2 -0.1191 0.8877 0.00614 -0.2687 0.7644 0.01109 -0.2358 0.7899 0.02874
1:5 -0.1321 0.8762 0.00508 -0.2847 0.7523 0.00906 -0.2472 0.7810 0.02373
1:10 -0.1394 0.8699 0.00445 -0.2992 0.7414 0.00787 -0.2319 0.7930 0.0208
Full -0.1778 0.8371 0.00327 -0.4219 0.6558 0.00549 -0.1792 0.8359 0.01473

Sivilstatus

1:m β̂S1 HR se(β̂S1) β̂S2 HR se(β̂S2) β̂S3 HR se(β̂S3)
1:1 -0.1736 0.8406 0.01224 -0.0602 0.9416 0.01201 0.0777 1.0808 0.01679
1:2 -0.2030 0.8163 0.01084 -0.0855 0.9181 0.01061 0.0416 1.0424 0.01508
1:5 -0.2258 0.7979 0.00897 -0.0984 0.9062 0.00880 0.0424 1.0433 0.01256
1:10 -0.2444 0.7832 0.00784 -0.1048 0.9005 0.00776 0.0471 1.0482 0.01091
Full -0.3919 0.6757 0.00538 -0.1965 0.8216 0.00566 0.0316 1.0321 0.00698

Tabell 5.1.5: Estimater for multivariat Cox-regresjon for kovariatene hoftebrudd, kjønn,
alder i 2001, utdanning og sivilstatus.

sammenlignet med e�siens for hoftebrudd. Ved m=20 er de fortsatt betydelig høyere enn

1. Dette viser igjen at vi trenger �ere referansepersoner for å tilpasse den fulle kohorten

hvis hensikten med analysene er å fokusere på disse variablene.

Tabell 5.1.5 viser resultater fra multivariat Cox-regresjon med kovariatene hoftebrudd,

kjønn, alder i 2001, utdanning og sivilstatus. For at tabellen skal bli mer oversiktig er bare

resultatene fra første matching for hver m=1,2,5 og 10 inkludert i tabellen. For estimatene

vedrørende hoftebrudd variabelen ser vi minimale forskjeller fra tilsvarende estimater i

tabell 5.1.3, standardavvikene endrer seg minimalt. Dette tyder igjen på at kjønn og

alder har størst påvirkning på dødeligheten til hoftebrudd, selv om vi har et redusert

datamateriale med færre antall individer. Utdanning og sivilstatus har liten påvirkning.

Standardavvikene til kjønn og alder i 2001 endrer seg også lite fra tilsvarende estimater

i tabell 5.1.3. Vi merker oss hazardratioene for alder i 2001. For de matchede settene

viser de for denne kovariaten en ratio over 1 som tilsvarer en høyere dødelighet. Den

fulle kohorten har en hazardratio på under 1 hvilket tilsvarer en lavere dødelighet. Denne

forskjellen viser at den fulle proporsjonale hazardmodellen ikke stemmer overens med

hele kohorten. Noen estimater blir estimert annerledes enn det modellen tilsvarer. Vi vil

derfor få resultater som ikke følger Cox modellen perfekt. Vi ser også dette i analysene
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Figur 5.2.1: Plott over variansen til kovariaten hoftebrudd for univariat Cox-regresjon for
menn og kvinner.

med univariat regresjon for alder i 2001 i tabell 5.1.3.

5.2 Matchet kohortstudie med menn og kvinner

hver for seg

Vi har tildligere i opgaven gjort analyser som viser at kjønn har stor påvirkning på døde-

ligheten ved hoftebrudd. Vi skal derfor i dette underkapittelet gjøre tilsvarende anlyser

som tidligere i kapittelet, men med menn og kvinner hver for seg. Gruppen med menn

består av 664,082 individer der 29,934 er eksponert med hoftebrudd. Gruppen med kvin-

ner består av 754,378 individer der 71,586 er eksponert. Vi har altså at eksponering for

menn er mye sjeldnere enn for kvinner, så vi forventer forskjeller i analysene.

Tabell 5.2.1 viser resultatene fra univariat Cox-regresjon for kovariaten hoftebrudd

for menn og kvinner. Resultatene viser samme tendens som resultatene fra underkapittel

5.1. Hos både menn og kvinner nærmer standardavvikene for hoftebrudd i de matchede

settene seg standardavviket for den fulle kohorten med høyere m. Kvinner nærmer seg

standardavviket for den fulle kohorten litt raskere enn menn.

Figur 5.2.1 viser plott over variansene til kovariaten hoftebrudd ved univariat Cox-

regresjon for de matchede settene for ulike m hos menn og kvinner. Vi ser samme resul-

tater som i tabell 5.2.1, variansene beveger seg mot variansene for den fulle kohorten for

høyere m. For både menn og kvinner beveger variansen seg mot den fulle kohorten for

m=10. Vi kan derfor redusere datasettet med ti referansepersoner per eksponert individ

og få like gode resultater som om vi bruker den fulle kohorten.

Tabell 5.2.2 viser relativ e�siens for ulike antall m. Vi ser at kvinner går raskere
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Menn
Hoftebrudd Antall Antall Antall unike

1:m β̂H HR var(β̂H) individer hendelser ref.personer
1:1 1.0906 2.9760 0.01192 58,058 31,077 28,124
1:1 1.0771 2.9362 0.01190 58,101 31,144 28,167
1:1 1.0974 2.9964 0.01194 58,022 31,037 28,088
1:1 1.0886 2.9702 0.01190 58,106 31,161 28,172
1:2 1.0963 2.9932 0.00992 83,213 40,701 53,279
1:2 1.1005 3.0056 0.00994 83,103 40,563 53,169
1:5 1.1107 3.0364 0.00854 144,290 62,964 114,356
1:5 1.1065 3.0236 0.00853 144,642 63,198 114,708
1:10 1.1147 3.0488 0.00803 218,426 88,053 188,492
1:10 1.1138 3.0458 0.00803 218,453 88,049 188,519
1:15 1.1129 3.0432 0.00787 272,691 105,044 242,757
1:20 1.1139 3.0463 0.00779 315,152 117,417 285,218
Full 1.1434 3.1375 0.00763 694,016 213,307

Kvinner
Hoftebrudd Antall Antall Antall unike

1:m β̂H HR var(β̂H) individer hendelser ref.personer
1:1 0.7781 2.1773 0.00824 135,368 65,652 63,782
1:1 0.7880 2.1990 0.00825 135,565 65,576 63,979
1:1 0.7712 2.1623 0.00822 135,483 65,817 63,897
1:1 0.7712 2.1624 0.00821 135,586 65,867 64,000
1:2 0.7858 2.1941 0.00695 187,161 83,261 115,575
1:2 0.7870 2.1968 0.00695 187,085 83,159 115,499
1:5 0.7925 2.2088 0.00607 296,273 118,316 224,687
1:5 0.7939 2.2119 0.00607 296,254 118,152 224,668
1:10 0.7984 2.2221 0.00578 403,302 148,641 331,716
1:10 0.7956 2.2158 0.00578 403,582 148,916 331,996
1:15 0.7978 2.2207 0.00570 469,933 165,164 398,347
1:20 0.7979 2.2209 0.00566 517,901 175,839 446,315
Full 0.8323 2.2987 0.00560 825,964 228,980

Tabell 5.2.1: Estimater for univariat Cox-regresjon for hoftebrudd variabelen for menn
og kvinner hver for seg.
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Menn Kvinner
Hoftebrudd Hoftebrudd

1:m RE
m+ 1

m
RE

m+ 1

m

1:1 2.441 2.000 2.165 2.000
1:2 1.690 1.500 1.540 1.500
1:5 1.253 1.200 1.175 1.200
1:10 1.108 1.100 1.065 1.100
1:15 1.064 1.067 1.036 1.067
1:20 1.042 1.050 1.022 1.050

Tabell 5.2.2: Relativ e�siens for de matchede kohort settene for menn og kvinner hver
for seg.

Figur 5.2.2: Plott over variansen til kovariaten alder i 2001 for multivariat Cox-regresjon
for menn og kvinner.

mot 1 for høyere m enn menn som er litt tregere. Dette tyder på at vi trenger litt �ere

referansepersoner for menn sammenlignet med kvinner for å få minst mulig usikkerhet i

resultatene, men denne forskjellen er liten. Vi vil i neste underkapittel se en tilsvarende,

men noe større forskjell mellom aldersgruppene.

Tabell 5.2.3 viser resultatene fra multivariat Cox-regresjon for kovariatene hoftebrudd

og alder i 2001. For hoftebrudd variabelen ligger estimatene nærme den fulle kohorten

for både menn og kvinner. Alder i 2001 ligger litt fra standardavviket for det fulle data-

settet for m=10, så vi trenger �ere referansepersoner for å minske usikkerheten for denne

variabelen hos både menn og kvinner.

Figur 5.2.2 viser plott over variansene til kovariaten alder i 2001 ved multivariat Cox-
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Menn
Hoftebrudd Alder 2001

1:m β̂H HR se(β̂H) β̂A HR se(β̂A)
1:1 1.0829 2.9534 0.01193 0.0279 1.0283 0.00176
1:1 1.0694 2.9135 0.01191 0.0283 1.0287 0.00176
1:1 1.0903 2.9751 0.01195 0.0254 1.0257 0.00177
1:1 1.0818 2.9499 0.01191 0.0259 1.0262 0.00176
1:2 1.0906 2.9761 0.00993 0.0242 1.0245 0.00155
1:2 1.0948 2.9885 0.00995 0.0245 1.0248 0.00155
1:5 1.1089 3.0311 0.00854 0.0185 1.0186 0.00124
1:5 1.1047 3.0183 0.00853 0.0190 1.0191 0.00124
1:10 1.1162 3.0533 0.00803 0.0171 1.0172 0.00104
1:10 1.1153 3.0504 0.00803 0.0182 1.0184 0.00104
1:15 1.1167 3.0549 0.00787 0.0171 1.0173 0.00094
1:20 1.1197 3.0639 0.00780 0.0173 1.0175 0.00088
Full 1.1395 3.1252 0.00766 -0.0032 0.9968 0.00060

Kvinner
Hoftebrudd Alder 2001

1:m β̂H HR se(β̂H) β̂A HR se(β̂A)
1:1 0.7769 2.1746 0.00824 0.0117 1.0118 0.00123
1:1 0.7868 2.1963 0.00825 0.0119 1.0120 0.00123
1:1 0.7699 2.1595 0.00822 0.0121 1.0122 0.00123
1:1 0.7700 2.1599 0.00822 0.0116 1.0116 0.00123
1:2 0.7855 2.1936 0.00694 0.0116 1.0116 0.00109
1:2 0.7867 2.1962 0.00695 0.0122 1.0123 0.00109
1:5 0.7947 2.2138 0.00607 0.0108 1.0108 0.00090
1:5 0.7963 2.2172 0.00607 0.0115 1.0116 0.00090
1:10 0.8040 2.2344 0.00579 0.0113 1.0114 0.00079
1:10 0.8010 2.2278 0.00579 0.0111 1.0111 0.00079
1:15 0.8046 2.2359 0.00572 0.0102 1.0103 0.00074
1:20 0.8058 2.2386 0.00568 0.0100 1.0101 0.00071
Full 0.8214 2.2737 0.00565 -0.0080 0.9921 0.00058

Tabell 5.2.3: Estimater for multivariat Cox-regresjon for kovariatene hoftebrudd og alder
i 2001 for menn og kvinner.
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Menn Kvinner
Hoftebrudd Alder i 2001 Hoftebrudd Alder i 2001

1:m RE
m+ 1

m
RE

m+ 1

m
RE

m+ 1

m
RE

m+ 1

m

1:1 2.426 2.000 8.604 2.000 2.127 2.000 4.497 2.000
1:2 1.681 1.500 6.674 1.500 1.509 1.500 3.532 1.500
1:5 1.243 1.200 4.271 1.200 1.154 1.200 2.408 1.200
1:10 1.099 1.100 3.004 1.100 1.050 1.100 1.855 1.100
1:15 1.056 1.067 2.454 1.067 1.025 1.067 1.628 1.067
1:20 1.037 1.050 2.151 1.050 1.011 1.050 1.499 1.050

Tabell 5.2.4: Relativ e�siens ved hoftebrudd og alder i 2001 for de matchede kohort
settene for menn og kvinner hver for seg.

regresjon for menn og kvinner. Vi ser igjen at variansene til denne kovariaten beveger seg

saktere mot avviket for den fulle kohorten sammenlignet med variansene for hoftebrudd

i tabell 5.2.1.

Tabell 5.2.4 viser relativ e�siens for hoftebrudd og alder i 2001 for ulike antall m hos

menn og kvinner. Relativ e�siens ved hoftebrudd ligger nærme tilsvarende e�siens i tabell

5.2.4 for begge kjønn. Vi ser igjen at variansen for alder i 2001 beveger seg saktere mot

den fulle kohorten sammenlignet med avvikene for hoftebrudd. Kvinner har en e�siens

for alder i 2001 som tilsvarer at de matchede settene tilpasser den fulle kohorten bedre

sammenlignet med menn.

Tabell 5.2.5 og 5.2.6 viser resultater fra multivariat Cox-regresjon med kovariatene

hoftebrudd, alder i 2001, utdanning og sivilstatus for menn og kvinner. For hoftebrudd

variabelen ser vi små forskjeller sammenlignet med estimatene for hoftebrudd variabelen

i tabellene 5.2.1 og 5.2.3, standardavvikene endrer seg lite. Dette tyder i likhet med

tidligere resultater på at utdanning og sivilstatus har liten påvirkning på dødeligheten

ved hoftebrudd.
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Menn
Hoftebrudd Alder 2001

1:m β̂H HR se(β̂H) β̂A HR se(β̂A)
1:1 1.0640 2.8979 0.01198 0.0246 1.0249 0.00180
1:2 1.0719 2.9208 0.00997 0.0203 1.0205 0.00158
1:5 1.0871 2.9655 0.00857 0.0140 1.0141 0.00127
1:10 1.0932 2.9838 0.00805 0.0124 1.0125 0.00106
1:15 1.0928 2.9827 0.00788 0.0123 1.0124 0.00096
1:20 1.0946 2.9879 0.00781 0.0124 1.0125 0.00090
Full 1.1059 3.0220 0.00766 -0.0082 0.9918 0.00061

Utdanning

1:m β̂U1 HR se(β̂U1) β̂U2 HR se(β̂U2) β̂U3 HR se(β̂U3)
1:1 -0.0888 0.9151 0.01227 -0.2433 0.7841 0.01898 -0.2167 0.8052 0.05958
1:2 -0.1070 0.8985 0.01073 -0.2580 0.7726 0.01651 -0.2997 0.7410 0.05226
1:5 -0.1223 0.8849 0.00864 -0.2718 0.7620 0.01315 -0.3201 0.7261 0.04131
1:10 -0.1185 0.8883 0.00731 -0.2825 0.7539 0.01110 -0.3051 0.7370 0.03532
1:15 -0.1280 0.8799 0.00669 -0.3078 0.7351 0.01021 -0.2910 0.7476 0.03211
1:20 -0.1334 0.8751 0.00633 -0.3117 0.7322 0.00962 -0.3017 0.7395 0.03045
Full -0.1648 0.8481 0.00474 -0.4215 0.6561 0.00714 -0.1955 0.8224 0.02158

Sivilstatus

1:m β̂S1 HR se(β̂S1) β̂S2 HR se(β̂S2) β̂S3 HR se(β̂S3)
1:1 -0.1860 0.8303 0.01936 -0.0851 0.9185 0.02200 0.0504 1.0517 0.02753
1:2 -0.1956 0.8223 0.0170 -0.0804 0.9228 0.01927 0.0581 1.0598 0.02455
1:5 -0.2153 0.8063 0.01395 -0.0834 0.9200 0.01575 0.0898 1.0940 0.02025
1:10 -0.2482 0.7802 0.01181 -0.1036 0.9016 0.01340 0.0681 1.0705 0.01706
1:15 -0.2585 0.7722 0.01079 -0.1095 0.8963 0.01231 0.0668 1.0691 0.01556
1:20 -0.2797 0.7560 0.01015 -0.1225 0.8847 0.01163 0.0602 1.0620 0.01454
Full -0.4216 0.6560 0.00708 -0.2193 0.8031 0.00871 0.0539 1.0554 0.00934

Tabell 5.2.5: Estimater for multivariat Cox-regresjon for kovariatene hoftebrudd, alder i
2001, utdanning og sivilstatus for menn.
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Kvinner
Hoftebrudd Alder 2001

1:m β̂H HR se(β̂H) β̂A HR se(β̂A)
1:1 0.7723 2.1647 0.00825 0.0076 1.0076 0.00126
1:2 0.7797 2.1809 0.00695 0.0068 1.0068 0.00111
1:5 0.7892 2.2016 0.00607 0.0059 1.0059 0.00092
1:10 0.7982 2.2215 0.00579 0.0060 1.0060 0.00081
1:15 0.7983 2.2217 0.00572 0.0045 1.0045 0.00076
1:20 0.7993 2.2241 0.00568 0.0043 1.0043 0.00073
Full 0.8137 2.2563 0.00565 -0.0148 0.9853 0.00060

Utdanning

1:m β̂U1 HR se(β̂U1) β̂U2 HR se(β̂U2) β̂U3 HR se(β̂U3)
1:1 -0.1213 0.8857 0.00844 -0.2640 0.7679 0.01720 -0.1589 0.8531 0.03952
1:2 -0.1311 0.8771 0.00751 -0.2681 0.7648 0.01515 -0.1983 0.8201 0.03463
1:5 -0.1359 0.8729 0.00630 -0.2806 0.7553 0.01271 -0.1660 0.8471 0.02869
1:10 -0.1440 0.8659 0.00563 -0.3015 0.7397 0.01135 -0.1731 0.8410 0.02537
1:15 -0.1500 0.8607 0.00534 -0.3139 0.7306 0.01073 -0.1926 0.8248 0.02421
1:20 -0.1566 0.8551 0.00518 -0.3282 0.7203 0.01040 -0.1614 0.8510 0.02306
Full -0.1877 0.8288 0.00455 -0.4055 0.6667 0.00877 -0.1582 0.8537 0.02017

Sivilstatus

1:m β̂S1 HR se(β̂S1) β̂S2 HR se(β̂S2) β̂S3 HR se(β̂S3)
1:1 -0.1635 0.8491 0.01605 -0.0582 0.9435 0.01472 0.0588 1.0606 0.02137
1:2 -0.1985 0.8199 0.01424 -0.0774 0.9255 0.01300 0.0384 1.0392 0.01907
1:5 -0.2147 0.8068 0.01195 -0.0930 0.9112 0.01091 0.0361 1.0367 0.01605
1:10 -0.2355 0.7901 0.01066 -0.1047 0.9006 0.00976 0.0324 1.0330 0.01422
1:15 -0.2512 0.7779 0.01010 -0.1102 0.8957 0.00928 0.0354 1.0361 0.01339
1:20 -0.2569 0.7735 0.00980 -0.1158 0.8906 0.00902 0.0424 1.0433 0.01288
Full -0.3416 0.7106 0.00845 -0.1652 0.8478 0.00795 0.0122 1.0122 0.01058

Tabell 5.2.6: Estimater for multivariat Cox-regresjon for kovariatene hoftebrudd, alder i
2001, utdanning og sivilstatus for kvinner.

5.3 Matchet kohortstudie med aldersgruppene

[50,75) og 75+ hver for seg

Vi har i tidligere analyser sett at alder har stor påvirkning på om man får hoftebrudd.

Vi skal i dette underkapittelet gjøre tilsvarende anlyser som i underkapittel 5.1, men med

aldersgruppene [50,75) og 75+ hver for seg. Aldersgruppe [50,75) består av 1,082,578

individer, der 40,295 av disse er eksponert med hoftebrudd. Aldersgruppe 75+ består

av 335,882 individer hvorav 61,225 er eksponert. Vi ser altså at eksponering i gruppe

[50,75) forekommer langt sjeldnere enn i aldersgruppe 75+, og det er forventet at dette

vil påvirke resultatene vi får fra analysene.
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Figur 5.3.1: Plott over variansen til kovariaten hoftebrudd ved univariat Cox-regresjon
for aldersgruppe [50,75) og 75+.

Tabell 5.3.1 viser resultatene fra univariat Cox-regresjon for kovariaten hoftebrudd ved

aldersgruppe [50,75) og 75+. I likhet med resultatene fra forrige underkapittel har vi størst

standardavvik for matching med m=1 for begge aldersgruppene. Standardavvikene avtar

for høyere m. Vi ser derimot en forskjell mellom aldersgruppene da aldersgruppe [50,75)

har høyere standardavvik for hoftebrudd variabelen ved alle matchinger sammenlignet

med aldersgruppe 75+. Dette skyldes at eksponeringsvariabelen er sjeldnere og vi har en

mye større befolkning å trekke referansepersoner fra i forhold til den høyere aldersgruppen.

Det blir da mer variasjon i de matchede settene. Vi trenger �ere referansepersoner for

å kompensere for dette. Aldersgruppe 75+ nærmer seg standardavviket for den fulle

kohorten ved m=10.

Figur 5.3.1 viser plott over variansene til kovariaten hoftebrudd ved univariat Cox-

regresjon for de matchede settene for ulike m. Vi ser samme resultater som vi fant i

tabell 5.3.1. De estimerte variansene beveger seg mot variansene for den fulle kohorten

ved høyere m. Vi ser også at for gruppe 75+ beveger variansen seg raskere (aldersgruppe

75+ har lavere skala enn gruppe [50,75)) mot den virkelige variansen for det fulle settet,

markert med rød linje.

Tabell 5.3.2 viser relativ e�siens for ulike antall m. Vi ser igjen at for høyere m er

relativ e�sient omtrent lik (m+1)/m. Videre har vi at aldersgruppe 75+ går raskere

mot 1 for høyere m enn aldersgruppe [50,75). Dette tyder igjen på at vi trenger �ere

referansepersoner for aldersgruppe [50,75) sammenlignet med gruppe 75+ for å få minst

mulig usikkerhet i resultatene.

Tabell 5.3.3 viser resultatene fra multivariat Cox-regresjon for kovariatene hoftebrudd,

kjønn og alder i 2001. For hoftebrudd variabelen ser vi samme tendens som i tabell 5.3.1,

standardavvikene beveger seg saktere mot standardavviket for den fulle kohorten ved
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Alder [50,75)
Hoftebrudd Antall Antall Antall unike

1:m β̂H HR se(β̂H) individer hendelser ref.personer
1:1 1.3415 3.8249 0.01604 79,023 20,914 38,728
1:1 1.3371 3.8080 0.01602 79,038 20,925 38,743
1:1 1.3698 3.9345 0.01619 78,999 20,784 38,704
1:1 1.3310 3.7840 0.01600 79,013 20,944 38,718
1:2 1.3378 3.8105 0.01277 114,778 25,784 74,483
1:2 1.3298 3.7804 0.01275 114,858 25,853 74,563
1:5 1.3421 3.8269 0.01037 207,651 38,455 167,356
1:5 1.3338 3.7955 0.01035 207,831 38,701 167,536
1:10 1.3320 3.7887 0.00944 327,531 55,404 287,236
1:10 1.3415 3.8247 0.00945 327,472 55,069 287,177
1:15 1.3297 3.7798 0.00912 419,033 68,227 378,738
1:20 1.3244 3.7601 0.00896 492,244 78,566 451,949
Full 1.2931 3.6439 0.00862 1,122,873 186,241

Alder 75+
Hoftebrudd Antall Antall Antall unike

1:m β̂H HR se(β̂H) individer hendelser ref.personer
1:1 0.7242 2.0630 0.00753 114,600 75,856 53,375
1:1 0.7142 2.0426 0.00750 114,633 76,152 53,408
1:1 0.7214 2.0574 0.00752 114,568 75,934 53,343
1:1 0.7214 2.0573 0.00751 114,599 76,051 53,374
1:2 0.7291 2.0733 0.00639 155,327 98,046 94,102
1:2 0.7246 2.0640 0.00639 155,340 98,070 94,115
1:5 0.7257 2.0662 0.00563 233,379 142,645 172,154
1:5 0.7241 2.0628 0.00563 233,061 142,755 171,836
1:10 0.7175 2.0494 0.00538 294,061 181,372 232,836
1:10 0.7173 2.0489 0.00537 294,365 181,564 233,140
1:15 0.7122 2.0386 0.00530 323,467 201,910 262,242
1:20 0.7109 2.0359 0.00526 340,377 214,175 279,152
Full 0.7328 2.0810 0.00520 397,107 256,046

Tabell 5.3.1: Estimater for univariat Cox-regresjon for hoftebrudd variabelen for alders-
gruppene [50,75) og 75+ hver for seg.
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Alder [50,75) Alder 75+
Hoftebrudd Hoftebrudd

1:m RE
m+ 1

m
RE

m+ 1

m

1:1 3.463 2.000 2.097 2.000
1:2 2.195 1.500 1.510 1.500
1:5 1.447 1.200 1.172 1.200
1:10 1.199 1.100 1.070 1.100
1:15 1.119 1.067 1.039 1.067
1:20 1.080 1.050 1.023 1.050

Tabell 5.3.2: Relativ e�siens for de matchede kohort settene for aldersgruppene [50,75)
og 75+ hver for seg.

aldersgruppe [50,75). I liket med tabell 5.1.1 i underkapittel 5.1 har vi at for aldersgruppe

[50,75) beveger variansen for kjønn seg saktere mot den fulle kohorten. Selv med m=20

ligger vi et stykke unna den fulla kohorten. Dette gjelder også for alder. Dette skyldes som

tidligere nevnt at vi mister mye informasjon om menn når vi matcher på kjønn ettersom

en tredjedel av de eksponerte er kvinner. For aldersgruppe 75+ beveger standardavviket

seg derimot raskere mot den fulle kohorten.

Figur 5.3.2 viser plott over variansene til kovariatene kjønn og alder i 2001 for multi-

variat Cox-regresjon ved aldersgruppe [50,75) og 75+. Vi ser igjen at variansen beveger

seg raskere mot den fulle kohorten for alle kovariatene for aldersgruppe 75+. Vi ser at

variansen for kjønn beveger seg saktere mot den fulle kohorten enn variansen for hofte-

brudd.

Tabell 5.3.4 viser relativ e�siens for hoftebrudd, kjønn og alder i 2001 for ulike an-

tall m for aldersgruppe [50,75) og 75+. I likhet med resultatene for menn og kvinner

ligger relativ e�siens ved hoftebrudd nærme e�siens for hoftebrudd i tabell 5.3.2 for

begge aldersgruppene. For kjønn og alder i 2001 beveger e�siensen seg saktere mot 1

sammenlignet med hoftebrudd. Vi ser at vi har lavere e�sienser for aldersgruppe 75+

sammenlignet med gruppe [50,75).

Tabell 5.3.5 og 5.3.6 viser resultater fra multivariat Cox-regresjon med kovariatene

hoftebrudd, kjønn, alder i 2001, utdanning og sivilstatus for aldersgruppe [50,75) og

75+. I likhet med forrige underkapittel ser vi ved begge aldersgruppene små forskjeller

i estimatene for kovariatene hoftebrudd, kjønn og alder i 2001. Dette tyder igjen på at

utdanning og sivilstatus har liten påvirkning på dødeligheten ved hoftebrudd.
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Alder [50,75)
Hoftebrudd Kjønn Alder 2001

1:m β̂H HR se(β̂H) β̂K HR se(β̂K) β̂A HR se(β̂A)
1:1 1.3675 3.9254 0.01606 -0.5655 0.5681 0.01408 0.0304 1.0309 0.00281
1:1 1.3620 3.9038 0.01604 -0.5722 0.5643 0.01407 0.0306 1.0311 0.00281
1:1 1.3953 4.0361 0.01621 -0.5634 0.5693 0.01413 0.0313 1.0318 0.00281
1:1 1.3570 3.8847 0.01602 -0.5835 0.5579 0.01406 0.0305 1.0309 0.00281
1:2 1.3654 3.9174 0.01279 -0.5831 0.5582 0.01264 0.0293 1.0298 0.00256
1:2 1.3572 3.8854 0.01277 -0.5631 0.5694 0.01264 0.0306 1.0310 0.00255
1:5 1.3755 3.9572 0.01039 -0.5618 0.5702 0.01032 0.0244 1.0247 0.00211
1:5 1.3678 3.9265 0.01037 -0.5678 0.5668 0.01028 0.0241 1.0244 0.00211
1:10 1.3740 3.9511 0.00946 -0.5543 0.5745 0.00856 0.0218 1.0220 0.00174
1:10 1.3841 3.9911 0.00947 -0.5587 0.5720 0.00859 0.0235 1.0237 0.00175
1:15 1.3794 3.9727 0.00914 -0.5536 0.5749 0.00771 0.0203 1.0205 0.00155
1:20 1.3811 3.9793 0.00899 -0.5599 0.5713 0.00718 0.0193 1.0195 0.00142
Full 1.3828 3.9861 0.00866 -0.5451 0.5798 0.00474 -0.0006 0.9994 0.00075

Alder 75+
Hoftebrudd Kjønn Alder 2001

1:m β̂H HR se(β̂H) β̂K HR se(β̂K) β̂A HR se(β̂A)
1:1 0.7595 2.1372 0.00756 -0.5014 0.6057 0.00808 0.0134 1.0135 0.00123
1:1 0.7504 2.1178 0.00753 -0.5022 0.6052 0.00806 0.0122 1.0123 0.00122
1:1 0.7577 2.1333 0.00755 -0.5039 0.6042 0.00807 0.0130 1.0131 0.00122
1:1 0.7573 2.1324 0.00754 -0.5004 0.6063 0.00807 0.0115 1.0115 0.00123
1:2 0.7662 2.1517 0.00643 -0.4738 0.6226 0.00705 0.0130 1.0131 0.00107
1:2 0.7619 2.1424 0.00643 -0.4754 0.6216 0.00704 0.0121 1.0121 0.00107
1:5 0.7709 2.1617 0.00566 -0.4481 0.6389 0.00573 0.0112 1.0113 0.00088
1:5 0.7683 2.1562 0.00566 -0.4401 0.6440 0.00574 0.0109 1.0109 0.00088
1:10 0.7719 2.1640 0.00542 -0.4323 0.6490 0.00501 0.0108 1.0108 0.00077
1:10 0.7712 2.1624 0.00542 -0.4284 0.6515 0.00501 0.0104 1.0105 0.00077
1:15 0.7725 2.1651 0.00536 -0.4320 0.6492 0.00471 0.0097 1.0097 0.00072
1:20 0.7745 2.1695 0.00533 -0.4343 0.6477 0.00455 0.0085 1.0085 0.00070
Full 0.7885 2.2000 0.00531 -0.4427 0.6423 0.00411 -0.0104 0.9897 0.00062

Tabell 5.3.3: Estimater fra multivariat Cox-regresjon for kovariatene hoftebrudd, kjønn
og alder i 2001 for aldersgruppe [50,75) og 75+ hver for seg.
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Figur 5.3.2: Plott over variansene til kovariatene kjønn og alder i 2001 ved multivariat
Cox-regresjon for aldersgruppene [50,75) og 75+.

Alder [50,75) Alder 75+
Hoftebrudd Kjønn Alder i 2001 Hoftebrudd Kjønn Alder i 2001

1:m RE RE RE
m+ 1

m
RE RE RE

m+ 1

m

1:1 3.439 8.824 14.038 2.000 2.027 3.865 3.936 2.000
1:2 2.218 7.111 11.651 1.500 1.466 2.942 2.978 1.500
1:5 1.439 4.740 7.915 1.200 1.136 1.944 2.015 1.200
1:10 1.193 3.261 5.382 1.100 1.042 1.486 1.542 1.100
1:15 1.114 2.646 4.271 1.067 1.019 1.313 1.349 1.067
1:20 1.078 2.295 3.585 1.050 1.008 1.226 1.275 1.050

Tabell 5.3.4: Relativ e�siens for hoftebrudd, kjønn og alder i 2001 for de matchede kohort
settene ved aldersgruppene [50,75) og 75+ hver for seg.
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Alder [50,75)
Hoftebrudd Kjønn Alder 2001

1:m β̂H HR se(β̂H) β̂K HR se(β̂K) β̂A HR se(β̂A)
1:1 1.3302 3.7818 0.01612 -0.5983 0.5498 0.01474 0.0273 1.0276 0.00284
1:2 1.3248 3.7614 0.01287 -0.6248 0.5354 0.01325 0.0255 1.0259 0.00258
1:5 1.3319 3.7882 0.01045 -0.6109 0.5429 0.01081 0.0203 1.0205 0.00213
1:10 1.3277 3.7725 0.00949 -0.6092 0.5438 0.00898 0.0171 1.0172 0.00176
Full 1.3209 3.7467 0.00865 -0.5996 0.5490 0.00494 -0.0060 0.9940 0.00076

Utdanning

1:m β̂U1 HR se(β̂U1) β̂U2 HR se(β̂U2) β̂U3 HR se(β̂U3)
1:1 -0.1654 0.8475 0.01482 -0.3741 0.6879 0.02514 -0.0989 0.9058 0.06961
1:2 -0.1685 0.8450 0.01335 -0.3931 0.6749 0.02245 -0.1400 0.8694 0.06248
1:5 -0.1957 0.8222 0.01095 -0.4261 0.6531 0.01811 -0.2128 0.8083 0.05193
1:10 -0.2105 0.8102 0.00914 -0.4453 0.6406 0.01493 -0.1732 0.8409 0.04122
Full -0.2493 0.7793 0.00506 -0.5747 0.5629 0.00782 -0.1133 0.8929 0.02220

Sivilstatus

1:m β̂S1 HR var(β̂S1) β̂S2 HR var(β̂S2) β̂S3 HR var(β̂S3)
1:1 -0.2899 0.7483 0.02405 -0.1237 0.8836 0.02767 0.0741 1.0769 0.02861
1:2 -0.3228 0.7241 0.02195 -0.1275 0.8803 0.02520 0.0587 1.0604 0.02623
1:5 -0.3638 0.6950 0.01813 -0.1670 0.8462 0.02082 0.0483 1.0494 0.02192
1:10 -0.4033 0.6681 0.01518 -0.1895 0.8274 0.01748 0.03104 1.0315 0.01840
Full -0.5756 0.5624 0.00768 -0.3076 0.7352 0.00978 -0.0541 0.9473 0.00910

Tabell 5.3.5: Estimater for multivariat Cox-regresjon for kovariatene hoftebrudd, kjønn,
alder i 2001, utdanning og sivilstatus for aldersgruppe [50,75).
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Alder 75+)
Hoftebrudd Kjønn Alder 2001

1:m β̂H HR var(β̂H) β̂K HR var(β̂K) β̂A HR var(β̂A)
1:1 0.7551 2.1278 0.00756 -0.5504 0.5767 0.00875 0.0098 1.0098 0.00125
1:2 0.7622 2.1430 0.00643 -0.5233 0.5925 0.00766 0.0093 1.0093 0.00109
1:5 0.7659 2.1510 0.00567 -0.5044 0.6039 0.00626 0.0072 1.0072 0.00090
1:10 0.7669 2.1531 0.00542 -0.4906 0.6123 0.00548 0.0065 1.0065 0.00078
Full 0.7821 2.1861 0.00531 -0.5115 0.5996 0.00450 -0.0155 0.9847 0.00063

Utdanning

1:m β̂U1 HR var(β̂U1) β̂U2 HR var(β̂U2) β̂U3 HR var(β̂U3)
1:1 -0.0944 0.9099 0.00785 -0.1737 0.8406 0.01443 -0.2575 0.7729 0.03815
1:2 -0.1017 0.9033 0.00691 -0.2063 0.8136 0.01268 -0.2379 0.7883 0.03241
1:5 -0.1021 0.9029 0.00573 -0.2052 0.8145 0.01039 -0.2568 0.7735 0.02697
1:10 -0.1101 0.8958 0.00508 -0.2199 0.8026 0.00919 -0.2399 0.7867 0.02374
Full -0.1264 0.8813 0.00428 -0.2549 0.7750 0.00769 -0.2248 0.7987 0.01971

Sivilstatus

1:m β̂S1 HR var(β̂S1) β̂S2 HR var(β̂S2) β̂S3 HR var(β̂S3)
1:1 -0.1171 0.8895 0.01418 -0.0287 0.9717 0.01341 0.0291 1.0295 0.02150
1:2 -0.1323 0.8761 0.01249 -0.0522 0.9492 0.01181 -0.0141 0.9860 0.01911
1:5 -0.1528 0.8583 0.01037 -0.0567 0.9449 0.00986 0.0090 1.0090 0.01589
1:10 -0.1697 0.8439 0.00916 -0.0721 0.9304 0.00875 0.0066 1.0066 0.01405
Full -0.2040 0.8155 0.00756 -0.0841 0.9194 0.00733 0.0122 1.0123 0.01163

Tabell 5.3.6: Estimater for multivariat Cox-regresjon for kovariatene hoftebrudd, kjønn,
alder i 2001, utdanning og sivilstatus for aldersgruppe 75+.



Kapittel 6

Oppsummering

6.1 Konklusjon

Formålet med denne masteroppgaven var å undersøke dødeligheten ved hoftebrudd i en

kohortstudie av et datasett bestående av individer som var 50 år eller eldre i folke- og

boligtellingen i 2001. Vi ønsket å undersøke forskjellen i dødelighet mellom individer

med og uten hoftebrudd ved å gjøre diverse analyser fra ulike synspunkt. Hoftebrudd

er en tidsavhengig variabel som forekommer ved ulike tider. Vi måtte derfor benytte

metoder egnet for levetidsanalyser. Ved å benytte Cox-regresjon på kovariatene tolket vi

hazardratioer og standardavvik for å �nne forskjellen i dødelighet for de ulike nivåene av

kovariatene med hovedfokus på hoftebrudd. Vi simulerte også umatchede og matchede

kohorter for å vise hvordan vi kunne bruke kunstige data for å teste hvordan ulike metoder

fungerer. For simuleringer uten matching viste resultatene at dersom vi simulerer data

fra additiv hazard modell får vi systematisk andre resultater enn når vi analyserer med

Cox modeller. For simulering med matching viste resultatene at vi får bedre presisjon

i resultatene når vi benytter �ere referansepersoner per eksponert individ, men for den

sentrale eksponeringsvariabelen er det lite å vinne på mer enn m=10 referansepersoner.

Hovedinteressen vår var variabelen hoftebrudd, men vi var også interessert i dødelig-

heten for de kategoriske kovariatene kjønn, utdanning, sivilstatus, landsdel og landbak-

grunn. For kjønn viste analysene at menn har høyere dødelighet enn kvinner. Ved hjelp av

levetidsfunksjoner har vi gjennom oppgaven tolket levetidene for individene for de ulike

nivåene av visse kovariater. Levetidsfunksjonen for kjønn viste en median alder på 82.5

år for menn og 87 år for kvinner gitt at de har blitt 50 år. Spesielt for utdanning så vi at

individer med høyere utdanning viste mye lavere dødelighet sammennlignet med individer

med ingen eller lavere utdanning. Undersøkelsene viste også forskjeller i de ulike nivåene

for sivilstatus, landsdel og landbakgrunn. Multivariat Cox regresjon viste at kjønn, ut-

danning, sivilstatus og landsdel påvirker dødeligheten til hverandre. Landbakgrunn har

minimal e�ekt på dødeligheten til disse kovariatene.

Ved å analysere individer uten og med hoftebrudd hver for seg viste resultatene høyere

dødeligheten i gruppen med hoftebrudd. Gruppen uten hoftebrudd viste resultater som

lå nærme analysene for det fulle datasettet.

Cox-regresjon med tidsavhengig hoftebrudd variabel viste at individer med hoftebrudd

80
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har dobbelt så høy dødelighet som individer uten hoftebrudd. Analyser med multivariat

regresjon viste at kjønn hadde en stor påvirkning på estimatene for hoftebrudd variabelen.

Ved å utføre multivariat regresjon med hoftebrudd og kjønn �kk vi en betydelig økning

i hazardratioen for hoftebrudd. Fra dødelighetsstatistikk hadde vi at en tredjedel av

individer med hoftebrudd er kvinner og også at en tredjedel er over 70 år. Dette viser at

vi bør justere for kjønn og alder når vi gjør analyser for hoftebrudd. Resultatene viste også

at utdanning og sivilstatus hadde liten e�ekt på dødeligheten ved hoftebrudd. Landsdel

og landbakgrunn hadde ingen merkbar e�ekt.

Når man gjør analyser på tidsavhengige kovariater som hoftebrudd er det viktig å

ta hensyn til det tidsavhengige aspekteret ved variabelen. Vi var interesserte i å under-

søke hvordan resultatene endret seg hvis vi ikke tok hensyn til dette og gjorde derfor

analyser med ikke-tidsavhengig hoftebrudd variabel. Her �kk vi et interessant resultat.

Analysene viste at individer uten hoftebrudd hadde større dødelighet enn de med hofte-

brudd. Ved å gjøre analyser med konstant tid viste altså resultatene en beskyttende e�ekt

på dødeligheten for individer med hoftebrudd. Dette er et begrep kalt `immortal times

bias' (udødelighetsskjevhet) [12] . Dette skyldes det faktum at dersom et individ skal få

et hoftebrudd må det ha levd en viss tid. Individer som dør tidlig rekker ikke å få et

hoftebrudd. Analysene viste altså at det er viktig å benytte hoftebrudd som tidsavhengig

kovariat ellers får vi ikke frem den riktige forskjellen i dødeligheten blant individer uten

og med hoftebrudd.

Resultatene viste altså at kjønn og alder har størst påvirkning på dødeligheten ved

hoftebrudd. Det er derfor interessant å gjøre analyser med henholdsvis menn og kvinner,

og ulike aldersgrupper hver for seg. Analysene av menn og kvinner hver for seg viste at

for menn er dødeligheten hos individer med hoftebrudd tre ganger så høy som individer

uten hoftebrudd. For kvinner er samme dødelighet dobbelt så stor. Vi har altså at fær-

re menn enn kvinner får hoftebrudd, men når de først får det har menn en mye større

dødelighet i forhold til menn uten hoftebrudd sammenlignet med kvinner. Fra de multiva-

riate Cox-regresjonene så vi at utdanning og sivilstatus hadde e�ekt på dødeligheten ved

hoftebrudd hos menn, mens for kvinner hadde ingen av kovariatene merkbar e�ekt. Da

vi undersøkte aldersgruppe [50,75) og 75+ hver for seg så vi at den eldre aldersgruppen

hadde høyest andel av individer med hoftebrudd og andel av kvinner. Analysene viste

interessante resultater. Dødeligheten for individer med hoftebrudd sammenlignet med de

uten hoftebrudd i aldersgruppe [50,75) viste en høyere hazardratio enn for tilsvarende

ratio hos aldersgruppe 75+. Denne forskjellen skyldes at individer i høy alder allerede er

i høy risiko for å dø av alderdom. Vi vil derfor se at økningen i dødelighet ved hoftebrudd

er høyest for individer som ikke er i risiko for å dø av alderdom.

Til slutt i oppgaven utførte vi matchede kohortanalyser av datasettet der vi matchet

på kjønn og fødeår ved hjelp av EDS-metoden. Vi så at standardavvikene for de matchede

settene nærmet seg standardavviket for den fulle kohorten ved m=10. Vi beregnet også

relativ e�siens som forteller hvor mye usikkerhet som ligger i dataene. Vi vil ha en relativ

e�siens nærme 1, men det er også viktig å vurdere kostnader og størrelse på den matchede

kohorten opp mot hverandre. Ved m=10 �kk vi en tilfredstillende e�siens for hoftebrudd

variabelen. Dette viser at vi ligger nærme den fulle kohorten og mister lite informasjon ved
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å bruke en redusert del av kohorten. Multivariat Cox-regresjon viste at standardavvikene

for kjønn, alder i 2001, utdanning og sivilstatus beveget seg saktere mot avviket for den

fulle kohorten sammenlignet med hoftebruddvariabelen. Dette skyldes at vi mister mye

informasjon når vi matcher på kjønn og alder. Omtrent to tredjedeler av de eksponerte er

kvinner så vi mistet mye informasjon om menn når vi matchet på kjønn. Vi har også at

hoveddelen av de eksponerte får hoftebrudd i høy alder slik at vi mister mye informasjon

om individer i lav alder. De matchede settene vil derfor ikke tilpasse Cox modellen perfekt

der vi har brudd på antakelsen om proporsjonal hazard. For å kompensere mot dette er

vi nødt til å benytte et høyere antall referansepersoner per eksponert individ for å minske

usikkerheten.

Vi �kk tilsvarende resultater ved å utføre samme matchede kohortanalyser med kjønn

og aldersgrupper hver for seg. Resultatene hos menn viste at for hoftebrudd variabelen

beveget standardavviket for de matchede settene seg saktere mot den fulle kohorten

sammenlignet med kvinner. Dette skyldes at hoftebrudd forekommer mye sjeldnere hos

menn enn kvinner og vi trenger derfor �ere referansepersoner for menn for å kompensere

for dette. Analysene med aldersgruppene viste tilsvarende resultater der hoftebrudd er

mye sjeldnere i aldersgruppe [50,75) enn 75+.

6.2 Videre arbeid

Det er �ere analyser som kunne vært interessant å utføre hvis tiden hadde tillatt det.

Eksempelvis kunne vi utført en grundigere undersøkelse av udødelighetsskjevheten vi

�kk i kapittel 3 med ikke-tidsavhengig hoftebrudd variabel. Vi kunne gjort analyser på

aldersgruppene [50,75) og 75+ for å se om vi �kk udødelighetsskjevhet i disse gruppene.

Videre kunne vi også undersøkt hvordan hellingen til kurvene for levetidsfunksjonene

eventuelt endrer seg.

Da vi utførte matchede kohortanalyser i kapittel 5 så vi at estimatene for β avviker fra

estimatet for den fulle kohorten. Dette skyldes nok at vi har avvik fra proporsjonalitets-

antagelsen i Cox modellen. For estimatene vedrørende alder i 2001 har vi for de matchede

settene en positiv β, mens den fulle kohorten viser en negativ β. Det ville vært interssant

å undersøke denne forskjellen nærmere.

Det hadde også vært nyttig å utføre �ere matchinger for hver m og deretter bereg-

ne gjennomsnittlig og empirisk standardavvik for hver m. Vi kunne videre sammenligne

eventuelle forskjeller. Vi kunne på denne måten illustrere om varians i matchet kohort

er lik varians i full kohort pluss varians mellom samplede matchede kohorter. Dette kun-

ne vært interessant å utføre både ved simulerte matchede kohortanalyse i kapittel 3 og

matchede kohortanalyser i kapittel 5.

De simulerte analysene med matching vi utførte i kapittel 3 kunne også vært undersøkt

mer detaljert ved å simulere levetider fra forskjellige modeller og sammenligne resultatene.

Eksempelvis kunne vi ha trukket levetid for eksponering ved å benytte både den simulerte

kovariat 1 (x1) og den simulerte grupperingsvariabelen (xgr).
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Tillegg A

Tabeller til kapittel 3

A.1 Simuleringer uten matching

A.1.1 Modell 1: Cox-regresjon simulert fra univariat Cox

modell

B N β1 Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser
100 100 1 1.0406 0.5040 0.5094 51
100 1,000 1 0.9757 0.1566 0.1389 512
100 10,000 1 0.9992 0.0493 0.0523 5,111

1,000 100 1 1.0233 0.5077 0.5108 51
1,000 1,000 1 1.0011 0.1564 0.1526 511
1,000 10,000 1 0.9983 0.0494 0.0479 5,106
10,000 100 1 1.0126 0.5077 0.5244 51
10,000 1,000 1 1.0019 0.1566 0.1579 511
10,000 10,000 1 0.9999 0.0494 0.0489 5,108

Tabell A.1.1: Modell 1: Cox-regresjon simulert fra univariat Cox modell med β = 1.
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Sensurering N β Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser
C ∼ Unif(0, 1) 1,000 -2 -1.9995 0.2803 0.2744 181
C ∼ Unif(0, 0.5) 1,000 -2.0154 0.3837 0.3916 99

10,000 -1.999995 0.1204 0.1198 986
C ∼ Unif(0, 0.2) 1,000 -2.0370 0.6031 0.6109 41

10,000 -2.0100 0.1866 0.1908 416
C ∼ Unif(0, 1) 1,000 0.2 0.1945 0.1750 0.1732 395
C ∼ Unif(0, 0.5) 1,000 0.1982 0.2287 0.2217 232

10,000 0.2001 0.0720 0.0739 2,320
C ∼ Unif(0, 0.2) 1,000 0.1963 0.3446 0.3519 103

10,000 0.2015 0.1081 0.1059 1,030

Tabell A.1.2: Modell 1: Cox-regresjon simulert fra univariat Cox modell med B=1,000 og
β = −2 og 0.2.

Sensurering N β Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser
C ∼ Unif(0, 1) 1,000 1.2 1.2010 0.1536 0.1528 539
C ∼ Unif(0, 0.5) 1,000 1.1980 0.1906 0.1886 350

10,000 1.20003 0.0602 0.0588 3,500
C ∼ Unif(0, 0.2) 1,000 1.2043 0.2765 0.2847 169

10,000 1.2039 0.0870 0.0852 1,686
C ∼ Unif(0, 1) 1,000 2 2.0057 0.1482 0.1497 641
C ∼ Unif(0, 0.5) 1,000 1.9958 0.1735 0.1737 461

10,000 2.0027 0.0547 0.0542 4,614
C ∼ Unif(0, 0.2) 1,000 2.0067 0.2382 0.2344 249

10,000 1.9971 0.0750 0.0763 2,483

Tabell A.1.3: Modell 1: Cox-regresjon simulert fra univariat Cox modell med B=1,000 og
β = 1.2 og 2.
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A.1.2 Modell 2: Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox

modell

Sensurering N β Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser
C ∼ Unif(0, 1) 1,000 β1 = 1 1.0037 0.0836 0.0862 642

β2 = 1 1.0012 0.1399 0.1415
C ∼ Unif(0, 0.5) 1,000 β1 = 1 1.0051 0.0991 0.1016 461

β2 = 1 1.0009 0.1649 0.1651
C ∼ Unif(0, 0.5) 10,000 β1 = 1 1.0002 0.0312 0.0318 4,612

β2 = 1 1.0001 0.0520 0.0539
C ∼ Unif(0, 0.2) 1,000 β1 = 1 0.9980 0.1385 0.1434 248

β2 = 1 1.0066 0.2252 0.2267
C ∼ Unif(0, 0.2) 10 000 β1 = 1 0.9978 0.0436 0.0444 2,481

β2 = 1 1.0024 0.0710 0.0720

Tabell A.1.4: Modell 2: Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox modell (x1 binomisk og
x2 uniform) med B=1,000 og β = (1, 1).

Sensurering N β Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser
C ∼ Unif(0, 1) 1,000 β1 = −2 -2.0023 0.1244 0.1251 412

β2 = 2 2.0072 0.1842 0.1796
C ∼ Unif(0, 0.5) 1,000 β1 = −2 -2.0112 0.1602 0.1645 280

β2 = 2 2.0026 0.2237 0.2268
C ∼ Unif(0, 0.5) 10,000 β1 = −2 -2.0021 0.0503 0.0500 2,799

β2 = 2 2.0040 0.0703 0.0715
C ∼ Unif(0, 0.2) 1,000 β1 = −2 -2.0204 0.2414 0.2423 145

β2 = 2 2.0021 0.3132 0.3190
C ∼ Unif(0, 0.2) 10,000 β1 = −2 -2.0044 0.0752 0.0730 1,450

β2 = 2 1.9998 0.0984 0.1004

Tabell A.1.5: Modell 2: Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox modell (x1 binomisk og
x2 uniform) med B=1,000 og β = (−2, 2).
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Sensurering N β Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser
C ∼ Unif(0, 1) 1,000 β1 = 1 1.0035 0.1392 0.1425 650

β2 = 1 1.0018 0.1393 0.1428
C ∼ Unif(0, 0.5) 1,000 β1 = 1 1.0033 0.1655 0.1654 457

β2 = 1 0.9969 0.1654 0.1714
C ∼ Unif(0, 0.5) 10 000 β1 = 1 1.0006 0.0522 0.0528 4,575

β2 = 1 1.0002 0.0522 0.0514
C ∼ Unif(0, 0.2) 1,000 β1 = 1 0.9892 0.2296 0.2377 239

β2 = 1 1.0104 0.2299 0.2278
C ∼ Unif(0, 0.2) 10,000 β1 = 1 1.0010 0.0724 0.0731 2,388

β2 = 1 0.9968 0.0723 0.0713

Tabell A.1.6: Modell 2: Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox modell (x1 og x2 uniform)
med B=1,000 og β = (1, 1).

Sensurering N β Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser
C ∼ Unif(0, 1) 1,000 β1 = 0.5 0.5062 0.1415 0.1435 610

β2 = 1.2 1.2069 0.1447 0.1408
C ∼ Unif(0, 0.5) 1,000 β1 = 0.5 0.4992 0.1712 0.1699 416

β2 = 1.2 1.2064 0.1750 0.1812
C ∼ Unif(0, 0.5) 10,000 β1 = 0.5 0.5017 0.0540 0.0550 4,158

β2 = 1.2 1.2033 0.0552 0.0543
C ∼ Unif(0, 0.2) 1,000 β1 = 0.5 0.4950 0.2420 0.2462 209

β2 = 1.2 1.2065 0.2480 0.2474
C ∼ Unif(0, 0.2) 10,000 β1 = 0.5 0.4979 0.0761 0.0760 2,097

β2 = 1.2 1.1996 0.0779 0.0781

Tabell A.1.7: Modell 2: Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox modell (x1 og x2 uniform)
med B=1,000 og β = (0.5, 1.2).

Sensurering N β Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser
C ∼ Unif(0, 1) 1,000 β1 = −2 -2.0036 0.1883 0.1848 393

β2 = 2 2.0005 0.1882 0.1921
C ∼ Unif(0, 0.5) 1,000 β1 = −2 -1.9954 0.2375 0.2377 249

β2 = 2 2.0141 0.2377 0.2420
C ∼ Unif(0, 0.5) 10,000 β1 = −2 -1.9996 0.0748 0.0760 2,490

β2 = 2 2.0027 0.0748 0.0737
C ∼ Unif(0, 0.2) 1,000 β1 = −2 -2.0307 0.3483 0.3527 119

β2 = 2 2.0373 0.3484 0.3677
C ∼ Unif(0, 0.2) 10,000 β1 = −2 -1.9999 0.1089 0.1059 1,195

β2 = 2 2.0003 0.1090 0.1058

Tabell A.1.8: Modell 2: Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox modell (x1 og x2 uniform)
med B=1,000 og β = (−2, 2).
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A.1.3 Modell 3: Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox

modell med avhengige x1 og x2

β Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser Gj korr(x1,x2)
β1 = 1 0.9913 0.2301 0.2433 644 0.8004
β2 = 1 1.0200 0.2303 0.2413

Tabell A.1.9: Modell 3: Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox modell med avhengige x1

og x2, B=1,000, N=1,000, korr=0.8 og β = (1, 1).

β Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser Gj korr(x1,x2)
β1 = −2 -1.9955 0.2944 0.2960 373 0.7987
β2 = 2 2.0047 0.2945 0.2959

Tabell A.1.10: Modell 3: Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox modell med avhengige
x1 og x2, B=1,000, N=1,000, korr=0.8 og β = (−2, 2).

A.1.4 Modell 4: Univariat og bivariat Cox-regresjon simulert

fra bivariat additiv hazard modell

Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser β
Univariat β1 0.5170 0.0864 0.0872 554 (1,1)
Bivariat β1 0.5182 0.0865 0.0875
Bivariat β2 0.5210 0.1481 0.1449

Tabell A.1.11: Modell 4: Univariat og bivariat Cox-regresjon simulert fra bivariat additiv
hazard modell med B=1,000, N=1,000 og β = (1, 1).

Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser β
Univariat β1 0.4076 0.0840 0.0854 578 (-2,2)
Bivariat β1 0.8647 0.0950 0.0985
Bivariat β2 -2.0148 0.1650 0.1587

Tabell A.1.12: Modell 4: Univariat og bivariat Cox-regresjon simulert fra bivariat additiv
hazard modell med B=1,000, N=1,000 og β = (−2, 2).
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Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser β
Univariat β1 -0.4103 0.0841 0.0856 577 (2,-2)
Bivariat β1 -0.8689 0.0952 0.0960
Bivariat β2 2.0203 0.1652 0.1612

Tabell A.1.13: Modell 4: Univariat og bivariat Cox-regresjon simulert fra bivariat additiv
hazard modell med B=1,000, N=1,000 og β = (2,−2).

Univariat og bivariat Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox modell

Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser β
Univariat β1 0.9552 0.0829 0.0870 642 (1,1)
Bivariat β1 1.0006 0.0836 0.0881
Bivariat β2 1.0044 0.1401 0.1419

Tabell A.1.14: Modell 4: Univariat og bivariat Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox
modell med B=1,000, N=1,000 og β = (1, 1).

Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser β
Univariat β1 -1.8127 0.1215 0.1185 411 (-2,2)
Bivariat β1 -2.0062 0.1246 0.1247
Bivariat β2 2.0074 0.1846 0.1787

Tabell A.1.15: Modell 4: Univariat og bivariat Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox
modell med B=1,000, N=1,000 og β = (−2, 2).

Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser β
Univariat β1 1.8176 0.1216 0.1164 411 (2,-2)
Bivariat β1 2.0103 0.1246 0.1212
Bivariat β2 -1.9994 0.1841 0.1845

Tabell A.1.16: Modell 4: Univariat og bivariat Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox
modell med B=1,000, N=1,000 og β = (2,−2).



A.1. SIMULERINGER UTEN MATCHING 91

A.1.5 Modell 5: Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox

modell med trunkering

N β Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser Gj ikke-trunk
1,000 β1 = 1 1.0084 0.1363 0.1381 238 433

β1 = 1 1.0033 0.2328 0.2368
10,000 β1 = 1 1.0018 0.0428 0.0439 2,373 4,325

β1 = 1 0.9976 0.0730 0.0711

Tabell A.1.17: Modell 5: Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox modell med trunkering,
B=1,000 og β = (1, 1).

N β Gj β̂ Gj se β̂ Emp se Gj ant hendelser Gj ikke-trunk
1 000 β1 = −2 -2.0146 0.1819 0.1815 168 558

β1 = 2 2.0083 0.2929 0.2955
10 000 β1 = −2 -2.0006 0.0569 0.0576 1,678 5,582

β1 = 2 1.9990 0.0915 0.0902

Tabell A.1.18: Modell 5: Cox-regresjon simulert fra bivariat Cox modell med trunkering,
B=1,000 og β = (−2, 2).
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A.2 Simuleringer med matching

Eksponerte Kovariat 1 Ant Ant Ant Ant

1:m β̂R se(β̂R) emp se β̂1 se(β̂1) emp se ind eksp hend ref
1:1 0.9960 0.2209 0.2192 0.5065 0.3662 0.3771 202 105 99 97
Full 0.9984 0.1373 0.1405 0.4984 0.1622 0.1548 1,000 105 467
1:1 1.0096 0.2214 0.2163 0.5045 0.3670 0.3861 201 105 98 97
Full 0.9955 0.1373 0.1393 0.5049 0.1623 0.1614 1,000 105 467

1:2 1.0121 0.1823 0.1812 0.4964 0.3199 0.3139 284 105 127 179
Full 1.0033 0.1371 0.1369 0.5016 0.1624 0.1671 1,000 105 466
1:2 0.9998 0.1826 0.1874 0.4975 0.3203 0.3315 283 105 126 179
Full 0.9956 0.1374 0.1363 0.4978 0.1626 0.1666 1,000 105 466

1:5 1.0052 0.1550 0.1550 0.4986 0.2576 0.2640 464 104 190 360
Full 1.0019 0.1376 0.1412 0.4993 0.1622 0.1619 1,000 104 467
1:5 1.0104 0.1547 0.1548 0.5098 0.2580 0.2664 466 105 191 361
Full 1.0067 0.1373 0.1382 0.5124 0.1627 0.1701 1,000 105 465

1:10 1.0044 0.1440 0.1440 0.5056 0.2189 0.2124 648 105 261 543
Full 1.0042 0.1370 0.1360 0.5091 0.1625 0.1648 1,000 105 467
1:10 0.9965 0.1443 0.1484 0.5043 0.2191 0.2207 647 105 260 542
Full 0.9962 0.1373 0.1389 0.5018 0.1626 0.1615 1,000 105 466

Tabell A.2.1: Cox-regresjon på matchede simuleringer med B=1,000, N=1,000 og β =
(βR, β1) = (1, 0.5).
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Eksponerte Kovariat 1 Ant Ant Ant Ant

1:m β̂R se(β̂R) emp se β̂1 se(β̂1) emp se ind eksp hend ref
1:1 1.0015 0.0689 0.0662 0.4996 0.1132 0.1134 2,009 1,046 984 963
Full 1.0004 0.0431 0.0426 0.5003 0.0512 0.0521 10,000 1,046 4,666
1:1 0.9988 0.0688 0.0702 0.5053 0.1131 0.1117 2,014 1,048 986 965
Full 1.0010 0.0431 0.0422 0.5004 0.0512 0.0498 10,000 1,048 4,665

1:2 0.9986 0.0569 0.0594 0.4970 0.0994 0.0996 2,835 1,049 1,265 1,786
Full 1.0003 0.0431 0.0432 0.4980 0.0512 0.0488 10,000 1,049 4,667
1:2 0.9981 0.0570 0.0575 0.5038 0.0995 0.0985 2,835 1,048 1,263 1,786
Full 0.9986 0.0431 0.0443 0.5029 0.0512 0.0500 10,000 1,048 4,663

1:5 0.9995 0.0484 0.0479 0.4998 0.0805 0.0821 4,662 1,048 1,911 3,614
Full 0.9981 0.0431 0.0435 0.4985 0.0512 0.0526 10,000 1,048 4,664
1:5 0.9992 0.0484 0.0479 0.5004 0.0804 0.0818 4,665 1,049 1,914 3,617
Full 0.9985 0.0431 0.0425 0.5005 0.0512 0.0516 10,000 1,049 4,665

1:10 1.0013 0.0452 0.0457 0.4973 0.0687 0.0686 6,465 1,048 2,605 5,417
Full 1.0013 0.0431 0.0437 0.4990 0.0512 0.0526 10,000 1,048 4,664
1:10 0.9992 0.0452 0.0457 0.4968 0.0687 0.0654 6,467 1,049 2,605 5,419
Full 0.9985 0.0431 0.0436 0.4979 0.0512 0.0500 10,000 1,049 4,663

Tabell A.2.2: Cox regresjon på matchede simuleringer med B=1,000, N=10,000 og β =
(βR, β1) = (1, 0.5).
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Tabeller til kapittel 4

B.1 Statistikk og Cox regresjon på hele datasettet

Mulitivariat Cox
Kovariat HR (KI) HR (KI)
Kjønn K: 0.601 (0.597, 0.605)
Utdanning U1: 0.841 (0.835, 0.846) U2: 0.654 (0.647, 0.661)

U3: 0.819 (0.795, 0.844)
Sivilstatus S1: 0.674 (0.667, 0.681) S2: 0.800 (0.791, 0.808)

S3: 1.039 (1.025, 1.054)
Landsdel L1: 1.002 (0.989, 1.015) L2: 0.900 (0.894, 0.907)

L3: 0.962 (0.952, 0.973) L4: 0.976 (0.966, 0.986)
Landbakgrunn V1: 0.989 (0.965, 1.013) V2: 1.046 (0.981, 1.116)

V3: 1.183 (1.106, 1.266) V4: 0.822 (0.761, 0.889)
V5: 1.004 (0.928, 1.088) V6: 0.731 (0.674, 0.794)
V7: 1.013 (0.961, 1.067) V8: 0.872 (0.769, 0.789)

Tabell B.1.1: Hazardrater og kon�densintervaller for multivariat Cox regresjon over dø-
delighet for kovariatene kjønn, utdanning, sivilstatus, landsdel og landbakgrunn.
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B.2 Individer uten og med hoftebrudd hver for seg

Uten hoftebrudd Levende/Emigrerte Døde Total
Ingen/Grunnleggende (34.3%) 264,799 (58.6%) 187,151 (41.4%) 451,950
Videregående (47.2%) 471,024 (75.7% 150,885 (24.3%) 621,909
Høyere (17.4%) 192,073 (84.0%) 36,551 (16.0%) 228,624
Ikke registrert (1.1%) 10,332 (71.5%) 4,125 (28.5%) 14,457
Total 938,228 (71.2%) 378,712 (28.8%) 1,316,940

Med hoftebrudd Levende/Emigrerte Døde Total
Ingen/Grunnleggende (50.3%) 16,541 (32.4%) 34,546 (67.6%) 51,087
Videregående (39.7%) 16,706 (41.4% 23,635 (58.6%) 40,341
Høyere (9.0%) 4,367 (47.6%) 4,805 (52.4%) 9,172
Ikke registrert (0.9%) 331 (36.0%) 589 (64.0%) 920
Total 37,951 (37.4%) 63,579 (62.6%) 101,520

Tabell B.2.1: Statistikk for variabelen utdanning for individer uten og med hoftebrudd.

Uten hoftebrudd Levende/Emigrerte Døde Total
Ugift (7.6%) 62,949 (63.0%) 37,000 (37.0%) 99,949
Gift/Reg partner (63.5%) 653,453 (78.2%) 182,496 (21.8%) 835,949
Enke/Gjenl partner (16.2%) 90,956 (42.7%) 122,005 (57.3%) 212,961
Skilt/Separert (12.8%) 130,870 (77.9%) 37,211 (22.1%) 168,081
Total 938,228 (71.2%) 378,712 (28.8%) 1,316,940

Med hoftebrudd Levende/Emigrerte Døde Total
Ugift (8.6%) 2,950 (33.7%) 5,794 (66.3%) 8,744
Gift/Reg partner (43.5%) 20,216 (45.8%) 23,966 (54.2%) 44,182
Enke/Gjenl partner (39.4%) 10,772 (26.9%) 29,212 (73.1%) 39,984
Skilt/Separert (8.5%) 4,007 (46.5%) 4,603 (53.5%) 8,610
Total 37,945 (37.4%) 63,575 (62.6%) 101,520

Tabell B.2.2: Statistikk for variabelen sivilstatus for individer uten og med hoftebrudd.
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Uten hoftebrudd Levende/Emigrerte Døde Total
Østlandet (50.4%) 471,548 (71.0%) 192,281 (29.0%) 663,829
Sørlandet (5.7%) 52,739 (70.6%) 21,942 (29.4%) 74,681
Vestlandet (24.7%) 234,411 (72.1%) 90,893 (27.9%) 325,304
Midt-Norge (8.8%) 82,500 (71.2%) 33,433 (28.8%) 115,933
Nord-Norge (10.4%) 97,030 (70.7%) 40,163 (29.3%) 137,193
Total 938,228 (71.2%) 378,712 (28.8%) 1,316,940

Med hoftebrudd Levende/Emigrerte Døde Total
Østlandet (51.7%) 19,228 (36.6%) 33,243 (63.4%) 52,471
Sørlandet (5.4%) 2,008 (36.6%) 3,482 (63.4%) 5,490
Vestlandet (24.7%) 9,674 (38.6%) 15,357 (61.4%) 25,031
Midt-Norge (8.8%) 3,377 (38.0%) 5,509 (62.0%) 8,886
Nord-Norge (9.5%) 3,658 (37.9%) 5,984 (62.1%) 9,642
Total 37,945 (37.4%) 63,575 (62.6%) 101,520

Tabell B.2.3: Statistikk for variabelen landsdel for individer uten og med hoftebrudd.

Uten hoftebrudd Levende/Emigrerte Døde Total
Norge (95.70%) 892,609 (70.8%) 367,674 (29.2%) 1,260,283
Vest-Europa (2.26%) 23,545 (79.3%) 6,163 (20.7%) 29,708
Øst-Europa (0.29%) 2,988 (77.9%) 849 (22.1%) 3,837
Tidligere Jugoslavia (0.32%) 3,426 (80.4%) 833 (19.6%) 4,259
Midtøsten/Afrika (0.37%) 4,251 (87.4%) 615 (12.6%) 4,866
Sør-Asia (0.34%) 3,861 (86.7%) 591 (13.3%) 4,452
Resten av Asia (0.32%) 3,681 (87.2%) 538 (12.8%) 4,219
Nord-Amerika/Australia (0.27%) 2,373 (66.1%) 1,216 (33.9%) 3,589
Sentral-/Sør-Amerika (0.13%) 1,493 (86.6%) 232 (13.4%) 1,725
Total 938,227 (71.2%) 378,711 (28.8%) 1,316,938

Med hoftebrudd Levende/Emigrerte Døde Total
Norge (97.89%) 37,042 (37.3%) 62,340 (62.7%) 99,382
Vest-Europa (1.40%) 618 (43.5%) 803 (56.5%) 1,421
Øst-Europa (0.12%) 50 (40.3%) 74 (59.7%) 124
Tidligere Jugoslavia (0.08%) 37 (45.7%) 44 (54.3%) 81
Midtøsten/Afrika (0.07%) 42 (60.9%) 27 (39.1%) 69
Sør-Asia (0.05%) 24 (46.2%) 28 (53.8%) 52
Resten av Asia (0.07%) 29 (42.0%) 40 (58.0%) 69
Nord-Amerika/Australia (0.30%) 92 (30.7%) 208 (69.3%) 300
Sentral-/Sør-Amerika (0.02%) 11 (50.0%) 11 (50.0%) 22
Total 37,945 (37.4%) 63,575 (62.6%) 101,520

Tabell B.2.4: Statistikk for variabelen landbakgrunn for individer uten og med hoftebrudd.
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Figur B.2.1: Levetidsfunksjon for variabelen utdanning for individer med hoftebrudd gitt
at de har blitt 50 år.

Figur B.2.2: Levetidsfunksjon for variabelen sivilstatus for indider med hoftebrudd gitt
at de har blitt 50 år.
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Uten hoftebrudd Landbakgrunn: Univariat Cox
HR(KI) HR(KI) HR(KI)
V1: 0.926 (0.903, 0.949) V2: 1.025 (0.958, 1.097) V3: 1.129 (1.054, 1.208)
V4: 0.835 (0.771, 0.903) V5: 0.985 (0.909, 1.068) V6: 0.690 (0.634, 0.751)
V7: 0.923 (0.873, 0.977) V8: 0.866 (0.761, 0.985)

Med hoftebrudd Landbakgrunn: Univariat Cox
HR(KI) HR(KI) HR(KI)
V1: 0.951 (0.887, 1.020) V2: 1.218 (0.970, 1.530) V3: 1.244 (0.925, 1.671)
V4: 0.908 (0.622, 1.324) V5: 1.361 (0.939, 0.971) V6: 1.022 (0.750, 1.394)
V7: 1.029 (0.898, 1.180) V8: 0.820 (0.454, 0.481)

Tabell B.2.5: Hazardratioer og kon�densintervaller for univariat Cox-regresjon over dø-
delighet for kovariaten landbakgrunn for individer uten og med hoftebrudd.

B.3 Hoftebrudd som tidsavhengig variabel

Mulitivariat (2) Cox
Kovariat HR (KI) HR (KI)
Hoftebrudd H: 2.372 (2.351, 2.393)
Landsdel L1: 1.001 (0.988, 1.014) L2: 0.912 (0.905, 0.919)

L3: 0.985 (0.975, 0.996) L4: 1.034 (1.024, 1.045)
Hoftebrudd H: 2.371 (2.350, 2.392)
Landbakgrunn V1: 0.934 (0.912, 0.956) V2: 1.074 (1.006, 1.145)

V3: 1.160 (1.086, 1.240) V4: 0.858 (0.794, 0.927)
V5: 1.025 (0.948, 1.110) V6: 0.734 (0.677, 0.797)
V7: 0.965 (0.916, 1.017) V8: 0.881 (0.777, 0.999)

Tabell B.3.1: Hazardratioer og kon�densintervaller for multivariat Cox-regresjon, med to
variable over dødelighet for kovariatene hoftebrudd og enten landsdel eller landbakgrunn.
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Mulitivariat Cox
Kovariat HR (KI) HR (KI)
Hoftebrudd H: 2.535 (2.512, 2.557)
Kjønn K: 0.569 (0.565, 0.573)
Utdanning U1: 0.841 (0.835, 0.846) U2: 0.657 (0.650, 0.664)

U3: 0.831 (0.807, 0.857)
Sivilstatus S1: 0.681 (0.674, 0.688) S2: 0.811 (0.802, 0.820)

S3: 1.034 (1.020, 1.049)
Landsdel L1: 1.009 (0.996, 1.022) L2: 0.903 (0.896, 0.909)

L3: 0.961 (0.950, 0.971) L4: 0.982 (0.972, 0.992)
Landbakgrunn V1: 0.9996 (0.976, 1.024) V2: 1.077 (1.010, 1.149)

V3: 1.202 (1.123, 1.287) V4: 0.838 (0.775, 0.906)
V5: 1.024 (0.946, 1.109) V6: 0.760 (0.700, 0.825)
V7: 1.044 (0.991, 1.100) V8: 0.889 (0.784, 1.008)

Tabell B.3.2: Hazardratioer og kon�densintervaller for multivariat Cox-regresjon over
dødelighet for kovariatene hoftebrudd, kjønn, utdanning, sivilstatus, landsdel og land-
bakgrunn.

B.4 Hoftebrudd som ikke-tidsavhengig variabel

Mulitivariat (2) Cox
Kovariat HR (KI) HR (KI)
Hoftebrudd H: 0.921 (0.913, 0.929)
Landsdel L1: 0.993 (0.980, 1.006) L2: 0.909 (0.903, 0.916)

L3: 0.986 (0.976, 0.997) L4: 1.027 (1.017, 1.038)
Hoftebrudd H: 0.921 (0.913, 0.929)
Landbakgrunn V1: 0.927 (0.905, 0.949) V2: 1.037 (0.972, 1.106)

V3: 1.130 (1.058, 1.208) V4: 0.833 (0.771, 0.901)
V5: 0.992 (0.917, 1.074) V6: 0.703 (0.648, 0.763)
V7: 0.938 (0.890, 0.988) V8: 0.859 (0.758, 0.974)

Tabell B.4.1: Hazardratioer og kon�densintervaller for multivariat Cox-regresjon, med to
variable over dødelighet for kovariatene ikke-tidsavhengig hoftebrudd og enten landsdel
eller landbakgrunn.
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Mulitivariat Cox
Kovariat HR (KI) HR (KI)
Hoftebrudd H: 0.965 (0.957, 0.973)
Kjønn K: 0.602 (0.598, 0.606)
Utdanning U1: 0.840 (0.835, 0.846) U2: 0.654 (0.647, 0.661)

U3: 0.819 (0.794, 0.844)
Sivilstatus S1: 0.673 (0.666, 0.680) S2: 0.799 (0.791, 0.808)

S3: 1.039 (1.025, 1.053)
Landsdel L1: 1.002 (0.989, 1.015) L2: 0.900 (0.893, 0.907)

L3: 0.962 (0.952, 0.973) L4: 0.975 (0.966, 0.985)
Landbakgrunn V1: 0.988 (0.965, 1.012) V2: 1.045 (0.979, 1.114)

V3: 1.181 (1.104, 1.264) V4: 0.821 (0.760, 0.888)
V5: 1.003 (0.926, 1.086) V6: 0.730 (0.672, 0.792)
V7: 1.012 (0.960, 1.066) V8: 0.871 (0.768, 0.988)

Tabell B.4.2: Hazardratioer og kon�densintervaller for multivariat Cox-regresjon over
dødelighet for kovariatene ikke-tidsavhengig hoftebrudd, kjønn, utdanning, sivilstatus,
landsdel og landbakgrunn.

B.5 Menn og kvinner hver for seg

Menn Levende/Emigrerte Døde Total
Ingen/Grunnleggende (30.4%) 109,917 (54.4%) 92,195 (45.6%) 202,112
Videregående (48.3%) 228,269 (71.1% 92,718 (28.9%) 320,987
Høyere (20.2%) 107,775 (80.4%) 26,191 (19.6%) 133,966
Ikke registrert (1.1%) 4,814 (68.6%) 2,203 (31.4%) 7,017
Total 450,775 (67.9%) 213,307 (32.1%) 664,082

Kvinner Levende/Emigrerte Døde Total
Ingen/Grunnleggende (39.9%) 171,423 (57.0%) 129,502 (43.0%) 300,925
Videregående (45.2%) 259,461 (76.0% 81,802 (24.0%) 341,263
Høyere (13.8%) 88,665 (85.4%) 15,165 (14.6%) 103,830
Ikke registrert (1.1%) 5,849 (70.0%) 2,511 (30.0%) 8,360
Total 525,398 (69.6%) 228,980 (30.4%) 754,378

Tabell B.5.1: Statistikk for variabelen utdanning for menn og kvinner.
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Menn Levende/Emigrerte Døde Total
Ugift (9.3%) 37,681 (61.0%) 24,102 (39.0%) 61,783
Gift/Reg partner (70.7%) 337,013 (71.7%) 132,749 (28.3%) 469,762
Enke/Gjenl partner (7.3%) 15,173 (31.3%) 33,346 (68.7%) 48,519
Skilt/Separert (12.7%) 60,908 (72.5%) 23,110 (27.5%) 84,018
Total 450,775 (67.9%) 213,307 (32.1%) 664,082

Kvinner Levende/Emigrerte Døde Total
Ugift (6.2%) 28,218 (60.2%) 18,692 (39.8%) 46,910
Gift/Reg partner (54.4%) 336,656 (82.0%) 73,713 (18.0%) 410,369
Enke/Gjenl partner (27.1%) 86,555 (42.3%) 117,871 (57.7%) 204,426
Skilt/Separert (12.3%) 73,969 (79.8%) 18,704 (20.2%) 92,673
Total 525,398 (69.6%) 228,980 (30.4%) 754,378

Tabell B.5.2: Statistikk for variabelen sivilstatus for menn og kvinner.

Menn Levende/Emigrerte Døde Total
Østlandet (50.0%) 224,396 (67.6%) 107,666 (32.4%) 332,062
Sørlandet (5.6%) 25,207 (67.4%) 12,208 (32.6%) 37,415
Vestlandet (24.9%) 113,488 (68.7%) 51,760 (31.3%) 165,248
Midt-Norge (8.9%) 39,999 (67.9%) 18,939 (32.1%) 58,938
Nord-Norge (10.6%) 47,685 (67.7%) 22,734 (32.3%) 70,419
Total 450,775 (67.9%) 213,307 (32.1%) 664,082

Kvinner Levende/Emigrerte Døde Total
Østlandet (50.9%) 266,380 (69.3%) 117,858 (30.7%) 384,238
Sørlandet (5.7%) 29,540 (69.1%) 13,216 (30.9%) 42,756
Vestlandet (24.6%) 130,597 (70.6%) 54,490 (29.4%) 185,087
Midt-Norge (8.7%) 45,878 (69.6%) 20,003 (30.4%) 65,881
Nord-Norge (10.1%) 53,003 (69.4%) 23,413 (30.6%) 76,416
Total 525,398 (69.6%) 228,980 (30.4%) 754,378

Tabell B.5.3: Statistikk for variabelen landsdel for menn og kvinner.
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Menn Levende/Emigrerte Døde Total
Norge (95.80%) 428,835 (67.4%) 207,371 (32.6%) 636,206
Vest-Europa (2.10%) 10,779 (77.4%) 3,148 (22.6%) 13,927
Øst-Europa (0.27%) 1,247 (68.9%) 564 (31.1%) 1,811
Tidligere Jugoslavia (0.33%) 1,700 (77.9%) 482 (22.1%) 2,182
Midtøsten/Afrika (0.46%) 2,633 (87.1%) 389 (12.9%) 3,022
Sør-Asia (0.41%) 2,332 (85.5%) 394 (14.5%) 2,726
Resten av Asia (0.27%) 1,508 (84.4%) 278 (15.6%) 1,786
Nord-Amerika/Australia (0.23%) 997 (64.7%) 543 (35.3%) 1,540
Sentral-/Sør-Amerika (0.13%) 743 (84.4%) 137 (15.6%) 880
Total 450,774 (67.9%) 213,306 (32.1%) 664,080

Kvinner Levende/Emigrerte Døde Total
Norge (95.90%) 500,816 (69.2%) 222,643 (30.8%) 723,459
Vest-Europa (2.28%) 13,384 (77.8%) 3,818 (22.2%) 17,202
Øst-Europa (0.29%) 1,791 (83.3%) 359 (16.7%) 2,150
Tidligere Jugoslavia (0.29%) 1,763 (81.7%) 395 (18.3%) 2,158
Midtøsten/Afrika (0.25%) 1,660 (86.8%) 253 (13.2%) 1,913
Sør-Asia (0.24%) 1,553 (87.3%) 225 (12.7%) 1,778
Resten av Asia (0.33%) 2,202 (88.0%) 300 (12.0%) 2,502
Nord-Amerika/Australia (0.31%) 1,468 (62.5%) 881 (37.5%) 2,349
Sentral-/Sør-Amerika (0.11%) 761 (87.8%) 106 (12.2%) 867
Total 525,398 (69.6%) 228,980 (30.4%) 754,378

Tabell B.5.4: Statistikk for variabelen landbakgrunn for menn og kvinner.
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Menn
Kovariat Univariat Cox Mulitivariat Cox

HR (KI) HR (KI)
Utdanning U1: 0.824 (0.817, 0.832) U1: 0.850 (0.843, 0.858)

U2: 0.624 (0.615, 0.632) U2: 0.652 (0.643, 0.661)
U3: 0.844 (0.809, 0.880) U3: 0.808 (0.773, 0.845)

Sivilstatus S1: 0.610 (0.601, 0.618) S1: 0.644 (0.635, 0.653)
S2: 0.758 (0.745, 0.771) S2: 0.777 (0.764, 0.790)
S3: 1.015 (0.997, 1.034) S3: 1.055 (1.036, 1.075)

Landsdel L1: 0.999 (0.981, 1.018) L1: 1.006 (0.987, 1.025)
L2: 0.928 (0.918, 0.938) L2: 0.917 (0.908, 0.927)
L3: 0.982 (0.967, 0.997) L3: 0.956 (0.941, 0.971)
L4: 1.044 (1.030, 1.059) L4: 0.978 (0.964, 0.993)

Landbakgrunn V1: 1.022 (0.987, 1.059) V1: 1.017 (0.981, 1.053)
V2: 1.130 (1.040, 1.227) V2: 1.138 (1.047, 1.236)
V3: 1.134 (1.037, 1.240) V3: 1.214 (1.108, 1.330)
V4: 0.792 (0.717, 0.874) V4: 0.811 (0.734, 0.896)
V5: 0.932 (0.844, 1.029) V5: 1.014 (0.918, 1.120)
V6: 0.649 (0.577, 0.730) V6: 0.683 (0.607, 0.769)
V7: 0.907 (0.834, 0.987) V7: 0.962 (0.884, 1.047)
V8: 0.998 (0.844, 1.180) V8: 0.965 (0.816, 1.141)

Kvinner
Kovariat Univariat Cox Mulitivariat Cox

HR (KI) HR (KI)
Utdanning U1: 0.835 (0.828, 0.842) U1: 0.834 (0.827, 0.842)

U2: 0.683 (0.671, 0.695) U2: 0.670 (0.658, 0.681)
U3: 0.858 (0.825, 0.893) U3: 0.839 (0.805, 0.874)

Sivilstatus S1: 0.751 (0.739, 0.764) S1: 0.730 (0.718, 0.743)
S2: 0.880 (0.867, 0.894) S2: 0.835 (0.822, 0.848)
S3: 1.073 (1.051, 1.095) S3: 1.036 (1.015, 1.058)

Landsdel L1: 0.988 (0.970, 1.006) L1: 0.999 (0.981, 1.017)
L2: 0.888 (0.879, 0.897) L2: 0.884 (0.875, 0.893)
L3: 0.984 (0.969, 0.998) L3: 0.967 (0.953, 0.982)
L4: 1.009 (0.995, 1.023) L4: 0.971 (0.957, 0.985)

Landbakgrunn V1: 0.917 (0.888, 0.947) V1: 0.965 (0.934, 0.996)
V2: 0.892 (0.804, 0.989) V2: 0.919 (0.828, 1.020)
V3: 1.146 (1.039, 1.265) V3: 1.168 (1.055, 1.292)
V4: 0.836 (0.739, 0.946) V4: 0.840 (0.742, 0.952)
V5: 0.992 (0.870, 1.131) V5: 1.003 (0.879, 1.145)
V6: 0.782 (0.698, 0.875) V6: 0.791 (0.706, 0.887)
V7: 0.997 (0.933, 1.066) V7: 1.045 (0.978, 1.117)
V8: 0.760 (0.628, 0.919) V8: 0.772 (0.638, 0.935)

Tabell B.5.5: Hazardratioer og kon�densintervaller for univariat og multivariat Cox-
regresjon over dødelighet for kovariatene utdanning, sivilstatus, landsdel og landbakgrunn
for menn og kvinner.
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Menn Mulitivariat (2) Cox
Kovariat HR (KI) HR (KI)
Hoftebrudd H: 3.138 (3.091, 3.185)
Landsdel L1: 1.003 (0.985, 1.022) L2: 0.929 (0.919, 0.939)

L3: 0.975 (0.960, 0.991) L4: 1.046 (1.031, 1.061)
Hoftebrudd H: 3.136 (3.090, 3.183)
Landbakgrunn V1: 1.029 (0.994, 1.066) V2: 1.150 (1.059, 1.249)

V3: 1.147 (1.049, 1.254) V4: 0.806 (0.730, 0.891)
V5: 0.954 (0.864, 1.053) V6: 0.673 (0.598, 0.757)
V7: 0.927 (0.852, 1.008) V8: 0.992 (0.839, 1.173)

Kvinner Mulitivariat (2) Cox
Kovariat HR (KI) HR (KI)
Hoftebrudd H: 2.298 (2.273, 2.324)
Landsdel L1: 0.997 (0.979, 1.015) L2: 0.891 (0.882, 0.900)

L3: 0.984 (0.969, 0.999) L4: 1.018 (1.004, 1.032)
Hoftebrudd H: 2.298 (2.273, 2.323)
Landbakgrunn V1: 0.928 (0.899, 0.959) V2: 0.929 (0.837, 1.030)

V3: 1.184 (1.072, 1.307) V4: 0.868 (0.767, 0.982)
V5: 1.032 (0.905, 1.176) V6: 0.817 (0.729, 0.915)
V7: 1.034 (0.968, 1.105) V8: 0.793 (0.655, 0.959)

Tabell B.5.6: Hazardratioer og kon�densintervaller for multivariat Cox-regresjon, med to
variable over dødelighet for kovariatene hoftebrudd og enten landsdel eller landbakgrunn
for menn og kvinner.
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Menn Mulitivariat Cox
Kovariat HR (KI) HR (KI)
Hoftebrudd H: 3.053 (3.007, 3.099)
Utdanning U1: 0.851 (0.843, 0.859) U2: 0.656 (0.647, 0.665)

U3: 0.817 (0.781, 0.854)
Sivilstatus S1: 0.656 (0.647, 0.666) S2: 0.790 (0.777, 0.804)

S3: 1.053 (1.034, 1.073)
Landsdel L1: 1.010 (0.991, 1.029) L2: 0.919 (0.909, 0.929)

L3: 0.951 (0.936, 0.966) L4: 0.981 (0.967, 0.996)
Landbakgrunn V1: 1.023 (0.988, 1.060) V2: 1.161 (1.069, 1.261)

V3: 1.223 (1.116, 1.340) V4: 0.824 (0.746, 0.911)
V5: 1.030 (0.933, 1.139) V6: 0.706 (0.627, 0.794)
V7: 0.981 (0.902, 1.068) V8: 0.958 (0.810, 1.133)

Kvinner Mulitivariat Cox
Kovariat HR (KI) HR (KI)
Hoftebrudd H: 2.300 (2.275, 2.326)
Utdanning U1: 0.833 (0.826, 0.841) U2: 0.671 (0.659, 0.683)

U3: 0.851 (0.816, 0.887)
Sivilstatus S1: 0.726 (0.714, 0.738) S2: 0.842 (0.829, 0.855)

S3: 1.021 (1.0004, 1.043)
Landsdel L1: 1.007 (0.989, 1.026) L2: 0.887 (0.878, 0.896)

L3: 0.967 (0.953, 0.982) L4: 0.979 (0.966, 0.993)
Landbakgrunn V1: 0.980 (0.949, 1.012) V2: 0.955 (0.861, 1.060)

V3: 1.195 (1.080, 1.322) V4: 0.867 (0.765, 0.982)
V5: 1.037 (0.909, 1.184) V6: 0.824 (0.736, 0.924)
V7: 1.084 (1.015, 1.159) V8: 0.805 (0.665, 0.974)

Tabell B.5.7: Hazardratioer og kon�densintervaller for multivariat Cox-regresjon over
dødelighet for kovariatene hoftebrudd, utdanning, sivilstatus, landsdel og landbakgrunn
for menn og kvinner.
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B.6 Aldersgruppene [50,75) og 75+ hver for seg

Aldersgruppe [50,75) Levende/Emigrerte Døde Total
Ingen/Grunnleggende (29.8%) 243,583 (75.4%) 79,380 (24.6%) 322,963
Videregående (49.8%) 455,433 (84.6% 83,151 (15.4%) 538,584
Høyere (19.4%) 187,927 (89.7%) 21,626 (10.3%) 209,553
Ikke registrert (1.1%) 9,394 (81.8%) 2,084 (18.2%) 11,478
Total 896,337 (82.8%) 186,241 (17.2%) 1,082,578

Aldersgruppe 75+ Levende/Emigrerte Døde Total
Ingen/Grunnleggende (53.6%) 37,757 (21.0%) 142,317 (79.0%) 180,074
Videregående (36.8%) 32,297 (26.1% 91,369 (73.9%) 123,666
Høyere (8.4%) 8,513 (30.1%) 19,730 (69.9%) 28,243
Ikke registrert (1.2%) 1,269 (32.5%) 2,630 (67.5%) 3,899
Total 79,836 (23.8%) 256,046 (76.2%) 335,882

Tabell B.6.1: Statistikk for variabelen utdanningsnivå for aldersgruppe [50,75) og 75+.

Aldersgruppe [50,75) Levende/Emigrerte Døde Total
Ugift (7.5%) 60,920 (74.9%) 20,387 (25.1%) 81,307
Gift/Reg partner (68.7%) 634,953 (85.3%) 109,126 (14.7%) 744,079
Enke/Gjenl partner (8.8%) 68,930 (72.6%) 26,013 (27.4%) 94,943
Skilt/Separert (15.0%) 131,534 (81.1%) 30,715 (18.9%) 162,249
Total 896,337 (82.8%) 186,241 (17.2%) 1,082,578

Aldersgruppe 75+ Levende/Emigrerte Døde Total
Ugift (8.2%) 4,979 (18.2%) 22,407 (81.8%) 27,386
Gift/Reg partner (40.5%) 38,716 (28.5%) 97,336 (71.5%) 136,052
Enke/Gjenl partner (47.0%) 32,798 (20.8%) 125,204 (79.2%) 158,002
Skilt/Separert (4.3%) 3,343 (23.1%) 11,099 (76.9%) 14,442
Total 79,836 (23.8%) 256,046 (76.2%) 335,882

Tabell B.6.2: Statistikk for variabelen sivilstatus for aldersgruppe [50,75) og 75+.
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Aldersgruppe [50,75) Levende/Emigrerte Døde Total
Østlandet (50.5%) 450,833 (82.4%) 96,163 (17.6%) 546,996
Sørlandet (5.7%) 50,313 (82.2%) 10,880 (17.8%) 61,193
Vestlandet (24.5%) 222,814 (83.9%) 42,649 (16.1%) 265,463
Midt-Norge (8.8%) 79,071 (83.2%) 15,944 (16.8%) 95,015
Nord-Norge (10.5%) 93,306 (81.9%) 20,605 (18.1%) 113,911
Total 896,337 (82.8%) 186,241 (17.2%) 1,082,578

Aldersgruppe 75+ Levende/Emigrerte Døde Total
Østlandet (50.4%) 39,943 (23.6%) 129,361 (76.4%) 169,304
Sørlandet (5.7%) 4,434 (23.4%) 14,544 (76.6%) 18,978
Vestlandet (25.3%) 21,271 (25.1%) 63,601 (74.9%) 84,872
Midt-Norge (8.9%) 6,806 (22.8%) 22,998 (77.2%) 29,804
Nord-Norge (9.8%) 7,382 (22.4%) 25,542 (77.6%) 32,924
Total 79,836 (23.8%) 256,046 (76.2%) 335,882

Tabell B.6.3: Statistikk for variabelen landsdel for aldersgruppe [50,75) og 75+.

Aldersgruppe [50,75) Levende/Emigrerte Døde Total
Norge (95.28%) 852,220 (82.6%) 179,221 (17.4%) 1,031,441
Vest-Europa (2.45%) 22,758 (85.7%) 3,789 (14.3%) 26,547
Øst-Europa (0.31%) 2,859 (85.6%) 482 (14.4%) 3,341
Tidligere Jugoslavia (0.37%) 3,329 (83.3%) 666 (16.7%) 3,995
Midtøsten/Afrika (0.43%) 4,179 (88.9%) 521 (11.1%) 4,700
Sør-Asia (0.40%) 3,783 (88.1%) 510 (11.9%) 4,293
Resten av Asia (0.37%) 3,563 (90.0%) 395 (10.0%) 3,958
Nord-Amerika/Australia (0.25%) 2,188 (82.0%) 479 (18.0%) 2,667
Sentral-/Sør-Amerika (0.15%) 1,457 (89.2%) 177 (10.8%) 1,634
Total 896,336 (82.8%) 186,240 (17.2%) 1,082,576

Aldersgruppe 75+ Levende/Emigrerte Døde Total
Norge (97.72%) 77,431 (23.6%) 250,793 (76.4%) 328,224
Vest-Europa (1.36%) 1,405 (30.7%) 3,177 (69.3%) 4,582
Øst-Europa (0.18%) 179 (28.9%) 441 (71.1%) 620
Tidligere Jugoslavia (0.10%) 134 (38.8%) 211 (61.2%) 345
Midtøsten/Afrika (0.07%) 114 (48.5%) 121 (51.5%) 235
Sør-Asia (0.06%) 102 (48.3%) 109 (51.7%) 211
Resten av Asia (0.10%) 147 (44.5%) 183 (55.5%) 330
Nord-Amerika/Australia (0.36%) 277 (22.7%) 945 (77.3%) 1,222
Sentral-/Sør-Amerika (0.03%) 47 (41.6%) 66 (58.4%) 113
Total 79,836 (23.8%) 256,046 (76.2%) 335,882

Tabell B.6.4: Statistikk for variabelen landbakgrunn for aldersgruppe [50,75) og 75+.
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Alder [50,75) Univariat Cox Mulitivariat Cox

Kovariat HR (KI) HR (KI)
Kjønn K: 0.605 (0.600, 0.611) K: 0.570 (0.564, 0.575)
Utdanning U1: 0.780 (0.772, 0.787) U1: 0.775 (0.767, 0.782)

U2: 0.580 (0.571, 0.589) U2: 0.553 (0.545, 0.561)
U3: 0.939 (0.899, 0.981) U3: 0.870 (0.831, 0.911)

Sivilstatus S1: 0.504 (0.497, 0.512) S1: 0.545 (0.537, 0.553)
S2: 0.571 (0.561, 0.582) S2: 0.717 (0.703, 0.730)
S3: 0.852 (0.837, 0.868) S3: 0.933 (0.917, 0.950)

Landsdel L1: 1.010 (0.991, 1.031) L1: 1.030 (1.010, 1.051)
L2: 0.891 (0.881, 0.902) L2: 0.888 (0.878, 0.899)
L3: 0.938 (0.922, 0.954) L3: 0.919 (0.903, 0.934)
L4: 1.028 (1.012, 1.043) L4: 0.953 (0.939, 0.968)

Landbakgrunn V1: 0.939 (0.910, 0.970) V1: 0.982 (0.951, 1.014)
V2: 1.023 (0.936, 1.119) V2: 1.069 (0.977, 1.169)
V3: 1.177 (1.091, 1.270) V3: 1.174 (1.086, 1.269)
V4: 0.898 (0.824, 0.978) V4: 0.823 (0.754, 0.897)
V5: 1.080 (0.990, 1.178) V5: 1.057 (0.969, 1.155)
V6: 0.738 (0.669, 0.815) V6: 0.753 (0.682, 0.831)
V7: 0.869 (0.794, 0.950) V7: 0.995 (0.909, 1.088)
V8: 0.915 (0.790, 1.060) V8: 0.858 (0.741, 0.995)

Alder 75+ Univariat Cox Mulitivariat Cox
Kovariat HR (KI) HR (KI)
Kjønn K: 0.684 (0.678, 0.689) K: 0.646 (0.640, 0.651)
Utdanning U1: 0.917 (0.910, 0.925) U1: 0.888 (0.880, 0.895)

U2: 0.850 (0.838, 0.863) U2: 0.776 (0.765, 0.788)
U3: 0.813 (0.783, 0.845) U3: 0.800 (0.768, 0.834)

Sivilstatus S1: 0.916 (0.903, 0.930) S1: 0.828 (0.816, 0.840)
S2: 0.852 (0.840, 0.865) S2: 0.902 (0.889, 0.915)
S3: 1.023 (1.000, 1.047) S3: 1.029 (1.006, 1.053)

Landsdel L1: 0.982 (0.965, 0.999) L1: 0.985 (0.968, 1.002)
L2: 0.922 (0.913, 0.931) L2: 0.911 (0.902, 0.920)
L3: 1.023 (1.009, 1.038) L3: 1.000 (0.986, 1.015)
L4: 1.028 (1.014, 1.042) L4: 0.993 (0.979, 1.006)

Landbakgrunn V1: 0.913 (0.882, 0.946) V1: 0.985 (0.951, 1.020)
V2: 1.066 (0.971, 1.170) V2: 1.048 (0.954, 1.151)
V3: 1.009 (0.881, 1.155) V3: 1.113 (0.969, 1.279)
V4: 0.640 (0.535, 0.765) V4: 0.709 (0.593, 0.848)
V5: 0.729 (0.604, 0.880) V5: 0.784 (0.649, 0.949)
V6: 0.642 (0.556, 0.743) V6: 0.666 (0.576, 0.771)
V7: 0.979 (0.919, 1.044) V7: 1.030 (0.966, 1.098)
V8: 0.744 (0.584, 0.947) V8: 0.836 (0.657, 1.065)

Tabell B.6.5: Hazardratioer og kon�densintervaller for univariat og multivariat Cox-
regresjon over dødelighet for kovariatene kjønn, utdanning, sivilstatus, landsdel og land-
bakgrunn for aldersgruppe [50,75) og 75+.
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Alder [50,75) Mulitivariat (2) Cox

Kovariat HR (KI) HR (KI)
Hoftebrudd H: 3.641 (3.580, 3.703)
Landsdel L1: 1.011 (0.991, 1.031) L2: 0.895 (0.885, 0.906)

L3: 0.936 (0.921, 0.952) L4: 1.032 (1.017, 1.048)
Hoftebrudd H: 3.643 (3.582, 3.705)
Landbakgrunn V1: 0.951 (0.921, 0.982) V2: 1.052 (0.962, 1.150)

V3: 1.214 (1.125, 1.310) V4: 0.919 (0.843, 1.002)
V5: 1.108 (1.016, 1.209) V6: 0.760 (0.688, 0.839)
V7: 0.881 (0.805, 0.963) V8: 0.942 (0.813, 1.091)

Alder 75+ Mulitivariat (2) Cox
Kovariat HR (KI) HR (KI)
Hoftebrudd H: 2.081 (2.060, 2.102)
Landsdel L1: 0.991 (0.974, 1.008) L2: 0.924 (0.915, 0.933)

L3: 1.022 (1.008, 1.037) L4: 1.035 (1.021, 1.049)
Hoftebrudd H: 2.080 (2.059, 2.101)
Landbakgrunn V1: 0.918 (0.887, 0.951) V2: 1.107 (1.009, 1.216)

V3: 1.044 (0.912, 1.195) V4: 0.675 (0.565, 0.807)
V5: 0.776 (0.643, 0.936) V6: 0.688 (0.595, 0.795)
V7: 1.011 (0.949, 1.078) V8: 0.765 (0.601, 0.974)

Tabell B.6.6: Hazardratioer og kon�densintervaller for multivariat Cox-regresjon, med to
variable over dødelighet for kovariatene hoftebrudd og enten landsdel eller landbakgrunn
for aldersgruppe [50,75) og 75+.
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Alder [50,75) Mulitivariat Cox

Kovariat HR (KI) HR (KI)
Hoftebrudd H: 3.755 (3.692, 3.819)
Kjønn K: 0.549 (0.544, 0.554)
Utdanning U1: 0.781 (0.773, 0.788) U2: 0.561 (0.553, 0.570)

U3: 0.879 (0.840, 0.920)
Sivilstatus S1: 0.561 (0.552, 0.569) S2: 0.727 (0.713, 0.741)

S3: 0.940 (0.924, 0.957)
Landsdel L1: 1.029 (1.009, 1.050) L2: 0.892 (0.882, 0.902)

L3: 0.919 (0.903, 0.934) L4: 0.959 (0.944, 0.973)
Landbakgrunn V1: 0.996 (0.964, 1.029) V2: 1.100 (1.005, 1.203)

V3: 1.210 (1.119, 1.308) V4: 0.841 (0.771, 0.918)
V5: 1.078 (0.988, 1.177) V6: 0.778 (0.704, 0.859)
V7: 1.011 (0.925, 1.107) V8: 0.889 (0.767, 1.031)

Alder 75+ Mulitivariat Cox
Kovariat HR (KI) HR (KI)
Hoftebrudd H: 2.228 (2.205, 2.251)
Kjønn K: 0.604 (0.599, 0.609)
Utdanning U1: 0.886 (0.878, 0.893) U2: 0.777 (0.766, 0.789)

U3: 0.811 (0.779, 0.845)
Sivilstatus S1: 0.829 (0.817, 0.841) S2: 0.911 (0.898, 0.925)

S3: 1.014 (0.991, 1.037)
Landsdel L1: 0.994 (0.977, 1.011) L2: 0.914 (0.905, 0.922)

L3: 0.998 (0.984, 1.012) L4: 1.000 (0.987, 1.014)
Landbakgrunn V1: 0.998 (0.964, 1.034) V2: 1.083 (0.986, 1.189)

V3: 1.138 (0.991, 1.308) V4: 0.746 (0.624, 0.893)
V5: 0.828 (0.685, 1.001) V6: 0.711 (0.614, 0.822)
V7: 1.067 (1.001, 1.137) V8: 0.855 (0.671, 1.088)

Tabell B.6.7: Hazardratioer og kon�densintervaller for multivariat Cox-regresjon over
dødelighet for kovariatene hoftebrudd, kjønn, utdanning, sivilstatus, landsdel og land-
bakgrunn for aldersgruppe [50,75) og 75+.



Tillegg C

Tabeller til kapittel 5

C.1 Matchede kohortstudier

Hoftebrudd Antall Antall Antall unike
1:m β1 HR var(β1) individer hendelser ref.personer
1:3 0.8537 2.3483 0.00528 335,405 146,342 233,885
1:4 0.8563 2.3543 0.00508 391,657 164,957 290,137
1:6 0.8571 2.3562 0.00486 484,241 194,997 382,721
1:7 0.8550 2.3513 0.00480 523,812 207,492 422,292
1:8 0.8542 2.3494 0.00475 559,508 218,313 457,988
1:9 0.8516 2.3433 0.00472 592,282 228,297 490,762

Tabell C.1.1: Estimater for univariat Cox regresjon for hoftebrudd variabelen med match-
ede sett for ulike antall (m) referansepersoner.

Hoftebrudd Kjønn Alder 2001

1:m β̂H HR var(β̂H) β̂K HR var(β̂K) β̂A HR var(β̂A)
1:3 0.8927 2.4416 0.00531 -0.4844 0.6161 0.00562 0.0149 1.0150 0.00082
1:4 0.8978 2.4541 0.00510 -0.4730 0.6232 0.00527 0.0146 1.0147 0.00077
1:6 0.9041 2.4698 0.00489 -0.4719 0.6238 0.00481 0.0146 1.0147 0.00070
1:7 0.9041 2.4698 0.00482 -0.4692 0.6255 0.00465 0.0136 1.0137 0.00068
1:8 0.9059 2.4742 0.00478 -0.4686 0.6259 0.00452 0.0143 1.0144 0.00066
1:9 0.9054 2.4730 0.00475 -0.4696 0.6253 0.00441 0.0141 1.0142 0.00064

Tabell C.1.2: Estimater for multivariat Cox regresjon for kovariatene hoftebrudd, kjønn
og alder i 2001 for matchede sett med ulike antall (m) referansepersoner.
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Tillegg D

R kode

library(haven)

library(survival)

library(survminer)

# R KODE TIL KAPITTEL 3:

# AVSNITT 3.2:

# Modell 5:

# (Modell 1-4 er tilsvarende, men med små endringer):

cox_reg2x_trunk=function(b, n, beta1, beta2) {

ant=b # antall simuleringer

n=n # antall individer i hver simulering

beta1=beta1

beta2=beta2

datasett<- data.frame (

beta_hat1=double(),

se_hat1=double(),

beta_hat2=double(),

se_hat2=double(),

begivenheter=double(),

tr=double()

)

for(i in 1:ant) {

x1=rbinom(n=n, size=1, prob=0.5)

x2=runif(n)

tid=rexp(n)/exp(beta1*x1+beta2*x2)

sens=runif(n) # Sensureringstider

trunk=runif(n,0,0.5) # Trunkeringstider

obstid=pmin(tid,sens) # Observert levetid

indik=1*(obstid==tid) # Indikator

# Vi tar bare med observasjoner med trunk<obstid:
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trunk_ny=trunk[obstid>trunk]

obstid_ny=obstid[obstid>trunk]

indik_ny=indik[obstid>trunk]

x1_ny=x1[obstid>trunk]

x2_ny=x2[obstid>trunk]

begivenheter=length(indik_ny[indik_ny==1])

tr=length(trunk_ny)

mod=coxph(Surv(trunk_ny,obstid_ny,indik_ny)~x1_ny+x2_ny)

b_hat1=summary(mod)$coeff[1,1]

s_hat1=summary(mod)$coeff[1,3]

b_hat2=summary(mod)$coeff[2,1]

s_hat2=summary(mod)$coeff[2,3]

# Samler resultatene i datasett:

df <- data.frame(matrix(ncol=6,nrow=1, dimnames=list(NULL,

c('beta_hat1','se_hat1','beta_hat2','se_hat2','begivenheter','trunk'))))

df[1,] <- rbind(c(b_hat1,s_hat1,b_hat2,s_hat2,begivenheter,tr))

df <- as.data.frame(df)

datasett<-rbind(datasett,df)

} datasett}

# Eksempel på et kall av funksjonen cox_data:

# (henter diverse estimater og gjennomsnitt fra dette datasettet)

cox_data=cox_reg2x_trunk(1000,10000,-2,2)

# AVSNITT 3.3:

# Funksjon for å utføre matchet simulering ved Cox-regresjon:

match_function=function(b, n, beta1, beta2, m) {

ant=b # antall simuleringer

n=n # antall utføringer i hver simulering

beta1=beta1 # Verdien til Beta1

beta2=beta2 # Verdien til Beta2 (hoftebruddsvariabel)

m=m # Matcher m individer per case.

datasett<- data.frame (

beta_hat1_koh=double(),

se_hat1_koh=double(),

beta_hat2_koh=double(),

se_hat2_koh=double(),

ant_hoftebrudd_koh=double(),

begivenheter_koh=double(),

ant_unik_ref=double(),

sum_koh=double(),
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beta_hat1=double(),

se_hat1=double(),

beta_hat2=double(),

se_hat2=double(),

ant_hoftebrudd=double(),

begivenheter=double(),

sum=double()

)

for(i in 1:ant) {

x=runif(n) # Kovariat

inntid=x*0 # Starttid er tid 0 for alle individene:

tid_hoft=(rexp(n)/exp(x))*5 # Hoftebruddstid.

tid=rexp(n)/exp(beta1*x) # Levetid

sens=runif(n) # Sensurering av levetid

uttid=pmin(tid,sens) # Observert levetid

indik=1*(uttid==tid) # Indikator

min_obs_hoft=pmin(uttid,tid_hoft) # Min av observert levetid og hoftebruddtid

indik_hoft=x*0

indik_hoft=1*(tid_hoft==min_obs_hoft) # Indikator om har hoftebrudd

# Lager en ny eksponensiell levetid for de med hoftebrudd som også

# avhenger av beta2 for hoftebrudd:

hoftebrudd_nytid=x*0

hoftebrudd_nytid[indik_hoft==1]=(rexp(n)/exp(beta1*x+beta2))[indik_hoft==1]

# Sjekker om hoftebruddtiden er en hendelse eller sensurering:

min_tid_hoft=x*0

min_tid_hoft[indik_hoft==1]=(pmin((tid_hoft+hoftebrudd_nytid),sens))[indik_hoft==1]

indik[indik_hoft==1]=1*((min_tid_hoft==(tid_hoft+hoftebrudd_nytid))[indik_hoft==1])

kjønn=rbinom(n,1,0.5) # Matchingsvariabel

# Legger alle de simulerte individene i en dataframe:

datafil=data.frame(

id=seq(1, n, by=1)

)

datafil$inntid=x*0

datafil$uttid=0

datafil$uttid[indik_hoft==0]=uttid[indik_hoft==0]

datafil$uttid[indik_hoft==1]=min_tid_hoft[indik_hoft==1]

datafil$indikator=indik

datafil$hoftebrudd=indik_hoft

datafil$hoftebruddTid=0

datafil$hoftebruddTid[indik_hoft==1]=tid_hoft[indik_hoft==1]

datafil$x=x
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datafil$kjønn=kjønn

datafil_full=datafil

# HER STARTER MATCHINGSKODEN:

datafil$brukt=0

bruddfil=datafil[datafil$hoftebrudd==1,]

# Matchet kohort studie.

datafil$uttid[datafil$hoftebrudd==1]=datafil$hoftebruddTid[datafil$hoftebrudd==1]

datafil$indikator[datafil$hoftebrudd==1]=0 # Vi vet at individet er i live

datafil$hoftebrudd[datafil$hoftebrudd==1]=0 # Individet har ikke hoftebrudd i perioden

# Kode for å registrere inntid og uttid for casene i bruddfil:

bruddHjelp=bruddfil[bruddfil$kjoenn==3,]

repeat{

laveste_tid=min(bruddfil$hoftebruddTid)

laveste=bruddfil[bruddfil$hoftebruddTid==laveste_tid,]

bruddHjelp=rbind(bruddHjelp,laveste)

bruddfil=bruddfil[!(bruddfil$hoftebruddTid==laveste_tid),]

if ((dim(bruddfil)[1])<1) {

break

}}

bruddfil=bruddHjelp # Sortert fil over alle individer med hoftebrudd

# Kode for å finne Inntid og Uttid for casene:

bruddfil$inntid=bruddfil$hoftebruddTid

# HER BEGYNNER SELVE MATCHINGEN:

ant1=0 # Antall matchinger med m mindre enn dim

for (i in 1:(dim(bruddfil)[1])) {

dato_brudd=bruddfil[i,]$inntid

gruppe_match=datafil[datafil$kjønn==bruddfil[i,]$kjønn,]

gruppe_match=gruppe_match[!(!(gruppe_match$hoftebruddTid==0) &

(gruppe_match$hoftebruddTid<dato_brudd | gruppe_match$hoftebruddTid==dato_brudd)),]

gruppe_match=gruppe_match[!(gruppe_match$uttid<dato_brudd |

gruppe_match$uttid==dato_brudd),]

if((dim(gruppe_match)[1])<m) {

Match=sample((1:(dim(gruppe_match)[1])),dim(gruppe_match)[1])

kont=gruppe_match[Match,]

ant1=ant1+1

} else{

Match=sample((1:(dim(gruppe_match)[1])),m)

kont=gruppe_match[Match,]
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}

if((dim(kont)[1])>0) {

for (j in 1:(dim(kont)[1])) {

id_nr=kont[j,]$id

brukt_verdi=kont[j,]$brukt

if(brukt_verdi==0){

datafil$inntid[datafil$id==id_nr]=dato_brudd # Referanseperson har inntid lik casen

datafil$brukt[datafil$id==id_nr]=1

}}}}

# Fil med både caser og referansepersoner:

kohortFil=rbind(bruddfil, datafil[datafil$brukt==1,])

begivenheter_koh=dim(kohortFil[kohortFil$indikator==1,])[1] # Antall begivenheter

ant_hoftebrudd_koh=dim(kohortFil[kohortFil$hoftebrudd==1,])[1]

ant_unik_ref=dim(kohortFil[kohortFil$brukt==1,])[1]

sum_koh=dim(kohortFil)[1]

# Utfører Cox-regresjon:

mod_koh=coxph(Surv(inntid,uttid,indikator)~x+hoftebrudd,data=kohortFil,timefix = FALSE)

b_hat1_koh=summary(mod_koh)$coeff[1,1]

s_hat1_koh=summary(mod_koh)$coeff[1,3]

b_hat2_koh=summary(mod_koh)$coeff[2,1]

s_hat2_koh=summary(mod_koh)$coeff[2,3]

# Bearbeider datasettet for den fulle simulerte kohorten datafil_full:

datafilUten=datafil_full[datafil_full$hoftebrudd==0,]

datafilMed=datafil_full[datafil_full$hoftebrudd==1,]

datafilMed2=datafilMed

datafilMed$uttid=datafilMed$hoftebruddTid

datafilMed$indikator=0 # Vet de er i live før hoftebrudd

datafilMed$hoftebrudd=0 # Vet de ikke har hoftebrudd i perioden

datafilMed2$inntid=datafilMed$hoftebruddTid

dataFull=rbind(datafilUten,datafilMed,datafilMed2)

# Finner antall begivenheter og hoft

begivenheter=dim(dataFull[dataFull$indikator==1,])[1] # Antall begivenheter

ant_hoftebrudd=dim(datafilMed) [1] # Antall hoftebrudd

sum=dim(datafil)[1]

# Utfører Cox-regresjon:

mod=coxph(Surv(inntid,uttid,indikator)~x+hoftebrudd,data=dataFull,timefix = FALSE)

b_hat1=summary(mod)$coeff[1,1]

s_hat1=summary(mod)$coeff[1,3]

b_hat2=summary(mod)$coeff[2,1]

s_hat2=summary(mod)$coeff[2,3]
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# Samler resultatene i datasett:

df <- data.frame(matrix(ncol=15,nrow=1, dimnames=list(NULL,

c('beta_hat1_koh','se_hat1_koh', 'beta_hat2_koh','se_hat2_koh','ant hofteb_koh',

'begivenheter_koh','ant_unik_ref','sum_koh','beta_hat1','se_hat1',

'beta_hat2','se_hat2','ant hofteb', 'begivenheter','sum'))))

df[1,] <- rbind(c(b_hat1_koh,s_hat1_koh,b_hat2_koh,s_hat2_koh,ant_hoftebrudd_koh,

begivenheter_koh,ant_unik_ref,sum_koh,b_hat1,s_hat1,b_hat2,s_hat2,ant_hoftebrudd,

begivenheter,sum))

df <- as.data.frame(df)

datasett<-rbind(datasett,df)

}datasett}

# Eksempel på et kall av funksjonen:

datasett=match_function(1000,1000,0.5,1,5)

# R KODE TIL KAPITTEL 3:

# (Kun de viktigste komamndoene er tatt med)

fregdata <- read_sav("F:/Forskningsprosjekter/PDB 2057 - Osteoporose og hofte_/

Forskningsfiler/KATN/FoB_2001_50pluss_norhip_fregstatus.sav")

fdata=fregdata

fdata$alder2001=2001-fdata$Fob2001Fodeaar_num

fdata$RegisterStatus[as.numeric(format(as.Date(fdata$Registerstatusdato,

"%Y-%m-%d"), "%Y"))>2013]=NA

fdata$Registerstatusdato[as.numeric(format(as.Date(fdata$Registerstatusdato,

"%Y-%m-%d"), "%Y"))>2013]=NA

fdata$aldDødUteller2013=(as.numeric(format(as.Date(fdata$Registerstatusdato,

"%Y-%m-%d"), "%Y"))-fdata$Fob2001Fodeaar_num) +

( ((as.numeric(format(as.Date(fdata$Registerstatusdato, "%Y-%m-%d"),

"%m")))-1)*(365/12) +

(as.numeric(format(as.Date(fdata$Registerstatusdato, "%Y-%m-%d"), "%d"))-1) ) / 365

# De som utvandrer før 2013 eller fortsatt lever i slutten av 2013 har indikator=0.

fdata$indikator=0

fdata$indikator[fdata$RegisterStatus==5]=1

# Fjerner feilregistrert data:

fdata=fdata[fdata$alder2001<fdata$aldDødUteller2013,]

fdata=fdata[(!is.na(fdata$kjoenn)),]

# Endrer fylker til fem landsdeler:

fdata$landsdel[fdata$Fob2001Bokommune_avledet_fylke<9]=1
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fdata$landsdel[(fdata$Fob2001Bokommune_avledet_fylke==9) |

(fdata$Fob2001Bokommune_avledet_fylke==10)]=2

fdata$landsdel[(fdata$Fob2001Bokommune_avledet_fylke>10) &

(fdata$Fob2001Bokommune_avledet_fylke<16)]=3

fdata$landsdel[(fdata$Fob2001Bokommune_avledet_fylke==16) |

(fdata$Fob2001Bokommune_avledet_fylke==17)]=4

fdata$landsdel[fdata$Fob2001Bokommune_avledet_fylke>17]=5

fdata$landsdel=factor(fdata$landsdel) # Endrer fra nummerisk til faktor

# Slår sammen utdanningsnivå til fire nivåer:

fdata$utdanning[fdata$Fob2001Utdanning_nivaa<3]=1

fdata$utdanning[(fdata$Fob2001Utdanning_nivaa>2) & (fdata$Fob2001Utdanning_nivaa<6)]=2

fdata$utdanning[fdata$Fob2001Utdanning_nivaa>5]=3

fdata$utdanning[is.na(fdata$Fob2001Utdanning_nivaa)]=4

fdata$utdanning=factor(fdata$utdanning) # Endrer fra nummerisk til faktor.

# Ekteskapstatus. Slår sammen skilt og separert til en gruppe.

fdata$Fob2001EktStatus_aid[fdata$Fob2001EktStatus_aid==5]=4

fdata$Fob2001EktStatus_aid=factor(fdata$Fob2001EktStatus_aid)

# Slår sammen landsbakgrunn til

fdata$landBakgrunn=NA

fdata$landBakgrunn[fdata$BestatLandbak_gruppert==1]=1

fdata$landBakgrunn[fdata$BestatLandbak_gruppert==2]=2

fdata$landBakgrunn[fdata$BestatLandbak_gruppert==3]=3

fdata$landBakgrunn[fdata$BestatLandbak_gruppert==4]=4

fdata$landBakgrunn[(fdata$BestatLandbak_gruppert>4) &

(fdata$BestatLandbak_gruppert<8)]=5

fdata$landBakgrunn[fdata$BestatLandbak_gruppert==8]=6

fdata$landBakgrunn[(fdata$BestatLandbak_gruppert>8) &

(fdata$BestatLandbak_gruppert<12)]=7

fdata$landBakgrunn[(fdata$BestatLandbak_gruppert==12) |

(fdata$BestatLandbak_gruppert==15)]=8

fdata$landBakgrunn[(fdata$BestatLandbak_gruppert==13) |

(fdata$BestatLandbak_gruppert==14)]=9

fdata$landBakgrunn=factor(fdata$landBakgrunn) # Endrer fra nummerisk til faktor

# Nytt datasett som bare inneholder de som ikke har hatt brudd før 2001

hoftedata=fdata[!(!is.na(fdata$Inndato.1_aar) & fdata$Inndato.1_aar<2001),]

hoftedata$hoftebruddAlder=(as.numeric(hoftedata$Inndato.1_aar)-

hoftedata$Fob2001Fodeaar_num)+

((as.numeric(hoftedata$Inndato.1_mnd-1))/12)+(1/365)

hoftedata=hoftedata[!((!is.na(hoftedata$hoftebruddAlder) &

hoftedata$hoftebruddAlder>hoftedata$aldDødUteller2013)),]
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# Et eksempel på Cox-regresjon og levetidsfunksjon:

# (Cox-regresjon og levetidsfunksjon for andre datasettene er tilsvarende som disse)

summary(coxph(Surv(alder2001,aldDødUteller2013,indikator)~kjoenn+utdanning+

Fob2001EktStatus_aid+landsdel+landBakgrunn,data=hoftedata))

fit2bcox=coxph(Surv(alder2001,aldDødUteller2013,indikator)~strata(kjoenn),

data=hoftedata)

ggsurvplot(survfit(fit2bcox),data=hoftedata,censor=F,xlim=c(50,110),break.time.by=10,

legend.title = "Kjønn",legend.labs = c("Menn", "Kvinner"),

surv.median.line = "hv",title="Levetidsfunksjon for kjønn",

xlab="Tid i år", ylab="Levetid sannsynlighet")

# Deler hoftedata fila i to filer, en med hoftebrudd og en uten hoftebrudd.

hofteBrudd=hoftedata[!is.na(hoftedata$Inndato.1_aar),] # individer med hoftebrudd

ikkeHofteBrudd=hoftedata[is.na(hoftedata$Inndato.1_aar),]

ikkeHofteBrudd$Inntid=ikkeHofteBrudd$alder2001

ikkeHofteBrudd$Uttid=ikkeHofteBrudd$aldDødUteller2013

ikkeHofteBrudd$indikator_hoftebrudd=0 # Indikator=0, ikke hoftebrudd.

ikkeHofteBrudd$indikator_død=ikkeHofteBrudd$indikator # Indikator for om død i perioden

hofteBrudd$indikator_død=hofteBrudd$indikator # Indikator for om død i perioden

hofteBrudd$Inntid=hofteBrudd$alder2001 # Alder 2001

hofteBrudd$Uttid= (as.numeric(hofteBrudd$Inndato.1_aar)-hofteBrudd$Fob2001Fodeaar_num)+

((as.numeric(hofteBrudd$Inndato.1_mnd-1))/12)+(1/365) # Alder ved hoftebrudd

hofteBrudd$indikator_hoftebrudd=0 # Indikator=0, ikke hoftebrudd

hofteBrudd=hofteBrudd[hofteBrudd$Uttid<hofteBrudd$aldDødUteller2013,]

# Lager et datasett for å utføre analyser med tidsavhengig hoftebrudd:

hofteBrudd2=hofteBrudd

hofteBrudd2$Inntid= (as.numeric(hofteBrudd2$Inndato.1_aar)-

hofteBrudd2$Fob2001Fodeaar_num)+

((as.numeric(hofteBrudd2$Inndato.1_mnd-1))/12)+(1/365)

hofteBrudd2$Uttid=hofteBrudd2$aldDødUteller2013

hofteBrudd2$indikator_hoftebrudd=1 # Indikator=1, hoftebrudd.

hofteBrudd$indikator_død=0 # Vi vet at individene i første datasett er i live

fullHofteFil=rbind(ikkeHofteBrudd,hofteBrudd,hofteBrudd2)

# Ikke-tidsavhengig hoftebrudd variabel:

hoftedata$indikatorHoftebrudd=0 # De uten hoftebrudd har indikator 0.

hoftedata$indikatorHoftebrudd[!is.na(hoftedata$Inndato.1_aar)]=1

hoftedata$indikatorHoftebrudd=factor(hoftedata$indikatorHoftebrudd)

hoftedata$indikatorHoftebrudd=relevel(hoftedata$indikatorHoftebrudd,ref="0")

# Menn og kvinner hver for seg:

fullHofteFil_Menn=fullHofteFil[fullHofteFil$kjoenn==1,]

fullHofteFil_Kvinner=fullHofteFil[fullHofteFil$kjoenn==2,]
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# Analyser med aldersgruppene [50,75) og 75+ hver for seg:

fullHofteFil_Alder1=fullHofteFil[fullHofteFil$alder2001<75,]

fullHofteFil_Alder2=fullHofteFil[fullHofteFil$alder2001>74,]

# R kode til kapittel 5:

# Matchet kohort studie.

hdata=hoftedata

hBrudd=hofteBrudd

hdata$indikator_død=hdata$indikator

hdata$Inntid=0

hdata$Uttid=0

hdata$indikator_hoftebrudd=NULL

hdata$indikator_hoftebrudd=hdata$indikatorHoftebrudd

hdata$indikatorHoftebrudd=NULL

hBrudd$indikator_død=hBrudd$indikator

hdata$brukt=0

hBrudd$brukt=0

# Kode for å finne Uttid for referansepersonene:

hdata$Uttid[hdata$indikator_hoftebrudd==1]=

hdata$hoftebruddAlder[hdata$indikator_hoftebrudd==1]

hdata$indikator_død[hdata$indikator_hoftebrudd==1]=0

hdata$Uttid[hdata$indikator_hoftebrudd==0]=

hdata$aldDødUteller2013[hdata$indikator_hoftebrudd==0]

hdata$indikator_hoftebrudd[hdata$indikator_hoftebrudd==1]=0

# Deler hdata inn ulike subset etter aldersgrupper (et tiår i hver gruppe):

Aldersgruppe1=subset(hdata, hdata$aldersgruppe==1) # 571 459 individer [50,60)

Aldersgruppe2=subset(hdata, hdata$aldersgruppe==2) # 352 735 individer [60,70)

Aldersgruppe3=subset(hdata, hdata$aldersgruppe==3) # 305 456 individer [70,80)

Aldersgruppe4=subset(hdata, hdata$aldersgruppe==4) # 165 112 individer [80,90)

Aldersgruppe5=subset(hdata, hdata$aldersgruppe==5) # 23 698 individer [90+)

# Kode for å registrere inntid og uttid for casene i hoftebruddfila:

bruddHjelp=hBrudd[hBrudd$kjoenn==3,]

repeat{

laveste_år=min(hBrudd$Inndato.1_aar)

laveste_mnd=min(hBrudd$Inndato.1_mnd[hBrudd$Inndato.1_aar==laveste_år])

laveste=hBrudd[hBrudd$Inndato.1_aar==laveste_år & hBrudd$Inndato.1_mnd==laveste_mnd,]

bruddHjelp=rbind(bruddHjelp,laveste)

hBrudd=hBrudd[!(hBrudd$Inndato.1_aar==laveste_år & hBrudd$Inndato.1_mnd==laveste_mnd),]

if ((dim(hBrudd)[1])<1) {

break

}}

hBrudd=bruddHjelp # Sortert fil over alle individer med hoftebrudd
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hBrudd$Inntid=hBrudd$hoftebruddAlder

hBrudd$Uttid=hBrudd$aldDødUteller2013

# HER BEGYNNER SELVE MATCHINGEN:

match_function=function(m) {

m=m # Matcher m individer per case.

ant=0 # Antall matchinger med m mindre enn dim av

# Går gjennom alle individene med hoftebrudd og trekker m referansepersoner per case

for (i in 1:(dim(hBrudd)[1])) {

dato_år=hBrudd[i,]$Inndato.1_aar

dato_måned=hBrudd[i,]$Inndato.1_mnd

alderBrudd=hBrudd[i,]$Inntid

aldergr_brudd=hBrudd[i,]$aldersgruppe

if (aldergr_brudd==1) {

# Finner referansepersoner som matcher på fødeår og kjønn

gruppe_match=Aldersgruppe1[Aldersgruppe1$Fob2001Fodeaar_num==

hBrudd[i,]$Fob2001Fodeaar_num & Aldersgruppe1$kjoenn==hBrudd[i,]$kjoenn,]

gruppe_match=gruppe_match[!(!is.na(gruppe_match$Inndato.1_aar) &

( gruppe_match$Inndato.1_aar<dato_år | (gruppe_match$Inndato.1_aar==dato_år &

gruppe_match$Inndato.1_mnd<(dato_måned+1)) ) ),]

gruppe_match=gruppe_match[! (!is.na(gruppe_match$Registerstatusdato) &

( as.numeric(format(as.Date(gruppe_match$Registerstatusdato,

"%Y-%m-%d"), "%Y"))<dato_år |

( as.numeric(format(as.Date(gruppe_match$Registerstatusdato, "%Y-%m-%d"), "%Y"))==

dato_år & as.numeric(format(as.Date(gruppe_match$Registerstatusdato,

"%Y-%m-%d"), "%m"))<(dato_måned+1)) ) ),]

if((dim(gruppe_match)[1])<m) {

Match=sample((1:(dim(gruppe_match)[1])),dim(gruppe_match)[1])

kont=gruppe_match[Match,]

ant=ant+1

} else{

Match=sample((1:(dim(gruppe_match)[1])),m)

kont=gruppe_match[Match,]

}

# Oppdaterer de matchede individene i fila Aldersgruppe1:

for (j in 1:(dim(kont)[1])) {

id_nr=kont[j,]$PasientLopeNr

brukt_verdi=kont[j,]$brukt

if(brukt_verdi==0) {

Aldersgruppe1$Inntid[Aldersgruppe1$PasientLopeNr==id_nr]=alderBrudd

Aldersgruppe1$brukt[Aldersgruppe1$PasientLopeNr==id_nr]=1
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}}

} else if (aldergr_brudd==2) {

# Tilsvarende kode som over

} else if (aldergr_brudd==3) {

# Tilsvarende kode som over

} else if (aldergr_brudd==4) {

# Tilsvarende kode som over

} else if (aldergr_brudd==5) {

# Tilsvarende kode som over

}}

# Fil med både caser og referansepersoner:

kohortFil=rbind(hBrudd, Aldersgruppe1[Aldersgruppe1$brukt==1,],

Aldersgruppe2[Aldersgruppe2$brukt==1,],Aldersgruppe3[Aldersgruppe3$brukt==1,],

Aldersgruppe4[Aldersgruppe4$brukt==1,], Aldersgruppe5[Aldersgruppe5$brukt==1,])

# Oppdaterer aldersgruppefilene for neste matching

Aldersgruppe1$Inntid=0

Aldersgruppe1$brukt=0

Aldersgruppe2$Inntid=0

Aldersgruppe2$brukt=0

Aldersgruppe3$Inntid=0

Aldersgruppe3$brukt=0

Aldersgruppe4$Inntid=0

Aldersgruppe4$brukt=0

Aldersgruppe5$Inntid=0

Aldersgruppe5$brukt=0

# Programmet returnerer kohortFil bestående av matchede caser og referansepersoner:

kohortFil

}

# Eksempel på en kjøring av programmet:

# (gjør analyser med den matchede filen vi får ut)

kohort1m_1=match_function(1)

# For matchinger med kjønn og aldersgruppe hver for seg bruker vi funksjonen

# match_function for å lage en matched kohort, deretter deler vi det matchede settet

# i kjønn eller aldersgrupper og utfører analysene.


