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Bakgrunn
Inaktivitet i befolkningen er i ferd med 
å bli samfunnets store helseproblem, 
og i hele den vestlige verden 
rapporteres det om en epidemi av 
overvekt
Epidemiologiske studier viser at 
individer med god kondisjon lever 
lengre enn personer med lav 
kondisjon, og at små endringer i 
kondisjonen gir betydelig økt 
forventet levealder (Kavanagh et al. 
Circulation 2002, Myers et al. NEJM 
2002)
Det som kanskje er mer interessant i 
et samfunnsøkonomisk perspektiv er 
at individer som har et bra 
kondisjonsnivå har flere leveår (opptil 
15år) med god helse hvor de er 
selvhjulpne (Redberg et al. 
Circulation 2002) 



Overvekt: løp for livet

Utviklingen av overvekt hos barn 3 x 
raskere enn hos den voksne befolkning

…. økningen fortsetter med 0.7 kg per år

Hvert 3dje nyfødte barn i USA forventes å
utvikle diabetes…. 

…. 15-20 år med redusert livskvalitet….



Primære Endepunkt

1. Maksimalt oksygenopptak (VO2max, 
ml/min/kg) 
Høyeste målte oksygenopptak uten aldersjustering er den beste
prediktor for død hos hjertefriske og hjertesyke, (Myers J et al, NEJM, 2002)

2. Blodårefunksjon (Flow mediert dilatasjon, 
FMD, %). Et funksjonsmål på blodårenes evne til dilatasjon
ved reaktiv hyperemi. En tidlig prognostisk markør for aterosklerose. 



Hvilken Statistikk???
Hvilken type statistikk skal vi så velge?

1. Vi ønsker måling av samme variabel på to tidspunkter, 
før (x1) og etter en intervensjon (x2).

2. Vi vil beregne endringen, differansen (d), dvs. d = x2 -
x1, for hver enkelt person.

3. I tillegg har vi en gruppevariabel (g) som f.eks. tar 
verdien 1 eller 2 etter hvilken gruppe pasienten tilhører. 



Statistikk
Målet med analysen er å beskrive endringen (d) og å avgjøre om 
den er forskjellig i de to gruppene. Det er vel opplagt at en bør 
kontrollere for utgangsverdien (x1) og ikke bare sammenlikne 
sluttverdiene (x2). 

En intuitiv, men potensielt "gal" metode er å gjøre parvise t-tester 
innen hver gruppe, og se hvilken av gruppene som har "mest 
signifikant" endring, evt. sammenlikne konfidensintervallene. En
annen intuitiv, men også potensielt "gal" måte er å sammenlikne 
endringene (d) i de to gruppene med en t-test for uavhengige utvalg. 

Grunnen til at begge disse metodene er potensielt "gale" er at 
fenomenenet "regression to the mean" vil medføre den største 
endringen i den gruppen som i utgangspunktet hadde mest 
avvikende verdier. (det er litt forskjellig HVOR gale de er fra gang til 
gang) 



Kovariansanalyse (ANCOVA) 
Kovariansanalyse (ANCOVA) går da ut på å lage en 
regresjonsmodell (GLM) med enten x2 eller d som 
responsvariabel og x1 og g som prediktorer. 

Dermed får man innbakt justering for utgangsverdien 
(x1). En får tre parameterestimater, beta_0, beta_1 (for 
x1) og beta_2 (for g). 

Forskjellen mellom gruppene (mht. endring) utgjøres av 
beta_2 og tilhørende konfidensintervall. 

Vickers & Altman, BMJ 2001;323:1123-24



En kan også bruke x2 som respons, og da får vi 
en modell som ikke inneholder noe klart mål for 
endringen innen de to gruppene. 

Men hvis det er tilstrekkelig og naturlig, kan man 
jo velge å rapportere middelverdiene av 
endringene ± SD innen hver gruppe, og oppgi p-
verdien fra ANCOVA. 

Kovariansanalyse (ANCOVA) 



MEN hvis det imidlertid er vesentlig å rapportere et 
justert mål på endringen innen hver gruppe m/ 95%CI -
er det enkleste å bruke endringen (d) som 
responsvariabel i modellen. 

Med unntak av beta_1 fås de samme 
parameterestimatene som før. Forventet, "justert" 
endring i gruppene kan nå beregnes ved å sette inn 
verdien for x1 (mest naturlig er å bruke middelverdien i 
hele materialet) og verdien for gruppetilhørighet. 

95%CI innen hver gruppe heter i utskriften "Estimated
marginal means". 

Kovariansanalyse (ANCOVA) 



Kovariansanalyse (ANCOVA) 
Oppskrift for SPSS



Kovariansanalyse (ANCOVA) 
Oppskrift for SPSS

Analyze -> GLM -> univariate 



Kovariansanalyse (ANCOVA) 
Oppskrift for SPSS

Dependent: d, Fixed factor: g, Covariate: x1 



Kovariansanalyse (ANCOVA) 
Oppskrift for SPSS

Model: "Custom", med x1 og g som "main effects" 



Kovariansanalyse (ANCOVA) 
Oppskrift for SPSS

Options: Display means for g, Display: descriptive, Parameter estimates. 



Kovariansanalyse (ANCOVA) 
Output i SPSS

Between-Subjects Factors

Trening 20
tverrfaglig 22

1
2

gruppe
Value Label N

Descriptive Statistics

Dependent Variable: DELTAVO2

3,1351 2,91510 20
-,1095 3,47672 22
1,4356 3,58040 42

gruppe
Trening
tverrfaglig
Total

Mean Std. Deviation N



Kovariansanalyse (ANCOVA) 
Output i SPSS

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: DELTAVO2

236,092a 3 78,697 8,162 ,000
168,896 2 84,448 8,758 ,001

39,247 1 39,247 4,070 ,051
376,051 39 9,642
612,143 42

Source
Model
gruppe
VO2premL_1
Error
Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,386 (Adjusted R Squared = ,338)a. 

Parameter Estimates

Dependent Variable: DELTAVO2

9,189 3,080 2,984 ,005 2,959 15,418
5,947 3,074 1,935 ,060 -,271 12,164
-,187 ,093 -2,018 ,051 -,375 ,000

Parameter
[gruppe=1]
[gruppe=2]
VO2premL_1

B Std. Error t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval



Kovariansanalyse (ANCOVA) 
Output i SPSS

gruppe

Dependent Variable: DELTAVO2

3,134a ,694 1,729 4,538
-,108a ,662 -1,447 1,231

gruppe
Trening
tverrfaglig

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

Covariates appearing in the model are evaluated at the
following values: SMEAN(VO2premL) = 32,2943.

a. 

Estimated Marginal Means



Resultat
Maksimalt oksygenopptak
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Resultat
Blodårefunksjon
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