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EQ-5D ( EuroQol Group)
• Et generisk måleinstrument på
personers opplevde helse
• Mye brukt i kvalitetsregistrene
• Var i utgangspunkt utviklet for
helseøkonomiske analyser
• Inneholder 5 spørsmål
(domener)
•
•
•
•
•

Gange (mobilitet)
Personlig stell
Vanlige gjøremål
Smerter/Ubehag
Angst/Depresjon

• EQ-5D-3L – Tre svarkategorier
• EQ-5D-5L – Fem svarkategorier
• VAS skala (Vurdering av helsen
i dag (fra 1-100)

Analyse av EQ-5D

EuroQol Research Foundation. EQ-5D-5L User Guide, 2019. Available from: https://euroqol.org/publications/user-guides.

Profiler
• Enkel deskriptiv statistikk sier
ofte kun noe om gjennomsnitt
eller frekvensfordeling innen
hvert domene.
• Relativt lite fokus på å studere
hvordan besvarelsene
kombineres i ulike
helsestatusprofiler
• Unntak:
• Takeffekt (11111 profiler)
• Profilene blir regnet om til
utility skåre brukt i
økonomiske analyser.

• En presentasjon av profiler kan
være nyttig ettersom en ser på
individenes besvarelser samlet
sett
• Utfordring mht. hvordan slike
profiler skal presenteres og
analyseres:
• 243 mulige profiler for EQ-5D3L
• 3125 mulige profiler for EQ-5d5L

3125 mulige profiler for EQ-5D 5L. Concard
studie 299 ulike profiler

Latent klasseanalyse
• En statistisk metode hvor individer klassifiseres i
gjensidig utelukkende latente klasser, basert på deres
responser på et sett med kategoriske indikatorvariabler
• Kalles Latent profilanalyse om indikatorene er
kontinuerlige

• Antall klasser blir bestemt utfra både statistiske
kriterier (for eksempel laveste BIC, AIC) og teoretiske
vurderinger
• Personsentrert metode (versus variabel sentrert
metode)
• Til tross for at den er en populær metode innenfor ulike
disipliner som f.eks. psykologi er den veldig lite brukt
for å analysere EQ-5D data

Eksempel 1: Concard studien
• CONCARDPCI studien

• Prosjektleder: Tone Merete Norekvål, spesialrådgiver ved Fagsenter for pasientrapporterte
data ved Helse Bergen HF og professor ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på
Vestlandet
• Studien har fokus på hvordan pasienter med gjennomført utblokking av hjertets kransårer
(PCI) erfarer kontinuitet mellom profesjoner, nivå og sektorer etter utskrivelse fra sykehus.
Det blir undersøkt om disse pasientrapporterte data kan predikere helseutkomme,
reinnleggelser og død
• Inkluderer mer enn 3000 pasienter fra Norge og Danmark som får gjennomført PCI (7 PCI
sentre)
• Baseline & 2, 6, 12 mnd etter PCI.
• LCA gjort på 2576 personer 2 måneder etter PCI
• 78,7 % menn, alder 30 – 96 (gjennomsnitt = 66 år)
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Ved LCA er det mulig å lage profiler hvor en kombinerer EQ-5D med
sykdomsspesifikke mål
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Eksempel 2: LCA av pasienter med diabetisk
fotsår
• Prosjektleder: Marjolein Iversen, professor ved Høgskulen på
Vestlandet/Fagsenter for pasientrapporterte data
• 182 pasienter med i et kluster randomisert kontrollstudie hvor en
sammenlikner effekten telemedisinsk oppfølging hjemme versus mer
tradisjonell oppfølging i spesialisthelsetjenesten
• Alder ved inklusjon 37-98 år (gjennomsnitt 66,2 år)
• LCA er gjort på baselinedata av 147 personer (75,5 % menn) med EQ5D-5L
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• Bruk av kovariater/prediktorer av de
latente klassene er viktig mht å kunne
forstå klassene bedre og for konstrukt
validering

Kovariater
LCA analyser

• 1 step versus 3 step.
• I dette studiet fant vi at klasse 1 hadde
en statistisk signifikant høyere andel
kvinner enn både klasse 2 (Oddsratio =
5,75) og klasse 4 (Oddsratio = 6,22).
Klasse 1 hadde også høyere alder enn
klasse 2 (Oddsration= 1,05) og klasse 4
(oddsratio 1,05).

Latent transition analyse (LTA)
• LTA er en utvidelse av LCA
hvor en benytter
longitudinelle data for å
identifisere sannsynlighet
for endring i klassestatus
(f.eks klasse 1 -> klasse 2)
over tid
• Kan ha med prediktorer
(f.eks. tiltak) av disse
endringene
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Konklusjon
• Latent klasseanalyse er potensielt nyttig for å analysere EQ-5D data

• Deskriptiv presentasjon av typiske EQ-5D profiler som kan være viktige i både forskning og klinisk
praksis
• Fordelaktig å kombinere EQ-5D med sykdomsspesifikke mål som ofte gir et mer helhetlig bilde av
helsetilstanden til pasientene
• Kan studere endring i klassetilhørighet over tid f.eks. ved en intervensjon (latent transition analyse)

• Latent klasseanalyse er tilgjengelig i
•
•
•
•
•

Mplus (LCA & LTA)
Latent Gold (LCA & LTA)
SAS (LCA & LTA)
Stata (LCA)
R (LCA, f.eks. poLCA. LTA, LMest)
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