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Summary 
This essay is a statistical analysis on the patients at the rheumatology clinic of Lund. We 

investigate whether effects of the treatment differ depending on the patient’s diagnosis, sex, age 

and drug. Diagnoses included in this study are rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, 

spondarthritis, juvenile chronic arthritis and arthritis. The drugs we investigate in this study are 

Mabthera inf, Cimzia inj, Enbrel inj, Remicade inf, Humira inj, Methotrexate po and Simponi inj.  

The statistical method that has been used to analyze the data is analysis of variance. The effect of 

the treatment has been measured as the change from treatment start to follow-up in some different 

measures. These measurements are Das28Esr, Das28Crp, log(Crp), Haq, Eq5d and the numbers 

of swollen joints. The changes in these measurements are the dependent factors in the variance 

analyses.  

A two-way variance analysis shows that there are significant differences in both factor sex and 

factor diagnosis. The treatment has better effect on men than women. For factor diagnosis the 

analyze shows that patients with juvenile chronic arhritis gets especially good effect and psoriatic 

arthritis patients has a very poor effect. There are also some indications about interaction between 

sex and diagnosis; there is a tendency for women with arthritis getting better effects than men, 

while men with spondarthritis gets much better results than women. This interaction effect cannot 

be considered as established and this could be a subject for further analysis at the clinic. 

In a three-way variance analysis patients with rheumatoid arthritis specifically was studied. The 

analysis showed that there are significant differences depending on what medicine the patient is 

ordered; Humira and Enbrel are the drugs with best effect. The medicines Remicade, Mabthera 

och Simponi has the lowest effect. The two other factors, sex and age, didn’t showed any 

significant differences. Any interactioneffects between the factors wasn´t found either.  

We have also found that log(Crp) are a suitable measure to use when comparing diagnoses with 

each other and Das28Esr or Das28Crp  are appropriate to use when analyzing a specific 

diagnosis.  
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Sammanfattning 

En statistisk analys har gjorts på patienter vid reumatologiska kliniken i Lund. Vi har undersökt 

om behandlingseffekterna skiljer sig åt beroende på patientens diagnos, kön, ålder och läkemedel. 

Diagnoserna som ingår i studien är rematoid artrit, psoriasisartrit, spondylartrit, juvenil kronisk 

artrit och artrit. De läkemedel som har jämförts är Mabthera inf, Cimzia inj, Enbrel inj, Remicade 

inf, Methotrexate po och Simponi inj. 

Den huvudsakliga statistiska metoden som har använts är variansanalys. Behandlingseffekten hos 

patienterna har mätts som förändringen från behandlingsstart till uppföljningstillfället i ett antal 

olika mått. Dessa mått är Das28Esr, Das28Crp, log(Crp), Haq, Eq5d och antal svullna leder. 

Tvåsidig variansanalys visar att det finns signifikanta skillnader i behandlingseffekt mellan könen 

och mellan diagnoserna. Behandlingen har bättre effekt på män än kvinnor. För faktorn diagnos 

visar analyserna att patienter med juvenil kronisk artrit har särskilt bra behandlingsresultat och att 

patienter med psoriasis har väldigt liten/dålig behandlingseffekt. Det finns också en del 

indikationer om en samspelseffekt mellan kön och diagnos; dessa indikerar att kvinnor med artrit 

har bättre behandlingsresultat än män, medan männen med spondylartrit har mycket bättre 

resultat än kvinnorna. Hursomhelst måste en eventuell samspelseffekt utredas ytterligare för att 

anses fastställd. 

Tresidig variansanalys som specifikt studerar patienterna med rematoid artrit har också 

genomförts. Denna visade att det finns signifikanta skillnader i behandlingseffekt beroende på 

vilket läkemedel patienten medicineras med. Humira och Enbrel är läkemedlen med bäst effekt. 

Läkemedlen Remicade, Mabthera och Simponi har sämst effekt. De två andra faktorerna, kön och 

ålder, visade inte på några signifikanta skillnader i behandlingseffekt. Något samspel mellan 

faktorerna hittades inte heller. 

Vi har också funnit att log(Crp) är ett bra mått att använda när man vill jämföra behandlingseffekt 

mellan olika diagnoser och att Das28Crp eller Das28Esr lämpar sig att använda när man vill göra 

analyser inom en specifik diagnos. 
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1. Inledning 
Reumatism är ett samlingsnamn för ca 200 olika reumatiska sjukdomar varav de flesta drabbar 

rörelseapparaten (muskler, leder och skelett). Oftast är sjukdomen inflammatorisk och 

autoimmun vilket innebär att kroppens immunförsvar ”tar fel” och startar en inflammation emot 

sina egna celler och vävnader [1]. 

Syftet är att utreda om behandlingsresultat hos patienter med reumatism skiljer sig åt beroende på 

variabler som exempelvis kön och diagnos. Patienterna som analyseras är patienter behandlade 

vid reumatologiska kliniken i Lund. 

I undersökningen ingår fem olika diagnoser. Dessa är reumatoid artrit (RA) mera känt som 

kronisk ledgångsreumatism, spondylartrit vilket innebär att ryggradens leder angrips [2], juvenil 

kronisk artrit (JCA) som är kronisk ledgångsreumatism hos barn/ungdom [3], psoriasisartrit 

vilket är en kombination av hudsjukdomen psoriasis och ledinflammationer [4] samt artrit som är 

den diagnos patienter får då de har ledinflammationer som inte går att klassificera enligt de 

övriga huvudgrupper som finns. Det kan röra sig om tidiga artriter som inte utvecklat en säker 

diagnos ännu, men det kan även röra sig om långvariga artriter som inte enkelt låter sig 

klassificeras som reumatoid artrit, spondylartrit eller psoriasisartrit [5]. 

Patienterna vid kliniken behandlas med s.k anti-TNF behandling och man betraktar de olika 

läkemedlen som patienterna ordineras som ”kliniskt likvärdiga” då de har samma 

verkningsmekanism (de har målmolekyl TNF-alfa). Kliniken använder sig av tio olika läkemedel 

Mabthera inf, Cimzia inj, Enbrel inj, Remicade inf, Humira inj, Methotrexate po, Arava po, 

Orencia inf, Simponi inj och Ro Actemera inj [5]. 

För de flesta reumatismdiagnoserna gäller att det är betydligt vanligare att kvinnor än män 

drabbas. Detta gäller även för patienterna som analyseras i detta material vilket diagrammet i 

Figur 1.1 nedan visar. Av diagrammet syns också att den absolut vanligaste diagnosen är 

ledgångsreumatism (RA). 

 

Figur 1.1 Datamaterialets könsfördelning i de olika diagnoserna. 
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 ”Vem blir friskast?” i uppsatsens titel syftar på avsikten att utreda om det finns skillnader i 

behandlingsresultat beroende på olika förklarande variabler. Frågeställningar som fokuseras på är 

de följande. 

Frågeställning 1: Finns det skillnader i behandlingsresultat beroende på patientens diagnos och 

kön? 

Frågeställning 2: Finns det skillnader i behandlingsresultat hos patienterna med den klart 

vanligaste diagnosen reumatoid artrit beroende på patientens ålder, kön samt vilket läkemedel 

patienten har ordinerats? 

Dessa frågeställningar kommer att bevaras med hjälp av olika variansanalysmodeller. Det är 

intressanta frågeställningar eftersom om det finns skillnader i dessa faktorer finns det incitament 

för att inom läkemedelsindustrin ta fram mer individanpassade läkemedel samt att på kliniken 

jobba med mer individanpassad ordination.  

Det finns olika sätt att mäta behandlingseffekt, nämligen som förändring från behandlingsstart till 

uppföljningstillfälle i ett antal olika mått som på olika sätt mäter patientens sjukdomstillstånd. 

Dessa mått är Das28Esr, Das28Crp, Eq5d, log(Crp), antal svullna leder och Haq. Eftersom 

förändringar i samtliga mått är olika sätt att försöka mäta samma sak, behandlingseffekt, är det 

intressant att undersöka hur pass starkt korrelerade de olika förändringsmåtten är med varandra. 

Därför formuleras ytterligare en frågeställning. 

Frågeställning 3: Hur pass starkt korrelerade är de olika måtten, som alla avser att mäta 

behandlingseffekten, med varandra? 

Analysen syftar även till att undersöka om vissa av måtten är bättre än andra på att fånga upp och 

identifiera skillnader i behandlingseffekt. Vi ska därför även försöka besvara följande 

frågeställning. 

Frågeställning 4: Finns det något eller några mått som är bättre än de andra att använda när vi vill 

mäta behandlingseffekten hos patienter med reumatism? 
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2. Data 

2.1 Datamaterial 

Datamaterialet utgörs av ett utdrag ur patientregistret vid reumatologiska kliniken i Lund. I 

datamaterialet från kliniken finns information om följande variabler.  

Bakgrundsvariabler 

 

InclusionNr  ett avidentifierat patientnummer   

MainDiagnText patientens diagnos  

Treatment  ordinerat läkemedel 

Treatm_Start  datum för patientens behandlingsstart 

Fdag  patientens födelsedatum 

Disease_Onset datum för patientens sjukdomsdebut 

Sex  patientens kön 

FU_Date  datum för uppföljning 

 

De variabler som mäter patientens tillstånd eller sjukdomsaktiviteten i detta material är 

 

Crp  Crp-värde vid behandlingsstart  

Das28Esr  Das28Esr-värde vid behandlingsstart  

Das28Crp  Das28Crp-värde vid behandlingsstart  

SwollenJointCount antal svullna leder vid behandlingsstart  

TenderJointCount antal ömma leder vid behandlingsstart  

Eq5d  Eq5d-värde vid behandlingsstart   

Haq  Haq-värde vid behandlingsstart  

Crp_FU  Crp-värde vid uppföljningstillfället 

Das28Esr_FU Das28Esr-värde vid uppföljningstillfället  

Das28crp_FU Das28Crp-värde vid uppföljningstillfället 

SwollenJointCount_FU antal svullna leder vid uppföljningstillfället 

TenderJointCount_FU antal ömma leder vid uppföljningstillfället 

Eq5d_Utility_FU Eq5d-värde vid uppföljningstillfället 

Haq_FU  Haq-värde vid uppföljningstillfället 

 

När behandlingseffekter ska undersökas finns det alltså olika mått (de olika variablerna som 

presenteras som variabler som mäter patientens tillstånd/sjukdomsaktivitet) som vi kan använda 

som mått på behandlingseffekt/behandlingsresultat i analysen. Vissa av dessa mått behöver 

antagligen förklaras lite närmare för den läsare som är inte är så insatt i sjukdomen reumatism. 

Crp-värdet mäter inflammationsnivån hos patienten och det görs genom att mängden C-reaktivt 

protein mäts i ett blodprov. Mängden C-reaktivt protein hos friska individer är normalt mycket 

låg men ökar kraftigt vid inflammation eller infektion [6]. Detta innebär att Crp-nivån även ökar 

av exempelvis en förkylning eller annan pågående infektion/inflammation i kroppen. Därför är 

det inte självklart att en ökning i Crp-värde är detsamma som en försämring av den reumatiska 

sjukdomen. 

Das28Esr och Das28Crp beräknas via en avancerad ekvation som innehåller information om fyra 

variabler; ömhet respektive svullnad i 28 av kroppens leder, sjukdomskänsla och inflammation i 
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blodet. Sjukdomskänsla mäts med hjälp av en s.k. VAS-skala, vilket är patientens egen 

bedömning på en 0-100 skala. Skillnaden mellan de två måtten är att inflammation i blodet i 

Das28Crp mäts med Crp-värdet medan i Das28Esr används sänkereaktionen Esr. I Das28-måtten 

har variablerna antal ömma och svullna leder samt patientens VAS-värde tyngre viktning än 

labbvärdena Esr och Crp (som dessutom jobbar med logaritmerade värden för att minska 

genomslag av höga nivåer) [5].  Das28-måtten bildar en 0-10 skala, där ett värde över 5,1 brukar 

beskrivas med ”rött ljus” vilket innebär en hög sjukdomsaktivitet [7].   

Haq är ett funktionsmått som beräknas genom frågor om hur väl patienten klarar av vardagliga 

aktiviteter och dessa frågor sammanställs i 8 delkomponenter (exempelvis rörande gång, hygien 

och gripförmåga) som i sin tur sammanställs till ett enda Haq-värde. Haq-värdet kan anta ett 

decimaltal mellan 0-3 där 0 betyder ingen inskränkning i funktionsförmåga. 

Eq5d är ett livskvalitetsmått och liksom Haq är det ett av patienten självskattat mått. Eq5d har en 

0-1 skala där 0 motsvarar död och 1 full hälsa [5]. 

2.2 Databehandling 
Datafilerna från kliniken är i Excelformat, men den statistiska analysen görs med hjälp av SPSS. 

 

För att analyserna ska kunna genomföras omkodas de kvalitativa variablerna kön, diagnos och 

läkemedel. Dessutom skapas tre olika åldersgrupper med lika klassbredd; 18-42 år, 43-67 år samt 

68-92 år. 

 

Materialet som erhålls består av 1 512 individer men korrigeras för en hel del saknade värden och 

bearbetas ytterligare så att slutligen 1 093 stycken individer kvarstår. Den ”ytterligare 

bearbetningen” består i att bara de observationer studeras där tiden från behandlingsstarten till 

uppföljningstillfället ligger inom intervallet 85 till 200 dagar. Detta för att säkerställa att 

skillnader i behandlingsresultat inte beror på olika långa behandlingstider. Dessutom studeras 

bara de vanligaste sjukdomstillstånden i denna undersökning, varför patienter med sällsyntare 

diagnoser som scleroderma, polymyalgia, vaskulit och adult stil har uteslutits. 

 

Ålder vid behandlingsstart samt hur många dagar som gått mellan behandlingsstart och 

uppföljningstillfället beräknas på följande sätt. 

Ålder vid behandlingsstart  (Treatm_Start –Fdag)/365,25 

Tid till uppföljning  (FU_date)-(Treatm_start) 

 

Behandlingseffekt mäts som förändringar i några av de tidigare nämnda tillståndsvariablerna från 

behandlingsstart till uppföljningstillfället. Dessa är: 

Förändring i Das28Esr  (Das28Esr_FU)- (Das28Esr) 

Förändring i Das28Crp  (Das28Crp_FU)- (Das28Crp) 

Förändring i antal svullna leder (SwollenJointCount_FU) – (SwollenJointCount) 

Förändring i log(Crp)  log(Crp_FU/Crp) 

Förändring i Haq  (Haq_FU)- (Haq) 

Förändring i Eq5d  (Eq5d_FU) – (Eq5d) 

 

Dessa förändringar utgör de variabler som kommer användas som olika mått på hur stor 

behandlingseffekten är och de kommer därför även utgöra beroende variabler i de olika 

variansanalyserna. 
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Variablerna som kommer utgöra beroende variabler i variansanalyserna studeras med lådagram 

för att upptäcka extrema observationer eller s.k. uteliggare. Identifikation av dessa är viktigt då en 

närmare titt på dem kan vara meningsfullt. Om uteliggarna är korrekta värden kan de bidrag till 

en ökad kunskap och förståelse för datamaterialet. Om det istället är mätfel kan de felvrida 

resultatet kraftigt. För att utesluta uteliggare från analysen bör man dock vara helt säker på att det 

rör sig om mätfel [8].   

Anledningen till att vi använder förändringen i log(Crp) som mått på behandlingseffekt istället 

för förändringen i Crp är att förändringen i Crp har många uteliggare. Som nämnts tidigare mäter 

Crp-nivå inte bara den reumatiska inflammationen utan alla typer av inflammation. Därför är det 

troligast att uteliggarna med väldigt stora förändringar i Crp förklaras av att patienten har en 

annan pågående infektion/inflammation vid något av mättillfällena (vid behandlingsstarten eller 

vid uppföljningstillfället). Dessa förändringar beror alltså sannolikast inte på behandlingseffekt 

som är det vi vill undersöka. Detta resonemang används för att motivera att de logaritmerade 

Crp-värden används för att dämpa effekten av uteliggare. 
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3. Metod 

3.1 Variansanalys 

Den huvudsakliga dataanalysmetoden som används är variansanalys. Anledningen till att denna 

metod väljs är att samband söks mellan en beroende kvantitativ variabel i kvotskala och 

kvalitativa förklaringsvariabler i nominal- eller ordinalskala och då är variansanalys fördelaktigt 

att använda enligt Montgomery [9].   

 

Vid variansanalys delas materialets totala variation upp på olika variationskällor. Den totala 

variationen delas upp genom att den totala kvadratsumman SSTotal delas upp i variation som 

förklaras av faktorerna som ingår i modellen och en oförklarad del SSError . Om modellen bara har 

en förklarande faktor - som i den ensidiga variansanalysen- görs följande uppdelning SSTotal = 

SSA + SSError där SSA är den delen av mätdatans variation som kan förklaras av faktor A. 

 

En faktor har två eller fler olika nivåer, exempelvis om faktorn är behandling så är antalet nivåer 

antalet olika behandlingar. Mer generellt brukar man tala om att faktor A har a stycken nivåer. 

 

 I denna presentation av variansanalysmetoden används behandling synonymt med faktor. 

3.1 Variansanalys med fixa faktorer och obalanserad design 

Faktorerna i variansanalysen kan vara fixa eller stokastiska effekter. Fixa effekter innebär att alla 

nivåer man är intresserad av finns med i undersökningen. Om man istället har tjugo nivåer på en 

faktor som man är intresserad av men inte har möjlighet (resurser eller tid) att undersöka alla 

nivåer då kan, exempelvis, fem nivåer väljas ut slumpmässigt. I ett sådant fall är effekterna 

stokastiska. I denna uppsats är syftet att studera behandlingsresultaten hos patienter vid 

reumatologiska kliniken i Lund och inte ”reumatismpatienter i allmänhet”, därför kommer bara 

fixa faktorer vara aktuellt i analysen av materialet.  

 

Data kan dessutom ha balanserad eller obalanserad design. En balanserad design innebär att det 

är lika många replikat (oberoende observationer) på varje nivå; n stycken. Ofta- som i detta 

material - är dock designen obalanserad med olika antal replikat på nivåerna; ni stycken replikat 

på nivå i . Vad som skiljer balanserad och obalanserad data åt är enligt Montgomery sättet 

kvadratsummorna beräknas på [9].   

 

Eftersom det aktuella datamaterialet har en obalanserad design och fixa faktorer kommer 

presentation av formler och liknande vara för ett sådant fall. Vi börjar med att se på den enkla 

ensidiga variansanalysen och går därefter över till den tvåsidiga. 
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3.2 Ensidig variansanalys, fixa faktorer och obalanserad design 

I en ensidig variansanalys finns bara en förklarande variabel- faktor A- med a olika nivåer på 

faktorn och med ni replikat (antal oberoende observationer) på nivå i. 

 

Modellen som antas i den ensidiga variansanalysen är 

               

där      är oberoende         för i=1,2… a och j=1,2…ni. 

Man delar alltså upp medelvärdet för behandling i,(    ), i två komponenter enligt          
där   är det totala genomsnittsvärdet och     är den unika parametern för behandling i eller den så 

kallade behandlingseffekten. Vidare är     residualen dvs. den av modellen oförklarade delen. Att 

     är oberoende         tillhör antagandena variansanalysen bygger på och dessa förklaras 

närmare längre fram.  

När man vill undersöka om det finns någon skillnad mellan behandlingar används 

behandlingseffekterna i hypotesformuleringen:  

H0:       för alla i ↔ ingen skillnad mellan behandlingar. 

H1:       för något i ↔ skillnad mellan behandlingar. 

Testfunktionen av nollhypotesen ovan ges av      
             

             
 . Det går att visa att 

testfunktionen är F-fördelad med a-1 frihetsgrader (fg) i täljaren och N-a fg i nämnaren [9].  

Lämpligen ställs en ANOVA-tabell upp när variansanalysen ska göras. Själva testfunktionen 

bildas utifrån de förväntade medelkvadratsummorna. Om nollhypotesen är sann, det vill säga alla  

    , ser vi ur tabellen att E(MSA) och E(MSE) har samma förväntade medelkvadratsumma 

nämligen   
 . Om nollhypotesen inte är sann kommer medelkvadratsumman för faktor A vara 

större än medelkvadratsumman för residualerna, vilket kommer ge ett stort observerat F-värde. 

Alltså ska nollhypotesen förkastas om ett högt F-värde erhålls dvs nollhypotesen förkastas 

om                      . Eftersom testfunktionen är F-fördelad bestäms det kritiska värdet med 

hjälp av F-fördelningen med a-1 fg i täljaren och N-a fg i nämnaren. För en önskad 

signifikansnivå   gäller därför att det kritiska värdet fås av den övre   – kvantilen i denna F-

fördelning, vilket kan betecknas som att                             . 

 

Variationsorsak SS Frihetsgrader MS=SS/fg E(MS) F 

Faktor A- 

mellan 

behandlingar 

SSA a-1 MSA 
  

 

 
 

     
   

 

  
  

F=MSA/MSE 

Residual- 

inom 

behandlingar 

SSE N-a MSE   
   

Total SST N-1    
Figur 3.1 ANOVA-tabell. 
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3.3 Tvåsidig variansanalys, fixa faktorer och obalanserad design 

Modellen som antas i en tvåsidig variansanalys är 

 

                           

 

där       är oberoende         för i=1,2…, a och j=1,2…, b och k=1,2…, nij. 

Här betecknar    effekten på nivå i hos faktor A,     betecknar effekten på nivå j hos faktor B 

och        är deras interaktion/samspel.  

Man börjar alltid analysen med att testa om det finns någon samspelseffekt och formulerar då 

följande hypoteser. 

             för alla par (i,j) ↔ inget samspel mellan faktor A och faktor B. 

             för något par (i,j) ↔ samspel mellan faktor A och faktor B. 

Testfunktion för nollhypotesen ovan ges av      
    

   
 . 

Om faktor A och faktor B samspelar innebär det att A och B tillsammans skapar en effekt som är 

större eller mindre än deras sammanlagda enskilda effekter dvs. det finns någon eller några 

kombinationer av faktor A och faktor B som viker av från det generella mönstret.  

Om ingen samspelseffekt hittas kan de två faktorerna analyseras var för sig med hjälp av följande 

hypoteser och testfunktioner. Finns det ett samspel är det inte meningsfullt att testa om det finns 

skillnader i exempelvis faktor A eftersom om det finns skillnad hos faktor A eller inte beror på 

vilken nivån faktor B befinner sig. 

          ö         ↔ ingen skillnad mellan faktor A:s olika nivåer 

                     ↔ skillnader mellan faktor A:s olika nivåer 

     
   
   

 

          ö         ↔ ingen skillnad mellan faktor B:s olika nivåer 

          ö   å      ↔ skillnader mellan faktor B:s olika nivåer 

     
   

   
 

I SPSS-utskrifterna erhålls p-värdet för testet. P-värdet används därför i denna analys för att 

avgöra om faktorn är signifikant eller inte. Eftersom den traditionella signifikansnivån används 

förkastas nollhypotesen om p-värdet      .  

 

Ett p-värde       innebär att två eller fler behandlingar skiljer sig åt. P-värdet säger alltså 

ingenting om hur många och vilka behandlingar som skiljer sig åt, bara att medelvärdet för 

åtminstone två av behandlingarna inte kan antas vara lika. Nästa steg är därför att klarlägga vilka 

behandlingar som skiljer sig åt och hur mycket i sådana fall, vilket görs med Post-hoc test.  
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3.4 Post hoc-test 

För att ta reda på mellan vilka grupper det finns signifikanta skillnader görs så kallade Post hoc- 

test (eftertest). Det finns olika metoder för Post hoc-testet. I denna analys används Fisher LSD 

och Tukey HSD. Skillnaderna mellan teknikerna är att LSD kontrollerar signifikansnivån i varje 

parvis jämförelse (comparisonwise error rate) och Tukey kontrollerar den totala signifikansnivån 

i de olika testen tillsammans (experimentwise error rate). 

3.5 Variansanalysens antaganden 

Variansanalysmetoden bygger på ett antal förutsättningar. En fullständig analys kräver därför att 

vi undersöker om förutsättningarna bakom analysen är uppfyllda. Dessa antaganden är: 

- Att residualerna till den anpassade modellen är normalfördelade. Detta antagande 

kontrolleras genom att studera histogram eller QQ-plot för residualerna samt att testa om 

residualerna är normalfördelade med ett formellt test som exempelvis Kolmogorov-

Smirnov.  

- Att residualerna är oberoende vilket kan undersökas genom att residualerna plottas mot 

tidsordningen i vilken observationerna har samlats in. Om det finns ett mönster med långa 

sekvenser av residualer med samma tecken finns det risk för att observationerna är 

beroende dvs. att autokorrelation föreligger. Man kan då gå vidare med att testa för 

autokorrelation med hjälp av formella test så som Durbin-Watsons test. 

- Att homoscedasticitet föreligger vilket innebär att variansen är lika stor i alla grupper. Det 

kontrolleras genom att residualerna plottas mot skattat värde och denna plott ska se helt 

slumpmässig ut. Ett formellt test som kan användas är Levene´s test.  

 
Tamhane & Dunlop menar att variansanalys är en relativt robust metod, så att resultatet är 

tillförlitligt även om kraven på normalitet och homoskedasticitet inte är uppfyllt då urvalet från 

varje grupp är stort. Dessa antaganden kan därför snarare ses som önskemål och inte absoluta 

krav [10]. Att ett antagande om normalitet eller lika varians förkastas behöver dessutom inte 

betyda att fördelningen är väldigt skev eller att grupperna har väldigt olika varians. Därför 

kommer i de fall då något av dessa antagande inte är uppfyllda i analysen, residualerna studeras 

med histogram och variansen i de olika grupperna studeras med hjälp av en errorbar eller 

boxplot. Om dessa ser acceptabla ut kommer resultatet från variansanalysen att anses som 

tillförlitligt och därför tas med i resultatdelen, fast med en notering om att antagandet inte är 

uppfyllt. Engstrand & Olsson framhåller antagandet om oberoende som det viktigaste. Detta 

antagande går inte att tumma på och om ett beroende upptäcks bör en förklaring till det hittas 

[11].
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4. Resultat 
Presentationen av resultaten är uppdelad i tre delar. Första delen (avsnitt 4.1) presenterar 

resultaten där analysen är baserad på alla patienterna och denna del syftar alltså till att besvara 

vår första frågeställning. Det finns stor skillnad i fördelning av diagnoser, ledgångsreumatism 

är som vi sett tidigare i Figur 1.1 den klart vanligaste diagnosen, varför andra delen (avsnitt 

4.2) presenterar resultat där dessa patienter har detaljstuderats närmare. Vi försöker alltså här 

besvara den andra frågeställningen. I tredje delen (avsnitt 4.3) besvaras den tredje 

frågeställningen om hur pass starkt korrelerade de olika måtten (som samtliga avser att mäta 

behandlingseffekt) är med varandra. Utifrån vad resultaten i avsnitt 4.1–4.3 visar kan vi dra 

slutsatser om huruvida det finns något mått som är särskilt bra att använda när 

behandlingseffekten ska analyseras och på så sätt besvara vår fjärde och sista frågeställning. 

Denna frågeställning besvaras alltså i avsnitt 5 som presenterar våra slutsatser. 

Som nämnts tidigare finns det inget självklart mått som ska användas när patientens 

hälsomässiga tillstånd och behandlingseffekten ska mätas, utan det finns flera olika mått. De 

förändringsmått som har definierats i avsnitt 2.2  är de som används i den här studien. I 

resultatet gås de olika förändringsmåtten igenom var för sig. En variansanalys görs alltså för 

varje mått. Det aktuella måttets förändring utgör den beroende variabeln i variansanalysen. 

Exempelvis när behandlingseffekt mäts som förändringen i antal svullna leder är den 

beroende variabeln i variansanalysen just förändringen i antal svullna leder från 

behandlingsstart till uppföljningstillfälle.  

4.1 Behandlingseffekt hos samtliga patienter – en tvåsidig variansanalys 

Här undersöks första frågeställningen ”finns det skillnader i behandlingsresultaten beroende 

på patientens diagnos och kön?”. Modellen som antas är alltså en tvåsidig variansanalys som 

finns presenterad och förklarad närmare i avsnitt 3.3. De två förklarande faktorerna i modellen 

är kön (faktor A) och diagnos (faktor B). Vidare är a=2 (de två olika könen), b=5 (de fem 

olika diagnoserna). I följande underavsnitt presenteras resultaten från de olika 

variansanalyserna som skiljer sig åt med avseende på vilken beroende variabler som har 

används i variansanalysen. Förklarande variabler är givetvis alltid desamma dvs. kön och 

diagnos. I första avsnittet (4.1.1) som heter ”behandlingseffekt baserad på Das28Esr” är den 

beroende variabeln i variansanalysen alltså förändringen i Das28Esr. Därefter följer avsnitt 

med förändringarna i Das28Crp, svullna leder, Crp, Haq samt Eq5d som olika beroende 

variabler. 

4.1.1 Behandlingseffekt baserad på förändringen i Das28Esr 

Variansanalysen påvisar inte någon signifikant samspelseffekt mellan kön och diagnos (p-

värde 0,089). Det ganska låga p-värdet gör dock att man ändå kan misstänka att det finns 

någon form av samspel. Därför kan det vara meningsfullt att studera genomsnittlig 

behandlingseffekt för de olika diagnoserna uppdelat på kön för att se i vilken riktning 

resultaten pekar, vilket vi gör i Figur 4.1 nedan. 
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Figur 4.1 Genomsnittlig behandlingseffekt baserad på reduktionen av Das28Esr för de fem olika diagnoserna uppdelat på 
kön. 

Figurens y-axel visar reduktionen (värde vid behandlingsstarten – värde vid 

uppföljningstillfället) istället för förändringen (värde vid uppföljningstillfället - värde vid 

behandlingsstarten) för att erhålla ett positivt istället för ett negativt värde. I figuren ser vi att 

kön verkar ha störst betydelse för diagnoserna spondylartrit och artrit. Det framgår att män 

med spondylartrit har bättre genomsnittlig behandlingseffekt i Das28Esr än kvinnor, samtidigt 

som för artrit-patienterna är det tvärtom så att kvinnor har bättre effekt än män. 

 

Figur 4.2 Genomsnittlig behandlingseffekt baserad på reduktionen av Das28Esr för de fem olika diagnoserna. 

Variansanalysen förkastar nollhypotesen om ingen skillnad mellan diagnoser med ett p-värde 

på 0,000. Skillnaderna mellan diagnoserna kan studeras i Figur 4.2 ovan och med det formella 

post-hoc testen ges att det finns signifikanta skillnader mellan följande diagnoser. 

 RA-patienter har bättre behandlingseffekt än psoriasisartrit-patienter (Tukey). 

 RA-patienter har bättre behandlingseffekt än spondylartrit-patienter (Tukey). 

 RA-patienter har bättre behandlingseffekt än artrit-patienter (LSD). 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

R
e

d
u

kt
io

n
e

n
 a

v 
d

as
2

8
e

sr
 

Diagnos 

Samspel mellan kön och diagnos? 

Män 

Kvinnor 

0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

1 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 

R
e

d
u

kt
io

n
e

n
 a

v 
d

as
2

8
e

sr
 

 

Faktor diagnos 



16 

 

I figuren ser vi att patienter med diagnosen JCA ligger nästan på lika bra genomsnittlig 

behandlingseffekt mätt med Das28Esr som de med RA, och troligen är det inte långt borta att 

signifikant skillnad upptäcks mellan JCA och övriga diagnoser också. 

 

  

Figur 4.3 Genomsnittlig behandlingseffekt baserad på reduktionen av Das28Esr för olika kön. 

Vi ser av Figur 4.3 ovan att männen har högre genomsnittlig behandlingseffekt mätt med 

Das28Esr än kvinnorna. I variansanalysen förkastas nollhypotesen om ingen skillnad mellan 

könen med p-värdet 0,037. Alltså är den skillnad mellan kön som vi ser i diagrammet 

statistiskt säkerställd.  

4.1.2 Behandlingseffekt baserad på förändringen i Das28Crp 

Då förändringen i Das28Crp utgör den beroende variabeln i variansanalysen accepteras 

nollhypotesen om inget samspel mellan kön och diagnos. P-värdet är dock 0,059 och det är 

alltså inte långt bort att en samspelseffekt kan säkerställas statistiskt. Därför studeras hur det 

eventuella samspelet ser ut i Figur 4.4 nedan. 

 

Figur 4.4 Genomsnittlig behandlingseffekt baserad på reduktionen av Das28Crp för de fem olika diagnoserna uppdelat på 
kön. 

Vi ser att figuren är mycket lik Figur 4.1 dvs. pekar på att patientens kön är av stor betydelse 

för dem med spondylartrit och artrit. Även detta diagram visar att män med spondylartrit har 
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betydligt bättre behandlingseffekt än kvinnor. För artritpatienter är det tvärtemot kvinnor som 

blir avsevärt bättre än män. För de övriga diagnoserna verkar inte patientens kön ha lika stor 

betydelse. 

 

 

Figur 4.5 Genomsnittlig behandlingseffekt baserad på reduktionen av Das28Crp för de fem olika diagnoserna. 

I variansanalysen är det statistiskt säkerställt att det finns en skillnad i behandlingseffekt mätt 

med Das28Crp mellan diagnoserna. Nollhypotesen om ingen skillnad mellan diagnoserna 

förkastas med p-värdet 0,000.  Skillnaderna mellan diagnoserna kan studeras i Figur 4.5 ovan. 

Figuren är mycket lik Figur 4.2, dvs. vi ser återigen att det är patienterna med RA och JCA 

som särskiljer sig med bättre behandlingseffekter än de övriga diagnoserna. Post-hoc testen 

visar signifikanta skillnader mellan följande diagnoser. 

 

 Patienter med RA har bättre behandlingseffekt än de med psoriasisartrit (Tukey). 

 Patienter med RA har bättre behandlingseffekt än de med spondylartrit (Tukey). 

 Patienter med RA har bättre behandlingseffekt än de med artrit (LSD). 

 Patienter med JCA har bättre behandlingseffekt än de med psoriasisartrit (LSD). 

 Patienter med JCA har bättre behandlingseffekt än de med spondylartrit (LSD). 

 

Detta innebär alltså att skillnaderna vi ser i behandlingseffekt mellan RA samt JCA och de 

övriga diagnoserna i figuren är statistiskt säkerställda. 
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Figur 4.6 Genomsnittlig behandlingseffekt baserad på reduktionen av Das28Crp för olika kön. 

Av Figur 4.6 ser vi att män har något högre genomsnittlig behandlingseffekt än kvinnor då 

behandlingseffekten mätts med hjälp av Das28Crp. Variansanalysen ger ett p-värde på 0,094 

så skillnaden är alltså inte tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. 

4.1.3 Behandlingseffekt baserad på förändringen i log (Crp) (inflammationsnivå) 

I variansanalysen med förändring i log(Crp) som beroende variabel var inte antagandet om 

normalfördelade residualer uppfyllt. Nollhypotesen om normalfördelning förkastas med p-

värde 0,002. Som nämnts i avsnitt 3.5 är detta antagande snarare ett önskemål än ett strikt 

krav, varför resultaten anses tillförlitliga i alla fall.  

 

Figur 4.7 Genomsnittlig behandlingseffekt baserad på reduktionen av log(Crp) för de fem olika diagnoserna uppdelat på 
kön. 

I variansanalysen kan det så gott som anses att det är statistiskt säkerställt att det finns en 

samspelseffekt mellan kön och diagnos på signifikansnivån 0,05 då p-värdet är 0,051. I Figur 

4.7 kan samspelet studeras. Vi ser att det är samma samspelseffekt som vi fått indikationer om 

i Figur 4.1 och 4.4 men som då inte varit tillräckligt stora för att vara helt statistiskt 

säkerställda, nämligen att kön har särskilt stor betydelse för patienter med spondylartrit och 

artrit. Även för JCA-patienterna verkar kön ha betydelse då männen tycks ha speciellt bra 

effekt. Vi väljer här att studera huvudeffekterna diagnos och kön trots den signifikanta 

samspelseffekten på grund av att p-värdet ligger precis på gränsen till signifikans, men man 

kan då ha samspelseffekten i bakhuvudet när man studerar Figur 4.8 och 4.9 nedan. 
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Figur 4.8 Genomsnittlig behandlingseffekt baserad på reduktionen av log(Crp) för de fem olika diagnoserna. 

Skillnad mellan diagnoser är signifikant med ett p-värde på 0,000. Däremot ser vi inte i Figur 

4.8 det mönster vi tidigare stött på för faktorn diagnos. JCA-patienterna uppvisar även med 

detta mått en mycket god behandlingseffekt. Däremot har inte patienterna med RA lika god 

behandlingseffekt som i de tidigare analyserna. Dessutom visar detta mått på att spondylartrit-

patienterna ligger relativt bra till i behandlingseffekt, dock inte lika bra som JCA-patienterna. 

Med post-hoc test fastställs signifikanta skillnader mellan följande diagnoser. 

 Patienter med JCA har bättre behandlingseffekt än de med RA (Tukey). 

 Patienter med JCA har bättre behandlingseffekt än de med psoriasisartrit (Tukey). 

 Patienter med JCA har bättre behandlingseffekt än de med artrit (LSD).    

 Patienter med spondylartrit har bättre behandlingseffekt än de med RA (Tukey). 

 Patienter med spondylartrit har bättre behandlingseffekt än de med psoriasisartrit 

(Tukey). 

 

 

Figur 4.9 Genomsnittlig behandlingseffekt baserad på reduktionen av log(Crp) för olika kön. 

Av Figur 4.9 framgår att män har högre genomsnittlig behandlingseffekt än kvinnor. När 

nollhypotesen om ingen skillnad mellan kön testas ges p-värdet 0,07 och därför är det inte 

statistiskt säkerställt att män har bättre behandlingseffekt.  
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4.1.4 Behandlingseffekt baserad på förändringen i Haq (funktion) 

 

 

Figur 4.10 Genomsnittlig behandlingseffekt baserad på reduktionen av Haq för de fem olika diagnoserna uppdelat på 
kön. 

Variansanalysen med förändring i Haq som beroende variabel finner också ett signifikant 

samspel mellan diagnos och kön med ett p-värde på 0,025. I Figur 4.10 åskådliggörs 

samspelseffekten och vi ser att det är samma mönster som vi sett när vi studerat ett eventuellt 

samspel med de tidigare måtten. Samspelseffekten består alltså i att kön har särskilt stor 

betydelse för patienter med spondylartrit och artrit. För de andra diagnoserna har kön inte alls 

lika avgörande betydelse för behandlingseffekten. På grund av den klart signifikanta 

samspelseffekten är det inte meningsfullt att testa om behandlingsresultaten skiljer sig åt 

mellan kön eller mellan de olika diagnoserna. 

4.1.5 Behandlingseffekt baserat på förändringen i antal svullna leder 

I variansanalysen där förändring i antal svullna leder utgör beroende variabel förkastas 

antagandet om lika varians, men även detta antagande är som nämnts i avsnitt 3.5 mer ett 

önskemål än ett strikt krav. Ingen samspelseffekt mellan kön och diagnos hittas i analysen (p-

värde 0,743). Männen har bättre genomsnittlig förändring i antal svullna leder men skillnad 

mellan könen är inte statistiskt säkerställd (p-värde på 0,37).  

 

 

Figur 4.11 Genomsnittlig behandlingseffekt baserad på reduktionen av svullna leder för de fem olika diagnoserna. 
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I Figur 4.11 ser vi ett mönster som vi känner igen från 4.2 och 4.5 med bäst genomsnittlig 

behandlingseffekt för diagnoserna JCA och RA. I variansanalysen förkastas nollhypotesen om 

ingen skillnad mellan diagnoser med p-värde 0,000. Att JCA och RA har bättre 

behandlingseffekt mätt med antal svullna leder är dessutom statistiskt säkerställt i post-hoc 

testen som visar på signifikanta skillnader mellan följande diagnoser.  

 

 Patienter med RA har bättre behandlingseffekt än de med psoriasisartrit (Tukey). 

 Patienter med RA har bättre behandlingseffekt än de med spondylartrit (Tukey). 

 Patienter med RA har bättre behandlingseffekt än de med artrit (LSD). 

 Patienter med JCA har bättre behandlingseffekt än de med psoriasisartrit (Tukey). 

 Patienter med JCA har bättre behandlingseffekt än de med spondylartrit (Tukey). 

 Patienter med JCA har bättre behandlingseffekt än de med artrit (LSD). 

 Patienter med psoriasisartrit har bättre behandlingseffekt än de med spondylartrit 

(LSD). 

4.1.6 Behandlingseffekt baserad på förändringen i Eq5d (livskvalité) 

I variansanalysen där förändring i Eq5d utgör den beroende variabeln hittas ingen 

samspelseffekt mellan diagnos och kön (p-värde 0,590). Skillnad mellan könen hittas inte 

heller. 

Däremot konstaterar variansanalysen signifikant skillnad mellan diagnoser i genomsnittlig 

behandlingseffekt (p-värdet 0,049). 

 

Figur 4.12 Genomsnittlig behandlingseffekt baserad på reduktionen av svullna leder för de fem olika diagnoserna. 

Figur 4.12 visar att patienter med JCA ligger relativt bra till även här, dock inte i topp på 

samma sätt som i de tidigare måtten. Eq5d-måttet som mäter självskattad livskvalitet indikerar 

istället att patienter med diagnoserna spondylartrit och artrit är de som har fått bäst 

behandlingseffekt. Möjligen kan detta bero på att JCA-patienterna är barn och ungdomar och 

de kanske inte värderar livskvaliteten på samma sätt som äldre gör, kanske att de äldre 

värdesätter förändringar i livskvalitet högre än de yngre patienterna. Post-hoc testen kan 

endast säkerställa att spondylartrit har signifikant bättre behandlingseffekt än diagnoserna RA 

(med Tukey) och psoriasisartrit (med LSD). 
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4.2 Behandlingseffekter hos patienter med ledgångsreumatism (RA) - en tresidig 

variansanalys. 

I detta avsnitt undersöks den andra frågeställningen ”finns det skillnader i 

behandlingsresultaten hos patienterna med den klart vanligaste diagnosen reumatoid artrit 

beroende på patientens ålder, kön samt vilket läkemedel patienten har ordinerats?”. 

Här antas alltså en tresidig variansanalys med de tre förklarande faktorerna kön (faktor A), 

åldersgrupp (faktor B) och läkemedel (faktor C). Följaktligen är a =2 (de två olika könen), 

b=3 (de tre olika åldersgrupperna 18-42, 43-67 respektive 68-92 år) och c= 7 (de sju olika 

läkemedlen/behandlingarna). 

I denna analys där faktor behandling ingår har patienter som medicineras med Arva po, 

Orencia inf och Ro actemera inj uteslutits från materialet som analyseras eftersom det är 

väldigt få patienter som behandlas med dessa läkemedel. I diagrammet nedan visas hur många 

kvinnor respektive män som behandlas med de olika läkemedlen. 

 

Figur 4.13 Antal män respektive kvinnor som behandlas med de olika läkemedlen.  

Av Figur 4.13 ser vi att det inte är något läkemedel som riktas specifikt till något av könen, 

utan könsfördelningen ser ganska likadan ut för de olika läkemedlen. Vi ser också att det utan 

tvivel mest förskrivna läkemedlet är Enbrel, medan Simponi är det minst förskrivna 

läkemedlet (14 patienter varav 9 stycken är kvinnor).  
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 Åldersgrupp Total 

18-42 år 43-67 år 68-92 år 

Läkemedel 

     

Cimzia inj 4 12 4 20 

Enbrel inj 50 184 59 293 

Humira inj 13 32 22 67 

Mabthera inf 2 28 10 40 

 Methotrexate po 5 12 1 18 

 Remicade inf 16 59 28 103 

Simponi inj 2 6 6 14 

Totalt 95 346 134 575 

 
Figur 4.14 Korstabell som visar fördelningen av de olika åldersgrupperna per läkemedel.  

I Figur 4.14 ovan ser vi hur åldersfördelningen inom de olika läkemedlen ser ut. Det verkar 

inte vara något läkemedel som riktas till någon specifik åldersgrupp, utan åldersfördelningen 

ser relativt likadan ut för de olika läkemedlen. 

4.2.1 Behandlingseffekt baserad på förändringen i Das28Esr 

När Das28Esr utgör den beroende variabeln i variansanalysen är det bara för faktorn 

behandling som vi hittar signifikanta skillnader mellan de olika behandlingarna. Mellan de två 

könen eller mellan de olika åldersgrupperna finns det inte några signifikanta skillnader. Inte 

heller några samspelseffekter mellan huvudfaktorerna är signifikanta. 

Nollhypotesen om inga skillnader mellan behandlingarna förkastas med p-värdet 0,009. Med 

post-hoc testen säkerställs signifikanta skillnader mellan följande läkemedel. 

 Enbrel har bättre behandlingseffekt än Remicade inf (Tukey). 

 Enbrel har bättre behandlingseffekt än Simponi inj (LSD). 

 Enbrel har bättre behandlingseffekt än Mabthera inf (LSD). 

 Humira har bättre behandlingseffekt än Simponi inj (LSD). 

 Methotrexate har bättre behandlingseffekt än Simponi (LSD). 

 Cimzia har bättre behandlingseffekt än Simponi (LSD). 

Vi illustrerar skillnaderna med diagrammet i Figur 4.15 nedan. 

 

 Figur 4.15 Genomsnittlig behandlingseffekt baserad på reduktionen av Das28Esr för de sju olika läkemedlen. 
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4.2.2 Behandlingseffekt baserad på förändringen i Das28Crp 

Återigen verkar det som att det bara är läkemedlet som har betydelse för 

behandlingsresultaten. Inga skillnader finns mellan könen eller åldersgrupperna. För faktorn 

läkemedel är p-värdet 0,003 så det finns alltså signifikanta skillnader i behandlingseffekt 

mellan de olika läkemedlen. 

 

Figur 4.16 Genomsnittlig behandlingseffekt baserad på reduktionen av Das28Crp för de sju olika läkemedlen. 

Av Figur 4.16 ser vi att läkemedlen skiljer sig åt i behandlingseffekt mätt med Das28Crp. 

Diagrammet visar att läkemedlet Enbrel har haft allra bäst behandlingseffekt.  

Variansanalysens post-hoc test fastslår signifikant skillnad mellan följande diagnoser.  

 Enbrel har bättre behandlingseffekt än Remicade inf (Tukey). 

 Enbrel har bättre behandlingseffekt än Simponi inj (LSD). 

 Enbrel har bättre behandlingseffekt än Mabthera inf (LSD). 

 Humira har bättre behandlingseffekt än Remicade (LSD). 

 Humira har bättre behandlingseffekt än Simponi inj (LSD). 

 Humira har bättre behandlingseffekt än Mabthera (LSD). 

4.2.3 Behandlingseffekt baserad på förändringen i log(Crp) (inflammationsnivå) 

När log(Crp) som mäter inflammationsnivån hos patienten används för att mäta 

behandlingseffekten är det med variansanalysen statistiskt säkerställt att det finns skillnader 

mellan de olika läkemedlen med p-värdet 0,006. Skillnaderna illustreras i Figur 4.17 nedan. 

 

Figur 4.17 Genomsnittlig behandlingseffekt baserad på reduktionen av log(Crp) för de sju olika läkemedlen uppdelat på 
kön. 

I figuren ser vi att inflammationsnivån har förbättrats allra mest hos de patienterna som har 

behandlats med Enbrel och Humira. Noterbart är att patienterna som behandlats med Simponi 
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till och med har fått en genomsnittlig högre inflammationsnivå av behandlingen. I 

variansanalysens post-hoc test konstateras signifikanta skillnader mellan följande 

behandlingar. 

 Läkemedlet Enbrel har bättre behandlingseffekt än Remicade (LSD). 

 Läkemedlet Enbrel har bättre behandlingseffekt än Simponi (Tukey). 

 Läkemedlet Enbrel har bättre behandlingseffekt än Mabthera (LSD). 

 Läkemedlet Humira har bättre behandlingseffekt än Remicade (LSD). 

 Läkemedlet Humira har bättre behandlingseffekt än Simponi inj (Tukey). 

 Läkemedlet Humira har bättre behandlingseffekt än Mabthera (LSD). 

 Läkemedlet Methotrexate har bättre behandlingseffekt än Simponi (LSD). 

Ingen signifikant skillnad hittas mellan könen. Likaså finns det inte några signifikanta 

skillnader mellan de olika åldersgrupperna. Några samspelseffekter hittas inte heller. 

4.2.4 Behandlingseffekt baserad på förändringen i Haq (funktion) 

När variansanalysen görs med förändringen i Haq som den beroende variabeln, förkastas 

antagandet om normalfördelade residualer. Analysen kan ändå, vilket beskrivits i avsnitt 3.5, 

anses tillförlitlig. I denna variansanalys är ingen samspelseffekt och inte heller skillnad mellan 

någon huvudfaktors olika nivåer signifikant. Vi har dock funnit att faktor läkemedel har 

samma mönster som vi funnit i de andra analyserna, dvs. bäst effekt för Humira och Enbrel, 

men här är inte skillnaderna tillräckligt stora för att de ska gå att säkerställa statistiskt. 

4.2.5 Behandlingseffekt baserad på förändringen i antal svullna leder 

Inga signifikanta skillnader hittas mellan könen, de olika åldersgrupperna eller de olika 

behandlingarna. Inga signifikanta samspeleffekter finns. För faktor läkemedel syns samma 

mönster som hittats tidigare, men skillnaderna är inte tillräckligt stora för att vara signifikanta. 

4.2.6 Behandlingseffekt baserad på förändringen i Eq5d (livskvalité) 

När förändring i Eq5d utgör beroende variabel i variansanalys hittas inga samspelseffekter. 

Skillnader mellan kön, de olika åldersgrupperna samt de olika läkemedlen hittas inte heller. 
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4.3  Korrelationsanalys 

Korrelationen (det linjära sambandet) mellan mått X och mått Y presenteras i tabellen i Figur 

4.18 nedan och är sorterat efter hur stark korrelationen är. En preliminär undersökning har 

gjorts för att kontrollera att data är linjärt beroende via scatterplotts. Anledningen till att 

korrelationen studeras är att om de olika variansanalyserna konstaterar samma sak, t.ex. att 

männen har bättre behandlingseffekt än kvinnorna, så betyder det inte att vi fått extra mycket 

stöd för att det verkligen är så om de olika måtten är väldigt starkt korrelerade med varandra. 

Är det däremot så att korrelationen mellan de olika måtten är svag samtidigt som de olika 

variansanalyserna konstaterar samma sak då har vi funnit mycket bevis för att det faktiskt är 

så. Eller annorlunda uttryckt; oberoende undersökningar konstaterar samma sak, vilket 

innebär att vi funnit mycket stöd för att det förhåller sig som på av analyserna konstaterat sätt. 

Mått   Mått        

Förändr. 

(förändring) i 

Das28Esr 

Förändr. i 

Das28Crp 

0,905 

Förändr. i 

Das28Crp 

Förändr. i 

svullna leder 

0,534 

Förändr. i 

Das28Esr 

Förändr. i 

antal svullna 

leder 

0,515 

Förändr. i 

log(Crp) 

Förändr. i 

Das28Crp 

0,513 

Förändr. i 

Eq5d 

Förändr. i 

Haq 

– 0,506 

Förändr. i 

Das28Esr 

Förändr. i 

log(Crp) 

0,494 

Förändr. i 

Das28Esr 

Förändr. i 

Haq 

0,438 

Förändr. i 

Das28Crp 

Förändr. i 

Haq 

0.436 

Förändr. i 

Das28Crp 

Förändr. i 

Eq5d 

0.391 

Förändr. i 

Das28Esr 

Förändr. i 

Eq5d 

-0.368 

Förändr. i 

Haq 

Förändr. i 

log(Crp) 

0.272 

Förändr. i 

Eq5d 

Förändr. i 

log(Crp) 

-0.232 

Förändr. i 

Haq 

Förändr. i 

svullna leder 

0.224 

Förändr. i 

log(Crp) 

Förändr. i 

svullna leder 

0.169 

Förändr. i 

svullna leder 

Förändr. i 

Eq5d 

-0.064 

 
Figur 4.18 Tabell som visar korrelationen mellan de olika måtten som alla avser att mäta behandlingseffekten.  
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Eftersom samtliga mått avser att mäta samma sak är det rimligt att förvänta sig att de är starkt 

korrelerade med varandra, Figur 4.18 visar dock att så är inte alltid fallet. Vissa mått är starkt 

korrelerade med varandra, medan andra har mycket svag korrelation (samtliga korrelationer är 

signifikanta dock). Inte helt oväntat är det Das28Esr och Das28Crp som är högst korrelerade 

med varandra. Detta resultat (att fler av måtten bara är svagt korrelerade) innebär att i de fall 

då två mått med svag korrelation konstaterat samma sak i variansanalyserna har man funnit 

dubbelt stöd för saken. 

 

Något ytterligare intressant är att måtten som är läkarbedömda och av mer 

objektiv/naturvetenskaplig karaktär är ganska starkt korrelerade med varandra (log(Crp), 

Das28Crp, Das28Esr och antal svullna leder). Likaså är de av patienterna självskattade och 

därför mer subjektiva måtten rörande livskvalitet och funktionsförmåga ganska starkt 

korrelerade med varandra (Haq och Eq5d). Svagast är korrelationen mellan subjektiva och 

objektivt mått, som exempelvis korrelationen mellan Eq5d och antal svullna leder (vilka är de 

två måtten med svagast korrelation som vi kan se i tabellen).  
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5. Slutsatser och diskussion 
Här görs ett försök att sammanfatta vilka faktorer som har betydelse för 

behandlingsresultaten om alla analyser beaktas. Vi gör en samlad bedömning utifrån vad 

samtliga mått (Das28Esr, Das28Crp, log(Crp), antal svullna leder, Haq, Eq5d) har visat i 

analyserna. Vi ska även försöka dra en slutsats om ifall något av måtten lämpar sig bättre än 

övriga att använda för att mäta och analysera behandlingseffekten hos patienterna. 

 

I första delen undersöktes om behandlingsresultat är beroende av patientens kön och diagnos. 

Samtliga analyser visar att männen har bättre genomsnittlig behandlingseffekt än kvinnorna, 

även om det inte är statistiskt säkerställda skillnader i alla analyser. För Das28Esr är 

skillnaden signifikant, för Das28Crp och log(Crp) näst intill signifikant, Haq och svullna leder 

har lite högre p-värden. Trots att flera av måtten inte är särskilt starkt korrelerade med 

varandra pekar alltså resultaten från alla analyser i samma riktning, vilket betyder att vi funnit 

mycket bevis för att män blir bättre av behandlingen än kvinnorna. 

En teori till varför männen har bättre behandlingseffekt än kvinnorna är att 

läkemedelsforskning ofta utgår ifrån mäns anatomi och fysiologi. Samtidigt verkar det 

konstigt om det är så, eftersom incidensen för reumatism är betydligt högre för kvinnor än 

män. Därför vore det mer logiskt att läkemedlen togs fram utifrån kvinnors förutsättningar. 

När det gäller faktorn diagnos som ger mycket låga p-värden i alla analyser är inte resultaten 

lika entydiga. Från analyserna med behandlingseffekt baserad på förändringen i Das28Esr, 

Das28Crp och svullna leder ges samma indikationer. Det indikeras utifrån dessa att 

patienterna med diagnoserna RA och JCA har haft bättre behandlingseffekt än de andra 

diagnoserna, ofta hittas signifikanta skillnader mellan dessa två och övriga diagnoser. Detta 

mönster ses däremot inte när behandlingseffekten mäts som förändring i log(Crp) och Eq5d. 

Resultaten från log(Crp)- och Eq5d-måtten indikerar även de på bra behandlingseffekt för 

JCA, men inte för RA-patienterna. Istället visar de på relativt goda behandlingsresultat för 

spondylartrit-patienterna. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda, vilket man först kan få 

intrycket av, att vi fått motstridiga resultat. En rimlig förklaring är att diagnoserna yttrar sig 

på olika sätt och att de olika måtten mäter olika saker. Det som är specifikt för just RA och 

JCA är att kroppens alla leder kan angripas, till skillnad från exempelvis spondylartrit där 

enbart ryggradens leder drabbas. Därför är det helt logiskt att vi ser en större minskning i 

antal svullna leder för RA och JCA än de övriga diagnoserna. På grund av detta är 

förmodligen inte de mått som innehåller variabeln antal svullna leder (dvs. Das28Esr, 

Das28Crp och antal svullna leder) så lämpliga mått att använda när vi jämför olika diagnoser 

med varandra. Log(Crp) som mäter inflammationsnivån och Eq5d som mäter livskvalité är 

då antagligen bättre mått att använda när diagnoser ska jämföras med varandra. 

 

Vad som står helt klart avseende faktor diagnos när samtliga mått beaktas är att JCA-

patienterna har bäst behandlingseffekt.  Tydligt är också att psoriasartrit-patienterna har 

särskilt dålig behandlingseffekt eftersom de med samtliga mått uppvisar sämst eller nästan 

sämst effekt. Kanske är det så att läkemedlen bara har effekt på själva artriterna 

(ledinflammationerna) och inte någon effekt på hudsjukdomen psoriasis som är det unika för 

diagnosen psoriasisartrit. Med utgångspunkt från vad de ”bättre” måtten Eq5d och log(Crp) 

visar verkar det som att även spondylartritpatienterna har ganska bra behandlingseffekt. 

 

Att dra någon tydlig slutsats om samspelseffekt mellan kön och diagnos är inte helt enkelt. 

För vissa av måtten ges ganska låga p-värden vilket indikerar att det finns ett samspel mellan 

kön och diagnos. Exakt hur detta samspel ser ut kan dock inte anses helt klarlagt av denna 
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analys då samspelet enbart är statistiskt säkerställt i analysen baserad på förändringen i Haq 

och då samspelen ser lite olika ut för de olika måtten. Vissa återkommande indikationer finns 

ändå om att männen med spondylartrit har mycket bättre behandlingseffekt än kvinnorna, 

men att kvinnorna med artrit har bättre behandlingseffekt än männen. För övriga diagnoser 

verkar inte könet ha lika stor betydelse. Det behövs dock ytterligare analyser för att fastställa 

ett sådant samspel. 

 

I den andra analysen undersöktes RA-patienterna närmare. Det finns tydliga skillnader för 

dessa patienter beroende på vilket läkemedel patienten ordinerats. Kön och ålder har däremot 

inte avgörande betydelse för behandlingseffekten.  

Förutom särskilt bra behandlingseffekter för Enbrel och Humira som ofta visar på signifikant 

bättre effekt än många av de andra läkemedlen (framförallt Remicade, Simponi och 

Mabthera), visar samtliga diagram på att även Cimiza och Methotrexate har bra effekt. 

Anledningen till att signifikant bättre effekter oftast inte kan fastslås mellan dessa två och de 

andra läkemedlen beror förmodligen på att det inte är så många patienter som behandlas med 

Cimzia (20 st) och Methotrexate (18 st), kanske något som bör förändras? Med ett större 

material skulle detta vara intressant att analysera vidare. 

Slutsatsen om faktor läkemedel är att Enbrel och Humira är bättre än Remicade, Mabthera 

och Simponi. Att Cimzia och Methotrexate också har bättre effekt än Remicade inf, 

Mabthera och Simponi är något som lämnas vid en misstanke och kräver ytterligare analys 

för att fastslås. Enbrel är i dagsläget det mest förskrivna läkemedlet (293 st patienter), men 

Humira som också visat väldigt bra behandlingseffekt är inte lika vanligt (67 st). Remicade 

som har visat på dålig behandlingseffekt är det ganska många patienter som ordinerats (103 

st). Exakt på vilka parametrar valet av läkemedel görs i dagsläget är för författaren okänt, 

men det är tydligt att läkemedlen skiljer sig åt och kanske finns det anledning att öka 

förskrivningen av vissa läkemedel (Cimzia, Humira, Enbrel och Methotrexate) och minska 

andra (Remicade, Mabthera och Simponi). Detta är ett intressant resultat eftersom man på 

kliniken inte trodde det skulle vara betydelsefullt med en sådan här analys eftersom man inte 

förväntade sig någon skillnad beroende på läkemedel då läkemedlen betraktas som ”kliniskt 

likvärdiga”. Det vore intressant att med ett större material analysera vilka läkemedel som har 

bäst effekt inom de andra diagnoserna. Är det samma som för RA-patienterna eller inte? 

Detta kan vara ett förslag till klinikens statistiker som något intressant att analysera vidare. 

 

Analysen har konstaterat att naturvetenskapligt objektiva mått är ganska högt korrelerade med 

varandra och de subjektiva måtten likaså, medan korrelationen mellan naturvetenskapliga och 

subjektiva mått är svag. Detta talar för att när en patient själv får göra bedömningen kan inte 

analyserna ses lika tillförlitliga eftersom bedömningen beror alltför mycket på vem patienten 

är. En positivt lagd patient kanske tillfördelar en förbättring mycket större värde än vad en 

mer negativt lagd patient gör vid självskattning. Analysen blir inte lika tillförlitlig på grund av 

subjektiviteten som ligger i dessa mått. Detta förklarar också varför Eq5d och Haq generellt 

sett i variansanalyserna har varit sämre på att upptäcka skillnader. 

Vilket mått är då bäst att använda för att mäta behandlingseffekten? Som vi precis varit inne 

på har variansanalyserna baserade på de mer naturvetenskapliga och objektiva måtten som 

Das28Esr, Das28Crp, log(Crp) och antal svullna leder varit bättre på att identifiera 

signifikanta skillnader och samspel. Detta beror antagligen på att de inte påverkas av 

störningar som verkar uppstå när patienten själv ska göra bedömningen. Das28Esr och 

Das28Crp verkar vara allra bäst på att hitta skillnader och samspel, troligen eftersom dessa 

väger in flera faktorer och alltså innehåller information om många variabler, medan antal 
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svullna leder och log(Crp) bara mäter en specifik sak. Det visar sig också i analyserna att antal 

svullna leder, som är ett av de objektivt måtten, är sämre än de andra (Das28Esr, Das28Crp 

och log(Crp)) på att fånga upp signifikanta skillnader och samspel. Det kan bero på att antal 

svullna leder inte är en kontinuerlig variabel utan en diskret räknevariabel som bara antar 

heltal. Trots att Das28Crp och Das28Esr är bra på att upptäcka skillnader och samspel, är de 

inte lämpliga att använda när man ska jämföra diagnoser med varandra eftersom de väger in 

variablerna antal svullna och ömma leder. Eftersom vissa diagnoser drabbar många leder och 

andra bara ett fåtal blir inte jämförelser mellan diagnoser baserat på dessa mått rättvisa. 

Däremot lämpar sig Das28Esr och Das28Crp väldigt bra för att jämföra patienter inom en 

diagnos. För att jämföra diagnoser med varandra kan vi därför konstatera att det bästa måttet 

är log(Crp). 

Modellerna i denna uppsats har inte så höga förklaringsgrader så givetvis finns det andra 

variabler som inte finns med i denna analys som inverkar på hur bra behandlingsresultatet 

blir. Det skulle exempelvis vara intressant att studera om faktorer som exempelvis kost, 

motion och hur patienten sköter sig i övrigt spelar in. Ser man effekt om patienten äter något 

naturläkemedel (som exempelvis nyponpulver som marknadsförs vara effektivt mot 

reumatism), är också en intressant frågeställning. En annan väsentlig faktor är om patienten 

har råd att köpa den ordinerade medicinen, vilket inte är en självklarhet om denne är 

sjukskriven.  

Analysen har definitivt varit givande; vissa skillnader har tydligt klarlagts medan andra 

resultat har stannat vid en misstanke om skillnader som kan vara intressanta att utreda vidare 

av klinikens statistiker i framtida analyser. Den mest givande slutsatsen är att läkemedlen 

skiljer sig åt i behandlingseffekt. Förhoppningen är att detta resultat ska kunna utnyttjas på 

kliniken och på så sätt bidra till en förbättrad hälsa hos patienterna. 
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