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Varför registerdata från flera Nordiska länder?

 Statistisk styrka (”power”)

 Jämförelser mellan länderna

 Generaliserbarhet



Möjligheter

 Likartade register och nyckelvariabler data kan slås samman

 Lång och komplett uppföljning motverkar bortfall

 Personnummersystem möjliggör länkningar och uppföljning

 Befolkningsdata            jämföra med bakgrundsbefolkningen

 Likartad hälsovård och demografi intern validitet



Svårigheter

 Många tillstånd på olika språk hos olika instanser

 Etiska kommittéer, datakontrollorgan, registerhållare

 Många register, varje med sina för- och nackdelar

 Danska data får inte lämna Danmark

 Data förvaras hos Statistik Danmark och hanteras via fjärranslutning

 Tidskrävande att få fjärranslutning

 Fjärranslutningen fungerar inte alltid

 Tidskrävande 

 Dyrt



Förslag till arbetsflöde

1. Forskare i varje land

2. Detaljerat studieprotokoll

3. Personliga möten

4. Tillståndsansökningar

5. Ansök om dataförvaring och 
fjärranslutning Statistik Danmark

6. Datauthämtning hos registren

7. Datakontroll i varje land

8. Kompletterande datauthämtning

9. Skicka data till Statistik Danmark

10. Ny datakontroll 

11. Kompletterande datauthämtning

12. Samkör data

13. Databearbetning

14. Statistisk analys

15. Manuskriptskrivande



Exempel 1: Nordic Antireflux Surgery Cohort (NordASCo)

 Bakgrund

 Reflux är en stark riskfaktor för matstrupscancer

 Frågeställning

 Kan antirefluxkirurgi förebygga matstrupscancer?

 Tidigare forskning

 Oklara resultat - ingen skyddande effekt

 Kort uppföljningstid

 Bortfall i uppföljningen (”loss to follow-up”)

 Bristande statistisk styrka i långtidsuppföljningskategorier

Behov: Storskalig studie med lång och komplett uppföljning



Exempel 1: NordASCo - Metod

 Design

 Nordisk registerbaserad kohortstudie

 Datakällor

 Patientregister – antirefluxkirurgi

 Cancerregister – cancerincidens

 Dödsorsaksregister – uppföljningsavslut

 Deltagare med refluxsjukdom

 48,414 antirefluxkirurgi 

 894,492 medicinering

 Statistisk analys

 Antirefluxkirurgi vs bakgrundsbefolkningen                  SIR (95% CI)

 Antirefluxkirurgi vs medicinerade refluxpatienter Cox regression HR (95% CI)



Exempel 1: NordASCo - Resultat

År efter kirurgi SIR (95% CI) HR (95% CI)

5-9 7.6 (5.4-10.4) 2.0 (1.4-2.8)

10-14 3.6 (2.7-4.8) 2.0 (1.4-2.7)

≥15 1.3 (1.0-1.8) 1.8 (1.3-2.5)

Antirefluxkirurgi motverkar matstrupscancer, lika effektivt som medicinering

JAMA Oncol, 2018;4:970-6



Exempel 2: Nordic Obesity Surgery Cohort (NordOSCo)

 Bakgrund

 Fetmaepidemi

 Kraftig ökning av operationer mot fetma

 Frågeställning

 Hur utvecklas långtidsöverlevnaden efter fetmakirurgi jämfört med 

bakgrundsbefolkningen och icke-opererade feta individer?

 Tidigare forskning

 Oklara resultat på lång sikt efter operationen

 Bortfall i uppföljningen (”loss to follow-up”)

Behov: Storskalig studie med lång och komplett uppföljning



Exempel 2: NordOSCo - Metod

 Design

 Nordisk registerbaserad kohortstudie

 Datakällor

 Patientregister – fetmakirurgi

 Cancerregister – cancerincidens

 Dödsorsaksregister – uppföljningsavslut

 Deltagare med fetma

 49,977 fetmakirurgi 

 455,281 inte opererade

 Statistisk analys

 Antirefluxkirurgi vs bakgrundsbefolkningen                  SMR (95% CI)

 Antirefluxkirurgi vs medicinerade refluxpatienter Cox regression HR (95% CI)



Exempel 2: NordOSCo - Resultat

År efter kirurgi SMR (95% CI) HR (95% CI)

0-4 1.6 (1.5-1.8) 0.6 (0.5-0.7)

5-9 2.0 (1.8-2.2) 0.7 (0.6-0.8)

10-14 1.9 (1.7-2.1) 0.7 (0.6-0.7)

≥15 2.3 (2.1-2.5) 0.7 (0.7-0.8)

Fetmakirurgi vs befolkningen: Sämre överlevnad och ökar över tid

Fetmakirurgi vs ej operarade feta : Bättre överlevnad

Manuskript



Framgångsfaktorer i NordASCO och NordOSCo

 Samarbete med erfarna forskare

 Noggrann kontroll av all data i flera steg

 Kunniga statistiker

 Tålamod – från alla inblandade



Önskelista

 Förenklat ansökningsförfarande och förkortad väntan på tillstånd

 Centralt organiserat från ett land

 På engelska

 Bättre beskrivningar av registren och dess variabler 

 På engelska

 Dokumentation av varje registers särtecken

 Dokumentation av varje variabels särtecken

 Förbättra fjärranslutningen till Statistik Danmark

 Bevara kodnycklar längre



Slutsatser

 Samkörande av registerdata i de nordiska länderna:

 Möjligt 

 Belönande om använt i rätt syfte

 Dock:

 Många hinder (alla problem x >5)

 Behov:

 Underlätta för Nordiskt samarbete baserat på registerdata! 



Tack


