Elisabeth Svensson Guidelines

Elisabeth Svensson.
Analys av förändring i ordinaldata
Förutsättningar:
Två bedömningar per individ, vid tillfällena X och Y, dvs varje individ representeras av ett
datapar. Skattningsskalan har m möjliga ordnade kategorier/värden på en diskret eller
kontinuerlig skala (VAS).

a) Åskådliggör frekvensfördelningen av parvisa bedömningar i korstabell
(huvuddiagonalens orientering analog med kontinuerliga spridningsdiagram)
b) Beräkna antalet/andelen individer som har en ökad, minskad, oförändrad
kategoritillhörighet. Om Du nöjer Dig med en enkel utvärdering så kan Du stanna
här och genomföra ett teckentest och beräkna 95% CI för skillnad mellan parade
proportioner. [Svensson E. Vad är behandlingseffekt om patienten blev bättre,
men ingen vet hur mycket bättre? Analys av förändring när datamaterialet
består av ordnade kategorier. Läkartidningen 2005;102(43):3138-45]

Om Du vill utvärdera förändringen och ta reda på om gruppen är homogen eller heterogen i
sitt förändringsmönster så går Du vidare så här:
c) Studera marginalfördelningarna. Marginal-heterogenitet är tecken på systematisk
förändring, vilket kan illustreras med en ROC kurva (Q-Q-plot)
d) Beräkna i vilken grad förändringen är en lägesändring på skalan (RP) och/eller en
koncentrationsändring (RC) som kan tillskrivas gruppen.
e) Beräkna måttet för individuella avvikelser (RV) från gruppens systematiska
förändringsmönster
f) Tolka:
 Höga värden på RP och/eller RC och låga värden på RV är tecken på homogenitet i
förändringsmönster för den studerade gruppen
 Höga värden på RV är tecken på att individerna förändras ett heterogent, dvs följer inte
ett gemensamt förändringsmönster
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