
Oppgaver i STK3100.

Oppgave 20 I denne oppgaven skal vi se nærmere p̊a hvordan begrepet
odds-ratio (eller oddsforhold) kan fortolkes og hvordan oddd-ratioen henger
sammen med parametrene i logistisk regresjon med en dikotom forklar-
ingsvariabel, dvs. en kovariat som enten er 0 eller 1.

Vi vil først forklare hva vi forst̊ar med odds og odds-ratio (OR): Betrakt
første et enkelt Bernoulli forsøk hvor en bestemt begivenhet inntreffer med
sannsynlighet π. Oddsen for begivenheten er da gitt som π/(1−π), dvs. som
forholdet mellom sannsynligheten for at begivenheten inntreffer og sannsyn-
ligheten for at den ikke gjør det. Hvis vi har to Bernoulli forsøk med sannsyn-
ligheter π(0) og π(1), er OR (for det andre Bernoulli forsøket relativt til det
første) definert som

OR =
π(1)/(1− π(1))
π(0)/(1− π(0))

. (1)

OR er en sentral størrelse i epidemiologien, hvor en ofte er interessert i å
estimere odds-ratioen for forekomst av sykdom mellom to grupper; f.eks.
gamle/unge, eksponert/ikke eksponert for en mulig miljøgift.

Mye av grunnen til at det vanlig å se p̊a OR er at n̊ar π(0) og π(1) er små
er den en tilnærming til relativ risiko (RR) definert som

RR =
π(1)
π(0)

. (2)

Vi har ofte konfunderende faktorer (Oppgave 16) og vi ønsker å ”justere”
analysen for slike faktorer. Dette gjøres ved å generalisere til en regresjons-
modell. Siden odds-ratio henger naturlig sammen med logistisk regresjon er
det da greit å se p̊a OR ogs̊a innen den ”ujusterte” modellen hvor vi bare
sammenligner to grupper.

a) La π(0) = 0.01 og π(1) = 0.02. Beregn b̊ade OR og RR. Gjenta
regnestykke med andre sm̊a π(j).

b) La s̊a π(0) = 0.4 og π(1) = 0.6. Beregn igjen OR og RR. Kommenter
om sammenhengen.

c) La tilsutt π(0) = 0.98 og π(1) = 0.99 og beregn OR og RR. Kom-
menter.

Vi antar i resten av oppgaven at A og B er antall syke i to grupper, Gruppe
0 og Gruppe 1, og at C og D er antall friske gruppene. Totalt er det da hhv.
A + C og B + D individer i disse gruppene. Det er vanlig å sette opp slike
data i en 2× 2-tabellen er angitt som
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Tabell 1

Gruppe 1 Gruppe 0 Totalt
Syke A B A+B
Friske C D C+D
Totalt A+C B+D n=A+B+C+D

Vi vil forutsette at A ∼ bin(A + C, π(1)) og B ∼ bin(B + D, π(0)) alts̊a
binomisk fordelte med “suksess sannsynligheter” π(0) og π(1).

d) Angi en estimator ÔR for odds-ratioen (1) uttrykt gjennom estimater
for π(0) og π(1) og vis at denne kan bringes p̊a formen

ÔR =
AD

BC
(3)

alts̊a som forholdet mellom produktet AD av elementene langs di-
agonalen i 2 × 2-tabellen og produktet BC av elementene langs den
motsatte diagonalen .

e) Variansen til log(ÔR) kan estimeres ved

se2 =
1
A

+
1
B

+
1
C

+
1
D

Gi en begrunnelse for denne variansestimatoren basert p̊a punkt n) i
Oppgave 9.

f) Vi har tilnærmet at log(ÔR) er tilnærmet normalfordelt med forvent-
ing log(OR) og en varians som alts̊a kan estimeres med se2. Utled fra
dette et (tilnærmet) 95% konfidensintervall for OR.

Vi vil n̊a se p̊a sammenhengen med formuleringen over og en logistisk re-
gresjonsmodell. Vi innfører for dette formålet en dikotom kovariat som er
null for gruppe 0 og én for gruppe 1, dvs. xj = j; j = 0, 1. Vi skriver s̊a

π(xj) =
exp(α + βxj)

1 + exp(α + βxj)
. (4)

g) Bestem π(0) og π(1) utfra (4), og forklar hvorfor det ikke er noen
restriksjon å skrive “suksess sannsynlighetene” p̊a denne formen.

h) Uttrykk α og β i (4) ved hjelp av π(0) og π(1).

i) Uttrykk odds-ratioen (1) ved hjelp av β.
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Oppgave 21 I tabellen under er det angitt data fra helseundersøkelsene i
Nord-Trøndelag i 1985 og 1995. For ialt 38676 personer ble det undersøkt om
de har Type II diabetes. I tabellen ser vi p̊a hvordan dette henger sammen
med kjønn.

Tabell 1. Antall personer med og uten diabetes etter kjønn.

Kjønn Mann Kvinne Totalt
Syk 377 336 713
Frisk 17864 20099 37963
Totalt 18241 20435 38676

a) Test ved vanlig binomisk test for 2 utvalg om det er forskjellig forekomst
av diabetes mellom menn og kvinner.

b) Estimer oddsratioen (OR) for diabetes mellom menn og kvinner og
beregn et 95% konfidensintervall for OR.

c) Forklar hvorfor OR=1 er ekvivalent med at det er samme sannsyn-
lighet for sykdom i de to gruppene som sammenlignes. Test ved hjelp
av dette p̊any om det er forskjellig forekomst av diabetes mellom menn
og kvinner. Sammenhold testene.

d) Gjør tilsvarende beregninger ved glm-prosedyren i Splus. Sammenlign
resultatene.

e) Gjenta, basert p̊a Tabell 2 under, beregningene for OR for diabetes
mellom dem med BMI< 25 og BMI≥ 25 (BMI (Body-Mass Index)
som beregnes ved v/h2 der v er vekt i kilo og h er høyde i angitt i
meter.

Tabell 2. Antall personer med og uten diabetes mot BMI over og under 25.

BMI < 25 ≥ 25 Totalt
Syk 90 623 713
Frisk 21689 16274 37963
Totalt 21779 16897 38676


