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Vad ska den här föreläsningen handla om?

 Grundläggande koncept inom överlevnadsanalys
 Censurering och tidskalor

 Hazarder och överlevnadsfunktioner

 Enklare modellering

 Fokus kommer att vara på tolkning av resultat (snarare än 
beräkning)

 Regressionsanalys:
 Poisson regression (för kännedom)

 Introduktion till Cox regression 

Grundläggande koncept

 Överlevnadsanalys handlar om att studera tiden till att något 
utfall av intresse inträffar. 

1. Tid från randomisering till recidiv eller död i en klinisk studie.

2. Tid från HIV-smitta till utvecklandet av AIDS

3. Tid från en viss sjukdomsdiagnos till förtidspension

 Utfallet i överlevnadsanalyser är alltid binärt (0/1), men det 
behöver inte vara död (ja/nej).
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Utfallet i en överlevnadsanalys har två 
”dimensioner”

 Låt oss säga att vi vill studera tiden från att en man 
får diagnosen prostatacancer till död.

 Krav: Väldefinierat start- och slutdatum, tidsskala 
och specifikation av endpoint.
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Tidskalor

 I prognosstudier är ofta tid sedan diagnos den tidskala på vilken
man studerar hur risken för utfallet förändras.

 Andra tidskalor är tänkbara
 Ålder

 Kalendertid

 Tid sedan avslutad behandling

 Uppföljningstidens längd är oberoende av vilken tidsskala man 
väljer men hur fallen fördelar sig varierar med olika tidskalor.
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Tidskalor
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Censurerade överlevnadstider

 Studiepopulationen kan inte alltid följas till dess att man vet om 
utfallet inträffar eller inte.
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Censurerade överlevnadstider

 För censurerade observationer vet vi endast att vid studiens slut 
har patienten ännu inte hade drabbats av utfallet.

 Denna information behöver hanteras i den statistiska analysen

 Skattar rater

 Antar att censureringsmekanismen är oberoende risken att
drabbas av utfallet.
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time
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Rater

 En rate definieras som antalet utfall i förhållande till hur lång tid
kohorten har varit vid risk för att drabbas av utfallet. 
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Antalet nya sjukdomsfall

Total persontid vid risk
Incidensrate

Antalet nya dödsfall

Total persontid vid risk
Mortalitetsrate

Antalet nya utfall

Total persontid vid risk
Hazardrate
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Persontid vid risk
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Totalt följs dessa 14 personer 3+4+1+5+(6*10) = 73 personår
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Att förstå begreppet persontid

 Individer följs från att de börjar vara vid risk för utfallet tills dess att
utfallet inträffar eller tills de censureras.

 Det är bara under uppföljningstiden som vi inkluderar nya utfall. 

 En rate relaterar antalet dödsfall till hur lång tid som kohorten
sammantaget har varit vid risk. Detta skiljer sig formellt från
begreppet risk då nya nändelser relateras till antalet personer som
varit vid risk att drabbas för ett visst utfall.

 Ju längre observationsperiod en studie har desto större är risken
för ett utfall. Detta är inte nödvändigtvis sant för en rate. Riskmåttet
inkluderar således även en tidsdimension (dock inte explicit).
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Exampel

 500 barn på landsbydgen i Guatemala inkluderas i en studie som
syftar till att undersöka förekomsten av akuta luftvägsinfektioner.

 57 barn vårdades under studietiden på grund av luftvägsinfektioner. 

 Studien varade i 2 år, så det totala antalet personår var

500 ∙ 2 = 1000 personår

 Några barn kunde dock inte följas under hela uppföljningstiden, och
vid beräkningar av incidensraten justerades antalet personår ned för 
att ta hänsyn till detta.

 Raten av luftvägsinfektioner var såldes 0.0653 per personår.

 Rater kan även uttryckas i termer av ex 1000 personår:

0.0653 x 1000 = 65.3 per 1000 personår.
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Mer om censurerade överlevnadstider

 Censurering är vanligt i överlevnadsdata (emigration, död av 
annat än det man studerar, administration).

 Inträffar om man av olika orsaker inte längre kan följa individen, 
eller om någon händelse inträffar som gör att man inte längre 
kan drabbas av utfallet.

 Det är viktigt att försöka förstå vad som låg till grund för 
censureringen för att kunna avgöra om den är ”informativ” eller 
inte.

 Om orsaken till censureringen är associerad med risken att 
drabbas av utfallet så introduceras en bias i analysen.
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Exempel på (möjlig) informativ censurering

 Om patienter som ingår i en klinisk studie som kräver 
upprepade sjukhusbesök för provtagning mm blir för sjuka för att 
orka fortsätta gå på dessa planerade besök (lost to follow-up
efter senaste besöket).

 Om utlandsfödda terminalt sjuka patienter väljer att emigrera till 
sitt födelseland innan dödsfallet inträffar (censureras vid 
emigrationsdatumet)

 Om patienter i en cancerstudie som syftar till att studera 
orsaksspecifik död, hinner avlida av någon annan orsak än sin 
cancer innan de ”har en chans” att avlida pga sin sjukdom.
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På vilket sätt innebär informativ 
censurering ett problem?

 De patienter som återstår i kohorten är ”systematiskt friskare” 
vilket kan leda till överdrivet höga överlevnadskattningar.

 Det finns inget statistiskt test för om censureringen är informativ 
eller inte.

 Däremot finns det statistiska verktyg för att minska risken för 
bias om man misstänker informativ censurering.
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Exampeldata: Cancer drug trial data

obs:            48                          Patient Survival in Drug Trial

---------------------------------------------------------------------------

variable name   type    format                Variable description

---------------------------------------------------------------------------

studytime int %8.0g              Months to death or end of 
follow-up.

died            int %8.0g              1 if patient died, 0 otherwise

drug            int %8.0g              Drug type (1=placebo) (2=active)

age             int %8.0g              Patient's age at start of 
follow-up

Undervisningsdata : simulerade data för att beskriva 
patientöverlevnad i en randomiserad läkemedelsstudie.

webuse drugtr.dta
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Överlevnadsfunktionen, S(t)

 S(t) monotont avtagande funktion som tar värden mellan 1.0 (vid 
tidskalans start) och 0 då (om samtliga personer drabbas av det
utfall man studerar).

 Denna funktion visar sannolikheten att man ännu inte har
drabbats av utfallet.

 Traditionellt brukar man rapportera överlevnadsfunktionen
utvärderad vid en specifik tidpunkt, tex 5 år

 Ibland uttrycks detta mått som 5-års raten, trots att det handlar om 
en sannolikhet.

 Grafer som visar hela överlevnadsfunktionen produceras oftast
med en statistik metod som heter Kaplan-Meier metoden.
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Exampeldata: Cancer drug trial
48 patienter – utfall: död oavsett orsak
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Exampeldata: Cancer drug trial
48 patienter – utfall: död oavsett orsak
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Exampeldata: Cancer drug trial
48 patienter – utfall: död oavsett orsak
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Exampeldata: Cancer drug trial
48 patienter – utfall: död oavsett orsak
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Exampeldata: Cancer drug trial
48 patienter – utfall: död oavsett orsak
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Vi är ofta intresserade av att jämföra 
grupper med avseende på överlevnad

 Kaplan-Meier kurvan för patienterna som givits placebo har en 
brantare lutning jämfört med patienterna som fått aktiv 
behandling

 Intensiteten (raten) med vilken patienterna i placebogruppen dör 
är högre.

 Kan man säga att mortalitetsraten är högre över hela 
observationstiden?
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Hazard rates (igen)

 En hazard rate beskriver intensiteten med vilket en händelse 
inträffar (mortalitetsrate / incidensrate / sjukskrivningsrate etc).

 Momentana risken att drabbas av utfallet (”givet att man ännu 
inte drabbats av utfallet vad är risken att man gör det precis just 
nu”?)

 Ofta kan det även vara lärorikt att se hur den momentana risken
förändras över tidskalan. Dock är det förhållandevis ovanligt att
sådana grafer presenteras.
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Exempel rater: Cancer Drug Trial
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Hur vet vi om olika grupper skiljer sig 
med avseende på överlevnad (eller mortalitet?)

 Finns flera sätt att testa för skillnader. De vanligaste är:

1. Log-rank (test för skillnader mellan två eller flera 
överlevnadskurvor)

2. Cox regression (test för skillnader mellan två eller flera 
mortalitetsrater)

 Ofta så visar man resultat från Kaplan-Meier kurvor men i de allra 
flesta fall så utförs den statistiska analysen på mortalitetsskalan.

(orsak: Cox regression kan enkelt justeras för confounding).
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Tanken med log rank test

 Testa om två eller flera grupper skiljer sig med avseende på 
överlevnad under hela observationsperioden.

 Jämför antalet fall som inträffar i respektive grupp (över hela 
uppföljningen) mot vad man hade förväntat sig att se om det inte 
var någon skillnad i överlevnad mellan grupperna.

 Om avvikelsen mellan det observerade och förväntade antalen 
fall är tillräckligt stor är skillnaden statistiskt signifikant.
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Log rank test
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Log-rank test for equality of survivor functions

|   Events         Events
Drug   |  observed       expected
-------+-------------------------
Placebo|        19           7.25
Active |        12          23.75
-------+-------------------------
Total |        31          31.00

chi2(1) =      28.27
P-value <     0.0000

Regressionmodeller för 
överlevnadsanalys
 Statistiska modeller kan hantera mer komplexa datasamband 

och ger, utöver ett p-värde, skattningar av effektstorlek och 
osäkerhet i skattningarna.

 Överlevnadsanalysens motsvarighet till andra typer av 
regressionsmodeller som ni diskuterat (ex: linjär regression, 
logistisk regression)

 Logistisk regression ”räcker inte till”

för att beskriva data eftersom de

personer som ingår i kohorten typiskt

sett inte följs upp lika länge.

 Ej samma ”möjlighet” att drabbas
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Regressionmodeller för överlevnadsanalys

 Poissonregression

 Cox regression

 Andra parametriska modeler (ex Weibullmodeller)

 Splinebaserademodeller (ex flexibla parametriska modeller)

 mfl
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Poisson regression

 Parametrisk överlevnadsmodell

 Generell form: rate = eα+β∙exponering

 Antar att hazardraten är konstant över tid

 Antar proportionella hazarder 
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Poisson regression

 Tidskala = Tid sedan inklusion i studien (månader)

 Huvudsaklig exponering = Aktivt läkemedel vs placebo

No. of subjects =           48                  Number of obs =          48
No. of failures =           31
Time at risk    =          744

LR chi2(1)       =       19.19
Log likelihood  =   -51.746927                  Prob > chi2      =      0.0000

------------------------------------------------------------------------------
_t | Haz. Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------
drug |   .2015677   .0743249    -4.34   0.000     .0978484    .4152295
_cons |   .1055556   .0242161    -9.80   0.000      .067329    .1654856

------------------------------------------------------------------------------

 Baseline rate = rate in unexposed group (here: placebo)

 Ratio mellan rates betecknas som IRR eller HR i Stata
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Jämför resultaten mot handuträkningar

failure _d:  died
analysis time _t:  studytime

Estimated rates and lower/upper bounds of 95% confidence 
intervals
(48 records included in the analysis)

+-------------------------------------------------------+
| drug    D          Y       Rate      Lower      Upper |
|-------------------------------------------------------|
|    0   19   180.0000   0.105556   0.067329   0.165486 |
|    1   12   564.0000   0.021277   0.012083   0.037465 |
--------------------------------------------------------+

disp(0.021277/0.105556)

0.20157073
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Cox regression

 Semi-parametrisk överlevnadsmodel

 Generellt uttryck: h(t) = h0(t) ∙ eβ∙exposure

 Hazardraten får variera fritt över uppföljningstiden

 Antar proportionella hazarder
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Cox regression

Cox regression -- Breslow method for ties

No. of subjects =           48                  Number of obs =          48
No. of failures =           31
Time at risk    =          744

LR chi2(1)       =       23.82
Log likelihood  =    -88.00019                  Prob > chi2      =      0.0000

------------------------------------------------------------------------------
_t | Haz. Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------
drug |   .1327581   .0584002    -4.59   0.000     .0560555    .3144157

------------------------------------------------------------------------------

• Hazardkvoten som jämför mortalitetsraten bland patienter med 
aktiv behandling vs placebo: 0.13 (95% CI: 0.06-0.31). 

• P-värde < 0.05 som indikerar att mortaliten (dvs även 
överlevnaden) är statistiskt olika mellan de båda grupperna.
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Cox regression

 Tidskala = Tid sedan inklusion i studien

 Exponering = Aktivt läkemedel

Cox regression -- Breslow method for ties

No. of subjects =           48                  Number of obs =          48
No. of failures =           31
Time at risk    =          744

LR chi2(2)       =       33.18
Log likelihood  =   -83.323546                  Prob > chi2      =      0.0000

------------------------------------------------------------------------------
_t | Haz. Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------
drug |   .1048772   .0477017    -4.96   0.000     .0430057    .2557622
age |   1.120325   .0417711     3.05   0.002     1.041375     1.20526

------------------------------------------------------------------------------

• Då man tar hänsyn till att gruppernas ålderfördelning kan skilja sig 
mellan grupperna ändras HR från 0.13 till 0.10.

• Notera att Coxmodellen inte ger en skattning av raten i
placebogruppen.
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Cox regression

 Cox modellen beskriver hur en baselinerate skiftar då man tar 
olika variabler i beaktande.

 I själva verket anpassas modellen på lograte-skalan.
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Exempel: Drug Trial Data
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Cox regression: Cancer Drug Trial
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Antagandet om proportionella hazarder

 Notera att vi får en skattning av hazardkvoten (HR: 0.13).

 Den mest grundläggande Cox regressionen gör ett antagande 
om att den relativa skillnaden i mortalitet över observationstiden 
är konstant.

 Detta är ett starkt antagande och ofta inte rimligt.

 Ofta är skillnaden i mortalitet mellan grupper i prognosstudier 
betydligt högre det första året/åren efter diagnos.
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Non-proportional hazards

 Det finns flera typer av statistiska test för att undersöka om 
någon av de effekter som skattas i modellen är icke-
proportionella.

 Mer avancerade modeler behövs för att ta hand om non-
proportional hazards.

 Stratifierade Coxmodeller

 Modeller där tidsskalan tillåts interagera med variabl för vilka
effekterna är icke-proportionella.

 Mer om detta kommer ni få lära er nästa vecka.
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Sammanfattningsvis

• Överlevnadsanalys behövs för att studera risken för utfall där alla 
personer inte har följts lika länge och därmed inte haft samma 
”chans” att drabbas av utfallet. 

• Uppföljningstiden vägs in (både vid beräkningen av 
överlevnadssannolikheter eller rater).

• Vid designen är det viktigt att fundera på om kohorten förändras 
över tid (pga censurering) med avseende på risken att drabbas av 
utfallet.

• Observationella studier analyseras bäst med regressionsmodeller 
eftersom de kan hantera confounding, tidsberoende effekter, non-
informative censurering samt ger skattningar av hazardkvoter
(inklusive konfidensintervall).
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