
Oppgaver i STK3100.

Oppgave 24 La dj er være antall hendelser ved tid tj og nj er antallet som
er under risiko ved tj . Tidene for dødsfall er ordnet slik 0<t1 <t2 <. . . Da
er Kaplan-Meier estimatoren for overlevelse opp til tid t gitt ved formelen

Ŝ(t) =
∏

tj≤t

[
1− dj

nj

]
.

Anta at det ikke er sensuringer. Forklar hvorfor antall under risiko dermed
blir gitt ved nj = n−d1−d2− . . .−dj−1. Bruk dette til å vise at n̊ar det ikke
er sensureringer i dataene s̊a er Ŝ(t) = 1−F̂ (t) der F̂ (t) er lik andel hendelser
før tid t, dvs. F̂ (t) er den empirisk kumulative fordelingsfunksjonen.

Oppgave 25 Datasettet i denne oppgaven er fra en studie av 42 leukemi
pasienter 1 der halvparten av pasientene ble behandlet med medisinen 6-
mercaptopurine og resten er kontroller. Dataene kan hentes fra STK3100-
hjemmesiden

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/STK3100/h07/undervisningsmateriale/oppgaver/gehan.dat

Første variabel angir tid til tilbakefall eller sensurering. Den neste vari-
ablen angir om den angitte tiden er tid til tilbakefall (verdi=1) eller en sen-
surering (verdi=0). Den tredje variablen angir om pasientene fikk medisinen
6-mercaptopurine (verdi=1) eller ikke (verdi=0).

a) Beregn Kaplan-Meier estimatoren for tiden til tilbakefall i hver gruppe.
Gjør dette b̊ade for h̊and og i Splus. Lag plott av overlevelseskurvene.
Beskriv forskjellen i overlevelse i de to gruppene.

b) I kontrollgruppen er det ingen sensureringer, dvs. Kaplan-Meier esti-
matoren er lik en minus den empirisk kumulative fordelingsfunksjonen
F̂ (t) = andel tilbakefall før tid t. Forklar hvorfor et estimat for var-
iansen til F̂ (t) er lik F̂ (t)(1 − F̂ (t))/21. Vis at variansen beregnet i
Splus (etter Greenwoods formel) nettop blir lik dette.

c) Test for forskjell mellom behandlingsgruppe og kontrollgruppe ved log-
rank test.

d) Gjør en Cox-regresjon mot kovariaten gruppe. Sammenlign med log-
rank testen. Beregn rate-ratioen samt 95% konfidensintervall mellom
behandlingsgruppe og kontroll gruppe.

1From Venables, W. N and Ripley, B. D. (1994). Modern Applied Statistics with
S-plus. Springer-Verlag.


