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Diagnostiska test

Kliniska Forskarskolan – 22 oktober 2014 

Sandra Eloranta, biostatistiker, 

Enheten för klinisk epidemiologi

Mål med dagens föreläsning

Lära oss att definiera och tolka:

 Sensitivitet

 Specificitet

 Positivt prediktivt värde

 Negativt prediktivt värde

 ROC-kurvor

Utvärdering av test för att upptäcka 

celiaki (glutenintolerans):

Hur stor andel av:

 de som har celiaki får ett positivt testresultat?  (sensitivitet)

 de som ej har celiaki får ett negativt testresultat? (specificitet)

 de som får ett positivt testresultat har också celiaki? (PPV)

 de som får ett negativt testresultat är fria från celiaki? (NPV)

Hur kan man väga sensitivitet mot och specificitet? (ROC-kurva)

Diagnostiska test kan utvärderas med en 

fyrfältstabell

Gold standard (dvs har man sjukdomen)

Test

+ -

+ a b a+b

- c d c+d

total a+c b+d a+b+c+d

Mått på diagnostiska test

Hur stor andel av dem med celiaki upptäcker testet?

Sensitivitet = proportion med sjukdom som testar positivt

= ? 

Gold standard (dvs har man sjukdomen)

Test

+ -

+ 96 1 97

- 4 99 103

total 100 100 200

Mått på diagnostiska test

Hur stor andel av dem med celiaki upptäcker testet?

Sensitivitet = proportion med sjukdom som testar positivt

= a / (a+c)

= 96 / (96+4) = 0.96 = 96%

Gold standard (dvs har man sjukdomen)

Test

+ -

+ 96 1 97

- 4 99 103

total 100 100 200
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Vad påverkar sensitiviteten?

 Egenskaper hos de sjuka (enligt gold standard)?

 Egenskaper hos de friska (enligt gold standard)?

 Sjukdomens prevalens?

Mått på diagnostiska test

Hur stor andel av de utan celiaki frikänns av testet?

Specificitet = proportion utan sjukdom som testar negativt

= ? 

Gold standard (dvs har man sjukdomen)

Test

+ -

+ 96 1 97

- 4 99 103

total 100 100 200

Mått på diagnostiska test

Hur stor andel av de utan celiaki frikänns av testet?

Specificitet = proportion utan sjukdom som testar negativt

= d / (d+b)

= 99 / (99+1) = 0.99 = 99% 

Gold standard (dvs har man sjukdomen)

Test

+ -

+ 96 1 97

- 4 99 103

total 100 100 200

Vad påverkar specificiteten?

 Egenskaper hos de sjuka (enligt gold standard)?

 Egenskaper hos de friska (enligt gold standard)?

 Sjukdomens prevalens?

För vem är sensitivitet och specificitet 

intressant?

 Ger den viktig info till dig som skall fatta beslut om en enskild 

patient på basen av ett test?

 Om ja – vilken?

 Om nej – varför allt detta snack om sensitivitet och specificitet?

 Finns annan information som du också (eller hellre) vill ha?

För vem är sensitivitet och specificitet 

intressant?

 Ger den viktig info till dig som skall fatta beslut om en enskild 

patient på basen av ett test?

 Om ja – vilken?

 Om nej – varför allt detta snack om sensitivitet och specificitet?

 Finns annan information som du också (eller hellre) vill ha?

Positivt prediktivt värde (PPV) 

Negativt prediktivt värde (NPV) 
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Mått på diagnostiska test

Hur stor andel av de med positivt test har celiaki?

PPV = andelen med de med positivt test som också har sjukdomen 

= ? 

Gold standard (dvs har man sjukdomen)

Test

+ -

+ 96 1 97

- 4 99 103

total 100 100 200

Mått på diagnostiska test

Hur stor andel av de med positivt test har celiaki?

PPV = andelen med de med positivt test som också har sjukdomen 

= a / (a+b)

= 96 / (96+1) = 0.99 = 99%

Gold standard (dvs har man sjukdomen)

Test

+ -

+ 96 1 97

- 4 99 103

total 100 100 200

Mått på diagnostiska test

Hur stor andel av de med negativt test är fria från celiaki?

NPV = andelen med de med negativt test som är friska

= ? 

Gold standard (dvs har man sjukdomen)

Test

+ -

+ 96 1 97

- 4 99 103

total 100 100 200

Mått på diagnostiska test

NPV = andelen med de med negativt test som är friska

= d / (c+d)

= 99 / (4+99) = 0.96 = 96%

Gold standard (dvs har man sjukdomen)

Test

+ -

+ 96 1 97

- 4 99 103

total 100 100 200

Hur stor andel av de med negativt test är fria från celiaki?

Vad påverkar PPV/NPV?

 Egenskaper hos de sjuka (enligt gold standard)?

 Egenskaper hos de friska (enligt gold standard)?

 Sjukdomens prevalens?

Hur påverkas pos/neg prediktivt värde för 

ett test av sjukdomens prevalens?
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Pos Prediktivt värde vid prevalens 50%

Hur stor andel av de med positivt test har celiaki?

PPV = andelen med de med positivt test som också har sjukdomen 

= a / (a+b)

= 96 / (96+1) = 0.99 = 99%

Gold standard (dvs har man sjukdomen)

Test

+ -

+ 96 1 97

- 4 99 103

total 100 100 200

Pos Prediktivt värde vid prevalens 10%

Hur stor andel av de med positivt test har celiaki?

PPV = andelen med de med positivt test som också har sjukdomen 

= a / (a+b)

= 96 / (96+10) = 0.906 = 91%

Gold standard (dvs har man sjukdomen)

Test

+ -

+ 96 10 106

- 4 890 894

total 100 900 1000

Pos Prediktivt värde vid prevalens 1%

Hur stor andel av de med positivt test har celiaki?

PPV = andelen med de med positivt test som också har sjukdomen 

= a / (a+b)

= 96 / (96+100) = 0.49 = 49%

Gold standard (dvs har man sjukdomen)

Test

+ -

+ 96 100 196

- 4 9,800 9,804

total 100 9,900 10,000

Allmänt samband mellan

PPV, prevalens, sensitivitet och specificitet

Sensitivitet / specificitet

99/99 95/95 90/90 80/80

Prevalens 

(%)

20 96.1 82.6 69.2 50.0

10 91.7 67.9 50.0 30.8

5 83.9 50.0 32.1 17.4

1 50.0 16.1 8.3 3.9

0.1 9.0 1.9 0.9 0.4

Allmänt samband mellan

PPV, prevalens, sensitivitet och specificitet.

Neg prediktivt värde och prevalens 

 Ett tests PPV var lågt då sjukdomen var ovanlig och högt då 

sjukdomen var vanlig.

 Hur påverkas NPV av prevalensen (”andelen av de med 

negativt test som är friska”)?
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Neg prediktivt värde och prevalens 

 Ett tests PPV var lågt då sjukdomen var ovanlig och högt då 

sjukdomen var vanlig.

 Hur påverkas NPV av prevalensen (”andelen av de med 

negativt test som är friska”)?

Räkneexempel celiaki:

Prevalens NPV NPV (%)

50% 99/103 = 0.961 96%

10% 890/894 = 0.995 100%

1% 9800/9804 = 0.999 100%

PPV, NPV och prevalens…
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Sammanfattning:

Sensitivitet och specificitet vs PPV/NPV

Sensitivitet/Specificitet: 

Ett tests förmåga att klassa personer i rätt sjukdomsgrupp (sjuka 

eller friska) 

PPV/NPV:

Vad skall jag göra med testresultatet? 

(Hur vanlig är sjukan bland dem som den testade hör till?)

ROC-kurvor 

(Receiver Operator Characteristics curves)

 Sensitivitet/Specificitet: Ett tests förmåga att klassa personer i 

rätt sjukdomsgrupp (sjuka eller friska) 

 Om ett test ska tolkas som positivt eller negativt avgörs ofta via 

det gränsvärde som har satts på en ursprungligen kontinuerlig 

testskala.

 Exempel: PSA-test för män med misstänkt prostatacancer. PSA 

är ett kontinuerligt mått, och PSA > 4mikrogram/l används ofta 

som gränsvärde för vidare undersökning (biopsi). 

 ROC-kurvor kan användas för att hitta lämpliga gränsvärden i 

relation till sensitivitet och specificitet.
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Exempel: Utvärdering av instrument 

för att upptäcka alkoholmissbruk

Syfte: Utvärdera en enkät (CAGE) designad för att screena och 

upptäcka personer med alkoholproblematik (abuse and 

dependence disorder).

Studiepopulation: Öppenvårdspatienter på ett universitetssjukhus 

i Virginia, USA mellan 1988-1990

Gold standard: Utfallet av en strukturerad intervju som följde 

kriterier enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders-III (DSM-III)

Exempel: Utvärdering av instrument 

för att upptäcka alkoholmissbruk

Fyra frågor ingick i CAGE-enkäten:

1.Have you ever felt you should Cut down on your drinking?

2.Have people Annoyed you by criticizing your drinking? 

3.Have you ever felt bad or Guilty about your drinking?

4.Have you ever had a drink first thing in the morning to steady 

your nerves or get rid of a hangover (Eye-opener)?

Exempel: Utvärdering av instrument 

för att upptäcka alkoholmissbruk

 Sensitivitet och specificitet baserade på om man svarat ja på 1, 

2, 3 eller 4 av de ställda frågorna.

 Vid hur många ”JA” ska man sätta gränsen för att diagnostisera 

alkoholmissbruk?

Vi konstruerar en ROC-kurva!

 Principen är densamma för labbdata som för olika typer av 

score och kriteriesammanvägningar.

 Plotta sant positiva mot falskt positiva, dvs. sensitiviteten mot 1-

specificiteten

Gold standard

Testresultat Sjukdom Ej sjukdom

+ Sensitivitet 1-specificitet

- 1-sensitivitet specificitet

Exempel: ROC-kurvan för CAGE-

enkäten
Vad karaktäriserar en bra cut-off?

 Den lägre vänstra delen (0,0) = 

inga sanna positiva och inga 

falska positiva.

 Den övre vänstra delen (0,1) = 

alla sanna positiva samt inga 

falska positiva

 Den lägre högra delen (1,0) = 

alla som klassas som positiva är 

falskt positiva.

 Den övre högra delen (1,1) = 

alla sanna positiva med 0 

specificitet.
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Vad karaktäriserar en bra cut-off?

 Den lägre vänstra delen (0,0) = 

inga sanna positiva och inga 

falska positiva.

 Den övre vänstra delen (0,1) = 

alla sanna positiva samt inga 

falska positiva

 Den lägre högra delen (1,0) = 

alla som klassas som positiva är 

falskt positiva.

 Den övre högra delen (1,1) = 

alla sanna positiva med 0 

specificitet.

Bra cut-off ger dessa 

värden

Vad karaktäriserar en bra cut-off?

 Den lägre vänstra delen (0,0) = 

inga sanna positiva och inga 

falska positiva.

 Den övre vänstra delen (0,1) = 

alla sanna positiva samt inga 

falska positiva

 Den lägre högra delen (1,0) = 

alla som klassas som positiva är 

falskt positiva.

 Den övre högra delen (1,1) = 

alla sanna positiva med 0 

specificitet.

Hur kurvan skulle se ut om man slumpmässigt 

delade in personer som frisk eller sjuk

En liten varning

 Principen att man väljer en cutoff som ger värden som ligger 

nära vänstra övre hörnet baseras på antagandet att:

konsekvensen av ett falskt positivt test densamma 

som av ett falskt negativt test

 Detta är inte alltid sant och då kan man istället förspecificera att 

man vill att exempelvis specificiteten ska vara minst 95%, även 

om det innebär att sensitiviteten är (mycket) lägre.

ROC-kurvor kan även användas för att

jämföra olika tester

Diagnostiska test, sammanfattning:

Sensitivitet: Andel av de som har sjukdomen som testar positivt

Specificitet: Andel av de som inte har sjukdomen som testar negativt

PPV: Andel av de som testar pos som har sjukdomen

NPV: Andel av de som testar neg som inte har sjukdomen

ROC-kurvan hjälper oss att hitta den bästa avvägningen mellan sensitivitet och specificitet. 

Rekommenderad läsning

 För dig som kommer att rapportera studieresultat som involverar 

diagnostiska test.

 STARD (Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy)


