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Sammanfattning 
Prostatacancer står för mer än en tredjedel av cancerfallen bland män och utgör den 

vanligaste cancerdiagnosen i Sverige. Antalet diagnosticerade fall har ökat under de senaste 

decennierna, vilket till stor del har sin förklaring i nya metoder, som mätning av PSA, för att 

upptäcka prostatacancer. Tidigare studier har visat på ett samband mellan antal barn och 

risken för prostatacancer. Resultaten har pekat på en minskad risk att drabbas för män utan 

barn jämfört med män med barn. Även män med ett barn hade en mindre risk jämfört med 

män med två eller fler barn. 

Syftet här var att studera hur detta samband påverkas av faktorerna civilstånd, komorbiditet 

och socioekonomisk status. Vidare gjordes subgruppsanalyser för att undersöka om 

sambandet ser olika ut för olika tumörstadier. Denna fall-kontrollstudie baserades på PCBaSe 

Sweden, en databas som innehåller drygt 80 000 fall av prostatacancer diagnosticerade 

under perioden 1996-2006 och består av en sammanlänkning av uppgifter från flera 

nationella register. Varje fall matchades med fem kontroller från den svenska befolkningen 

baserat på ålder och län. Oddskvoter och 95 % konfidensintervall för sambandet mellan 

antal barn och risken för prostatacancer skattades med betingad logistisk regression. 

Även i denna studie sågs en minskad risk för prostatacancer för män utan barn. Sambandet 

försvagades, men var fortfarande signifikant, när hänsyn togs till civilstånd, socioekonomisk 

status och komorbiditet. Starkast var sambandet för de som hade den lindrigaste 

tumörtypen, medan det nästan helt försvann för de med den allvarligaste formen. Detta kan 

tyda på att olika grupper skiljer sig åt i sin benägenhet att söka sig till vården, vilket i sin tur 

leder till att tumörerna upptäcks i olika utsträckning och skeden. 
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Bakgrund 

Kort om prostatacancer 

Prostatacancer står för mer än en tredjedel av cancerfallen bland män och utgör den 

vanligaste cancerdiagnosen i Sverige1.  År 2006 fick drygt 9 000 svenska män en sådan 

diagnos (se även Diagram 1 nedan). Vanligast är att den drabbade får sin diagnos efter 60 års 

ålder; bland yngre män är prostatacancer mycket ovanligt2. Antalet diagnosticerade fall har 

ökat under de senaste decennierna, vilket till stor del har sin förklaring i en ökad 

medellivslängd  och nya metoder för att upptäcka prostatacancer. Mätning av PSA (prostate-

specific antigen), till exempel, en metod som blev vanlig i Sverige under 1990-talet3, ger 

möjligheter att upptäcka prostatacancern tidigare.4  

 
Diagram 1: Antal fall av prostatacancer i Sverige åren 1997-2006. Källa: Cancer i siffror 

Det är alltså känt att risken att drabbas av prostatacancer ökar med stigande ålder. Risken är 

också högre om någon nära släkting har drabbats av sjukdomen samt för vissa etniska 

grupper.5 Dessutom är testosteron nödvändigt för att prostatacancer ska utvecklas.6 Det 

sistnämnda har bidragit till att man intresserat sig för ett eventuellt samband mellan antal 

barn och risken att drabbas av prostatacancer: Det antal barn en man har kan ses som ett 

grovt mått på hans fertilitet, vilken i sin tur är kopplad till manliga könshormoner som 

testosteron.    

  

                                                           
1
 Bergman et al (2009)  

2
 Bergman et al (2009) 

3
 Sandblom et al (2002) 

4
 Varenhorst et al (2005) 

5
 Jørgensen et al (2008) 

6
 Bergman et al (2009) 
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Tidigare studier kring antal barn och risken att drabbas av prostatacancer 

(Begreppen RR (relativ risk) och OR (odds ratio) förklaras kortfattat i teoriavsnittet.) 

En svensk fall-kontrollstudie omfattande 48 850 män med prostatacancer, med en kontroll 

per fall, visade på en minskad risk för prostatacancer för män utan (OR = 0,83, 95 % KI = 

0,81-0,86) eller med endast ett barn (OR = 0,93, 95 % KI = 0,90-0,96) jämfört med män med 

två eller fler barn. Ingen ytterligare förändring i risk sågs för män som fått fler än två barn.7  

I en kohortstudie baserad på knappt 39 000 israeliska män påvisades en större risk att 

drabbas av prostatacancer för de män som hade bara döttrar jämfört med de som hade 

minst en son: RR = 1,40 (1,20 – 1,64, p < 0,0001). Författarna menar att detta kan tyda på att 

förändringar i Y-kromosomen, som kan innebära en minskad sannolikhet att få söner, kan 

öka risken att drabbas av prostatacancer.8 

Ytterligare en kohortstudie utfördes av Jørgensen et al, denna baserad på drygt 50 miljoner 

personår från män födda i Danmark. Denna studie pekar i likhet med de tidigare två på en 

minskad risk att drabbas av prostatacancer för män utan barn jämfört med män med barn, 

RR 0,84 (95 % KI = 0,73 – 0,95). En jämförelse mellan fäder med söner och fäder utan söner 

gav RR 0,99 (95 % KI = 0,90 – 1,08); detta resultat skiljer sig alltså från den israeliska studien 

där man såg en ökad risk för män med bara döttrar men inte det samma för män med bara 

söner.9  

Dessa tre studier visar således på ett samband mellan antal barn och risken att drabbas av 

prostatacancer. Samtidigt finns det anledning att misstänka att faktorer som civilstånd och 

socioekonomisk status har betydelse för sannolikheten att diagnosticeras med 

prostatacancer. Med anledning av detta kan det vara intressant att undersöka hur det 

påvisade sambandet påverkas när hänsyn tas till ytterligare faktorer.  

Syftet med detta arbete 

Syftet här är att med utgångspunkt i databasen PCBaSe Sweden studera hur det samband 

mellan antal barn och risken att få diagnosen prostatacancer som påvisats i tidigare studier 

påverkas av kovariaterna civilstånd, komorbiditet och socioekonomisk status. Dessutom 

kommer subgruppsanalyser att göras baserat på tumörtyp för att undersöka om sambandet 

ser olika ut för olika tumörstadier.  

  

                                                           
7
 Giwercman et al (2005) 

8
 Harlap et al (2007) 

9
 Jørgensen et al (2008) 
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Teori 

Fall-kontrollstudier 

I en fall-kontrollstudie jämförs fall, det vill säga individer med en viss sjukdom, med 

kontroller, individer som inte har denna sjukdom. Syftet är att undersöka om fall och 

kontroller skiljer sig åt med avseende på de faktorer man intresserar sig för – som ålder, kön 

eller socioekonomisk status. Skiljer sig fall och kontroller signifikant åt för någon av 

faktorerna kan det tyda på ett samband mellan denna faktor och risken att drabbas av 

sjukdomen i fråga.  

Fall-kontrollstudier kan inte användas för att dra slutsatser om kausala samband, men 

används ofta för att ge information om vilka faktorer som kan vara intressanta att studera 

ytterligare med andra metoder. De används alltså i ett förhållandevis tidigt stadium i 

processen att få kunskap om de faktorer som spelar in för en viss sjukdom. 

Olika sätt finns för att välja de kontroller med vilka fallen jämförs. Viktigt är att kontrollerna 

väljs oberoende av deras värde på de variabler som ska studeras, eftersom de används till 

att skatta fördelningen i den population som de kommer från.10 Kontrollerna ska alltså, 

generellt sett, vara representativa för den population från vilken fallen kommer.   

Ibland finns det dock redan kända riskfaktorer som inte önskas studeras i den aktuella 

studien. För prostatacancer, till exempel, är det känt att risken att drabbas ökar med åldern. 

Då kan det vara önskvärt att se till att fall och kontroller inte skiljer sig åt för denna variabel – 

annars kan ju eventuella skillnader som påvisas bero på skillnaderna i ålder dem emellan. 

Detta kan till exempel göras genom matchning, vilket är fallet i denna studie. Matchning 

medför att urvalet inte längre är representativt för populationen, något som påverkar hur de 

statistiska analyserna bör utformas. 

Matchning 

Matchning innebär att kontrollerna väljs så att de har samma egenskaper som sitt fall för de 

variabler matchingen görs på. Gör matchningen till exempel baserat på ålder och kön 

kommer en 54-årig man att matchas med en eller flera män i, säg, åldern 50-54 år. Syftet är 

att undvika att fallen och kontrollerna skiljer sig åt för dessa variabler. Det rör sig om 

faktorer som man vet eller misstänker uppvisar ett samband med risken att drabbas av den 

sjukdom man studerar och som man inte är intresserad av att studera just i den aktuella 

studien. De faktorer som matchningen baserades på kan nämligen inte undersökas då man 

har sett till att fall och kontroll är identiska i just dessa avseenden. 11 

  

                                                           
10

 Rothman et al (2008) 
11

 Gordis (2009) 
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Statistiska mått 

Ett vanligt statistiskt mått för att skatta sambandet mellan en sjukdom och någon specifik 

faktor är den relativa risken, RR. Den relativa risken är sannolikheten att drabbas av 

sjukdomen för de som är exponerade för en viss faktor jämfört med samma sannolikhet för 

de som inte är exponerade för denna faktor12: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑟𝑖𝑠𝑘 =  
𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑓ö𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟

𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑓ö𝑟 𝑖𝑐𝑘𝑒-− 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟
 

Detta mått kan inte användas vid en fall-kontrollstudie, eftersom man där utgår från sjuka 

respektive friska och studerar i vilken utsträckning dessa två grupper är exponerade för en 

viss faktor/har en viss egenskap. Man känner således inte till risken för exponerade 

respektive icke-exponerade individer, utan istället finns information om sannolikheten att 

ett fall respektive en kontroll är exponerad. Baserat på denna information kan istället 

oddskvoten beräknas.  

Odds definieras som sannolikheten att en viss händelse, låt oss kalla den händelse A, 

inträffar relativt sannolikheten att denna händelse inte inträffar: 

𝑂𝑑𝑑𝑠 =
𝑆𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑡𝑡 ä𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 𝐴 𝑖𝑛𝑡𝑟ä𝑓𝑓𝑎𝑟

𝑆𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑡𝑡 ä𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 𝐴 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑟ä𝑓𝑓𝑎𝑟
=

𝑝

1 − 𝑝
 

Oddskvoten, OR, är oddset för att ett fall är exponerat relativt oddset att en kontroll är 

exponerad: 

𝑂𝑅 =
𝑂𝑑𝑑𝑠𝑒𝑡 𝑎𝑡𝑡 𝑒𝑡𝑡 𝑓𝑎𝑙𝑙 ä𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡

𝑂𝑑𝑑𝑠𝑒𝑡 𝑎𝑡𝑡 𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙 ä𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑
 

Ett exempel visar hur oddskvoten kan beräknas: 

 Fall (antal) Kontroller (antal) 

Exponerad 116 174 

Ej exponerad 82 218 

  

Oddskvoten utifrån ovanstående data beräknas på följande sätt: 

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑎𝑡𝑡 𝑒𝑡𝑡 𝑓𝑎𝑙𝑙 ä𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑎𝑡𝑡 𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙 ä𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑
=

116/82

174/218
= 1,77 

Om oddskvotens värde är 1 skiljer sig inte sannolikheten att vara exponerad åt för fall och 

kontroller. Är värdet större än 1 finns ett positivt samband mellan exponeringen och 

sjukdomen, medan det finns ett negativt samband då värdet är mindre än 1.13  

  

                                                           
12

 Gordis (2009) 
13

 Gordis (2009) 
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Logistisk regression 

Logistisk regression är en lämplig metod när man som vid en fall-kontrollstudie har en 

kategorisk utfallsvariabel. Dessutom kan såväl kontinuerliga som kategoriska förklarande 

variabler användas. För matchade fall-kontrollstudier lämpar sig betingad logistisk 

regression, en metod där hänsyn tas till det faktum att kontrollerna inte har valts 

slumpmässigt ur hela populationen utan ur en undergrupp av denna. 

En allmän logistisk regressionmodell har följande utseende: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡𝜋𝑖 = log  
𝜋𝑖

1 − 𝜋𝑖
 = 𝒙𝑖

𝑇𝜷 

𝜋𝑖  är en sannolikhet, 𝜷 är en parametervektor och 𝒙𝑖  är en vektor med mätvärden för de 

faktorer som ingår i modellen. 14 

Material och metod 

Register 

Denna fall-kontrollstudie baseras på data från PCBaSe Sweden, en databas som har 

sammanställts i syfte att underlätta epidemiologiska studier kring prostatacancer. Databasen 

innehåller drygt 80 000 fall av prostatacancer diagnosticerade under perioden 1996-2006 

och består av en sammanlänkning av uppgifter från ett antal av de nationella register som 

finns tillgängliga i Sverige. Det ger tillgång till mer detaljerad information kring mannens 

prostatacancer, som med vilken metod den har upptäckts, tumörstadium och andra 

egenskaper hos tumören samt vilken behandling mannen har fått, såväl som till exempel 

hans socioekonomiska status, civilstånd och antal barn.15 

De register som ligger till grund för PCBaSe Sweden är: 

- Nationellt prostatacancerrregister 

- Cancerregistret 

- Registret över totalbefolkningen 

- Dödsorsaksregistret  

- Patientregistret 

- Hjärtinfarktsregistret  

- Läkemedelsregistret 

- Flergenerationsregistret 

- Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier 

- Svenskt Bråckregister 

                                                           
14

 Dobson et al (2008) 
15

 Hagel (2009) 
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De uppgifter som används i denna studie kommer huvudsakligen från de register som 

beskrivs kortfattat nedan. För en utförligare beskrivning av PCBaSe och de olika registren är 

till exempel Hagel (2009) en bra utgångspunkt. 

Nationellt prostatacancerregister 

Utgångspunkten för PCBaSe Sweden är Nationellt prostatacancerregister (NPCR), ett av de 

kvalitetsregister som upprättats inom cancerområdet. Detta register startades ”i syfte att få 

utökad kunskap om diagnostik och stadieindelning i Sverige samt vilka behandlingsmetoder 

som används [...] och omfattar sedan 1998 hela landet”16. 

Från detta register kommer de fall, det vill säga de män som fått diagnosen prostatacancer, 

som studien utgår från. Det innehåller detaljerade uppgifter kring tumörens egenskaper och 

den behandling som mannen erhållit.17 I de analyser som görs här används till exempel, 

utöver diagnosår, TNM-klassificering och PSA-koncentrationen vid diagnostillfället. 

Täckningsgraden jämfört med Cancerregistret överstiger 97 %; till Cancerregistret 

rapporteras i sin tur 95 % av alla solida tumörer.18 

Flergenerationsregistret 

Flergenerationsregistret upprätthålls av Statistiska centralbyrån (SCB). Det omfattar 

familjeinformation för alla personer födda i Sverige sedan 1932 som fortfarande var bosatta i 

Sverige från och med 1961. Uppgifter finns om biologiska föräldrar, syskon och barn. 

Registret är för personer vid liv efter 1990 i stort sett komplett/heltäckande/fullständigt med 

avseende på såväl deras föräldrar som barn.19  

Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier  

Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA) 

innehåller data från 1990 och framåt kring bland annat demografi, utbildning, sysselsättning 

och familj. Databasen, som även denna sköts av SCB, uppdateras årligen och ger möjlighet 

att följa individer över tid inom arbetsmarknads- och sjukförsäkringsområdet.20  

Folk- och bostadsräkningar 

Mellan åren 1960 och 1990 genomfördes av SCB var femte år samordnade folk- och 

bostadsräkningar (FoB). Här har samlats demografiska uppgifter om individer samt 

information om hushåll och bostäder.21 För denna period, undantaget 1965 och 1975, finns 

uppgift om socioekonomisk gruppering.  

                                                           
16

 Nationellt prostatacancerregister (NPCR)  
17

 Hagel (2009) 
18

 Bratt et al 
19

 Bratt et al 
20

 Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA)  
21

 Folk- och bostadsräkningar  
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Cancerregistret 

Cancerregistret startades 1958 ”med syftet att beskriva hur utbredda och vanliga 
cancersjukdomar är”22. Det innehåller uppgifter om till exempel diagnos och tumörens 
utbredning. Varje år rapporteras ungefär 50 000 cancerfall till registret.23 Täckningsgraden 
jämfört med Patientregistret har uppskattats till 96 %.24 

 

Studiepopulation 

Studien baseras på 81116 män från PCBaSe Sweden som diagnosticerats med 

prostatacancer. Varje fall har matchats med fem kontroller från den svenska befolkningen 

baserat på ålder vid diagnostillfället och det län mannen var bosatt i. Totalt omfattar studien 

404933 kontroller, vilket är något mindre än fem kontroller per fall. Detta beror på att inte 

fem kontroller funnits att tillgå för alla strata (det vill säga kombinationer av ålder och län). 

Endast de män som inte diagnosticerats med prostatacancer under eller före det år fallet fick 

sin prostatacancerdiagnos var valbara som kontroller.  

Variabler 

Antal barn 

Antal barn beräknas efter uppgifter från Flergenerationsregistret. De barn som fötts efter 

det år fallet fått sin prostatacancerdiagnos räknas inte med. Antal barn kategoriseras sedan i 

grupperna 0, 1, 2 eller 3+.  

Civilstånd 

Uppgift om civilstånd för det år fallet fick sin prostatacancerdiagnos hämtas ur LISA. Finns 

ingen sådan uppgift hämtas närmaste uppgift bakåt i tiden, dock tidigast från år 1996.   

De kategorier som finns är Gift (G), Registrerad partner (RP), Skild (S), Skild partner (SP), 

Änka/änkling (Ä), Efterlevande partner (EP), Ogift samt Uppgift saknas. I analyserna slås 

dessa ihop till tre kategorier:  

1) Gift, Registrerad partner 

2) Skild, Skild partner, Änka/änkling, Efterlevande partner 

3) Ogift 

Komorbiditet 

Komorbiditet är 

[d]et förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med 

avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för 

undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan 

                                                           
22

 Ett halvt sekel med svenska cancerregistret  
23

 Ett halvt sekel med svenska cancerregistret  
24

 Hagel (2009) 
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även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad 

sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.
25 

Ett vanligt förekommande sätt att beräkna komorbiditet är med hjälp av Charlsons 

komorbiditetsindex. Baserat på ICD-koder (där ICD står för ’International Classification of 

Diseases’) beräknas ett indexvärde: Ett antal sjukdomar som diabetes, AIDS och flera 

varianter av cancer och hjärt- och kärlsjukdomar ges poäng (1, 2, 3 eller 6 beroende på hur 

stor risken anses vara att dö till följd av denna sjukdom). Poängen summeras, vilket ger en 

totalpoäng som utgör patientens komorbiditet.26  

Här har skalan begränsats till 0, 1, 2 eller 3+. Uppgifterna hämtas ur Cancerregistret och 

Patientregistret. 

Socioekonomisk status 

Information om socioekonomisk status (SES) hämtas ur FoB och finns från åren 1960, 1970, 

1980, 1985 samt 1990. Uppgift från det år fallet blev 65 år används. Finns ingen sådan 

uppgift hämtas närmaste uppgift bakåt i tiden.   

Socioekonomiskt status delades in i kategorierna Hög (tjänstemän på mellannivå och högre 

tjänstemän samt egna företagare), Låg (arbetare och lägre tjänstemän), Arbetslös samt 

Oklassificerad/Saknas27. För 88 av fallen finns ingen uppgift om socioekonomisk status; de 

anses här sortera in under den sistnämnda kategorin. I analyserna slås dessa ihop till tre 

kategorier: 

1) Hög 

2) Låg 

3) Annan (som består av kategorierna Arbetslös och Oklassificerad/Saknas) 

Tumörstadium 

Tre olika grupper baserat på tumörstadium skapades:  

1) Relativt lindriga tumörer. T-stadium T1a, T1b eller T1c, PSA under 10 ng/ml och 

Gleasonpoäng högst 6 eller G_specificerad = G1.  

2) Ett mellanliggande tumörstadium. T-stadium T3 eller T4 eller N1 eller PSA i intervallet 

20-100 ng/ml.  

3) Det allvarligaste av de tre stadierna. M-stadium M1 eller PSA över 100 ng/ml.   

Tanken med denna variabel är att genom att studera dessa tre grupper separat undersöka 

om sambandet mellan antal barn och risken att få diagnosen prostatacancer ser olika ut 

beroende på hur allvarlig tumören är. 

                                                           
25

 MeSH tree location(s) for comorbidity 
26

 Wikipedia, comorbidity 
27

 Eaker et al (2009) 
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Vid gruppindelningen valdes först de fall som tillhör den aktuella tumörgruppen ut. Därefter 

tillfördes de kontroller som parats ihop med just dessa fall. Analyserna har sedan, liksom i 

övriga analyser, gjorts baserat på stratum med betingad logistisk regression.   

T-, N- och M-stadier kommer från den så kallade TNM-klassifikationen, där T står för tumör, 

N för noder och M för metastaser. T-stadiet ger information om primärtumörens storlek och 

utbredning. N-stadiet talar om huruvida tumören har spritt sig till lymfkörtlar, medan M-

stadiet talar om huruvida tumören har spritt sig (metastaserat) till andra organ i kroppen.  

De tre grupperna är av följande storlekar: 

- Grupp 1: 12228 fall, 61095 kontroller 

- Grupp 2: 37460 fall, 186728 kontroller  

- Grupp 3: 3561 fall, 17740 kontroller 

Statistiska analyser 

Betingad logistisk regression har använts för att skatta oddskvoter och 95 % 

konfidensintervall för sambandet mellan antal barn och risken att drabbas av 

prostatacancer. Det år då fallet fick sin diagnos har använts som tidsreferens för hans 

kontroller. Betingningen gjordes baserat på stratum (det vill säga mannens ålder vid 

diagnostillfället och det län han var bosatt i). 

Justering har gjorts för civilstånd, komorbiditet och socioekonomisk status samt för dessa 

kovariater sammanslagna. Vidare har subgruppsanalyser utförts, där tre grupper baserat på 

tumörstadium har studerats var för sig.  

Det statistiska programpaketet R, version 2.7.2, har använts för alla analyser. 

Resultat 

Beskrivning av datamaterialet 
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Tabell 1 – Fördelning av fall respektive kontroller för hela datamaterialet  

Ålder (år) Fall   Kontroller   

< 65 19809 (24.4) 93125 (23.0) 

65 - 74 29454 (36.3) 145545 (35.9) 

75+ 31903 (39.3) 166263 (41.1) 

Diagnosår 
   

  

1997 - 1999 21760 (26.8) N/A N/A 

2000 - 2002 22275 (27.4) N/A N/A 

2003 - 2006 37131 (45.7) N/A N/A 

T-stadium 
   

  

T1c 22764 (28.0) N/A N/A 

T0/T1ab 6336 (7.8) N/A N/A 

T2 26153 (32.2) N/A N/A 

T3-4 24410 (30.1) N/A N/A 

Saknas 1503 (1.9) N/A N/A 

N-stadium 
   

  

N0 10305 (12.7) N/A N/A 

N1 1821 (2.2) N/A N/A 

NX/Saknas 69040 (85.1) N/A N/A 

M-stadium 
   

  

M0 25552 (31.5) N/A N/A 

M1 9031 (11.1) N/A N/A 

MX/Saknas 46583 (57.4) N/A N/A 

PSA-värde 
   

  

20 ≤ PSA < 100 22293 (27.5) N/A N/A 

10 ≤ PSA < 20 17599 (21.7) N/A N/A 

PSA < 4 4614 (5.7) N/A N/A 

4 ≤ PSA < 10 23268 (28.7) N/A N/A 

PSA ≥ 100 11148 (13.7) N/A N/A 

Saknas 2244 (2.8) N/A N/A 

Gleason 
   

  

2 - 6  36322 (44.8) N/A N/A 

7 26628 (32.8) N/A N/A 

8 - 10 16435 (20.2) N/A N/A 

Saknas 1781 (2.2) N/A N/A 

Civilstånd 
   

  

G/RP 55368 (68.2) 262173 (64.7) 

S/SP 9318 (11.5) 50194 (12.4) 

Ä/EP 9355 (11.5) 47952 (11.8) 

Ogift 6775 (8.3) 44614 (11.0) 

Saknas 350 (0.4) 0 (0.0) 

Antal barn 
   

  

0 12744 (15.7) 77097 (19.0) 

1 14225 (17.5) 71228 (17.6) 

2 29952 (36.9) 139063 (34.3) 

3+ 24245 (29.9) 117545 (29.0) 

SES 
   

  

Hög 39292 (48.4) 179615 (44.4) 

Låg 40590 (50.0) 214818 (53.1) 

Arbetslös 334 (0.4) 2857 (0.7) 

Oklass./Saknas 950 (1.2) 7643 (1.9) 

Komorbiditet 
   

  

0 55579 (68.5) 288494 (71.2) 

1 12827 (15.8) 59695 (14.7) 

2 7590 (9.4) 34020 (8.4) 

3+ 5170 (6.4) 22724 (5.6) 
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Tabell 2 - Fördelning av fall respektive kontroller för de tre tumörgrupperna 

  TUMÖRGRUPP 1     TUMÖRGRUPP 2     TUMÖRGRUPP 3     

Ålder (år) Fall 
 

Kontroller Fall 
 

Kontroller Fall 
 

Kontroller 

< 65 5791 (47.4) 27605 (45.2) 5592 (14.9) 25955 (13.9) 358 (10.1) 1640 (9.2) 

65 – 74 4625 (37.8) 23715 (38.8) 12345 (33.0) 59875 (32.1) 1057 (29.7) 5050 (28.5) 

75+ 1812 (14.8) 9775 (16.0) 19523 (52.1) 100898 (54.0) 2146 (60.3) 11050 (62.3) 

Diagnosår   
   

  
   

  
  

  

1997 – 1999 1628 (13.3) N/A N/A 12415 (33.1) N/A N/A 1399 (39.3) N/A N/A 

2000 – 2002 3077 (25.2) N/A N/A 10727 (28.6) N/A N/A 1010 (28.4) N/A N/A 

2003 – 2006 7523 (61.5) N/A N/A 14318 (38.2) N/A N/A 1152 (32.4) N/A N/A 

T-stadium   
   

  
   

  
  

  

T1c 9795 (80.1) N/A N/A 3679 (9.8) N/A N/A 711 (20.0) N/A N/A 

T0/T1ab 2433 (19.9) N/A N/A 949 (2.5) N/A N/A 192 (5.4) N/A N/A 

T2 0 (0.0) N/A N/A 7985 (21.3) N/A N/A 2288 (64.3) N/A N/A 

T3-4 0 (0.0) N/A N/A 24410 (65.2) N/A N/A 0 (0.0) N/A N/A 

Saknas 0 (0.0) N/A N/A 437 (1.2) N/A N/A 370 (10.4) N/A N/A 

N-stadium   
   

  
   

  
  

  

N0 1104 (9.0) N/A N/A 4096 (10.9) N/A N/A 119 (3.3) N/A N/A 

N1 14 (0.1) N/A N/A 1807 (4.8) N/A N/A 0 (0.0) N/A N/A 

NX/Saknas 11110 (90.9) N/A N/A 31557 (84.2) N/A N/A 3442 (96.7) N/A N/A 

M-stadium   
   

  
   

  
  

  

M0 1912 (15.6) N/A N/A 13452 (35.9) N/A N/A 650 (18.3) N/A N/A 

M1 33 (0.3) N/A N/A 7262 (19.4) N/A N/A 1736 (48.8) N/A N/A 

MX/Saknas 10283 (84.1) N/A N/A 16746 (44.7) N/A N/A 1175 (33.0) N/A N/A 

PSA-värde   
   

  
   

  
  

  

20 ≤ PSA < 100 0 (0.0) N/A N/A 22293 (59.5) N/A N/A 0 (0.0) N/A N/A 

10 ≤ PSA < 20 0 (0.0) N/A N/A 3793 (10.1) N/A N/A 267 (7.5) N/A N/A 

PSA < 4 2355 (19.3) N/A N/A 456 (1.2) N/A N/A 32 (0.9) N/A N/A 

4 ≤ PSA < 10 9873 (80.7) N/A N/A 2398 (6.4) N/A N/A 131 (3.7) N/A N/A 

PSA ≥ 100 0 (0.0) N/A N/A 8081 (21.6) N/A N/A 3067 (86.1) N/A N/A 

Saknas 0 (0.0) N/A N/A 439 (1.2) N/A N/A 64 (1.8) N/A N/A 

Gleason   
   

  
   

  
  

  

2 - 6 12208 (99.8) N/A N/A 9121 (24.3) N/A N/A 617 (17.3) N/A N/A 

7 16 (0.1) N/A N/A 15135 (40.4) N/A N/A 1415 (39.7) N/A N/A 

8 - 10 4 (0.0) N/A N/A 12176 (32.5) N/A N/A 1314 (36.9) N/A N/A 

Saknas 0 (0.0) N/A N/A 1028 (2.7) N/A N/A 215 (6.0) N/A N/A 

Civilstånd   
   

  
   

  
  

  

G/RP 8915 (72.9) 40152 (65.7) 24411 (65.2) 119365 (63.9) 2220 (62.3) 11127 (62.7) 

S/SP 1609 (13.2) 9528 (15.6) 3993 (10.7) 20108 (10.8) 373 (10.5) 1782 (10.0) 

Ä/EP 699 (5.7) 3798 (6.2) 5520 (14.7) 27583 (14.8) 598 (16.8) 3017 (17.0) 

Ogift 990 (8.1) 7617 (12.5) 3327 (8.9) 19672 (10.5) 326 (9.2) 1814 (10.2) 

Saknas 15 (0.1) 0 (0.0) 209 (0.6) 0 (0.0) 44 (1.2) 0 (0.0) 

Antal barn   
   

  
   

  
  

  

0 1671 (13.7) 11192 (18.3) 6396 (17.1) 36512 (19.6) 645 (18.1) 3532 (19.9) 

1 1912 (15.6) 9774 (16.0) 6902 (18.4) 34403 (18.4) 680 (19.1) 3366 (19.0) 

2 5049 (41.3) 22416 (36.7) 13025 (34.8) 61915 (33.2) 1141 (32.0) 5722 (32.3) 

3+ 3596 (29.4) 17713 (29.0) 11137 (29.7) 53898 (28.9) 1095 (30.7) 5120 (28.9) 

SES   
   

  
   

  
  

  

Hög 6523 (53.3) 27914 (45.7) 17099 (45.6) 81333 (43.6) 1505 (42.3) 7739 (43.6) 

Låg 5557 (45.4) 31379 (51.4) 19689 (52.6) 100890 (54.0) 1989 (55.9) 9563 (53.9) 

Arbetslös 33 (0.3) 329 (0.5) 203 (0.5) 1416 (0.8) 15 (0.4) 170 (1.0) 

Oklass./Saknas 115 (0.9) 1473 (2.4) 469 (1.3) 3089 (1.7) 52 (1.5) 268 (1.5) 

Komorbiditet   
   

  
   

  
  

  

0 9614 (78.6) 47479 (77.7) 24073 (64.3) 127560 (68.3) 2185 (61.4) 11882 (67.0) 

1 1373 (11.2) 7422 (12.1) 6702 (17.9) 29635 (15.9) 634 (17.8) 2912 (16.4) 

2 805 (6.6) 3852 (6.3) 3863 (10.3) 17515 (9.4) 372 (10.4) 1789 (10.1) 

3+ 436 (3.6) 2342 (3.8) 2822 (7.5) 12018 (6.4) 370 (10.4) 1157 (6.5) 
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Analysresultat 

I linje med tidigare studier syntes även här en ökad risk för prostatacancer för män med barn 

relativt män utan barn. En jämförelse med män utan barn gav följande resultat (OR samt 

95 % KI): Män med ett barn 1.18 (1.16-1.21), män med två barn 1.26 (1.24-1.29) och män 

med tre eller fler barn 1.22 (1.19-1.24). Sambandet försvagades, men var fortfarande 

signifikant, efter justering för civilstånd, socioekonomisk status och komorbiditet. En något 

större andel bland fallen än kontrollerna är gifta och/eller har hög socioekonomisk status (se 

Tabell 1 och 3).  

Tabell 4 visar att civilstånd är den av kovariaterna som har störst påverkan på estimaten för 

antal barn. Socioekonomisk status ger likaså en minskning, även om konfidensintervallen här 

är överlappande. Komorbiditeten däremot påverkar inte estimaten alls. Övriga faktorer 

(civilstånd, SES och komorbiditet) förändras mycket litet vid justering och presenteras därför 

inte i Tabell 4.  

Analyser där tre grupper indelad efter tumörens allvarlighet studeras var för sig pekar på 

skillnader i risk mellan dessa grupper. Starkast är sambandet för de som har den lindrigaste 

tumörtypen (grupp 1), medan det nästan helt försvinner för de med den allvarligaste formen 

(grupp 3). Justering för övriga kovariater har störst effekt för grupp 1 (se Tabell 5). 

Tabell 3 – Analysresultat för hela datamaterialet, ojusterat och justerat för övriga kovariater gemensamt 

      Justerat för   

  Ojusterat   övriga kovariater 

Antal barn OR 95 % KI OR 95 % KI 

0 Ref   Ref   

1 1.18 ( 1.16 - 1.21 ) 1.08 ( 1.05 - 1.11 ) 

2 1.26 ( 1.24 - 1.29 ) 1.13 ( 1.10 - 1.16 ) 

3+ 1.22 ( 1.19 - 1.24 ) 1.09 ( 1.06 - 1.12 ) 

Civilstånd 
 

  
 

  

G/RP Ref   Ref   

S/Ä 0.92 ( 0.90 - 0.93 ) 0.92 ( 0.91 - 0.94 ) 

Ogift 0.75 ( 0.73 - 0.77 ) 0.77 ( 0.76 - 0.79 ) 

SES 
 

  
 

  

Hög Ref   Ref   

Låg 0.88 ( 0.87 - 0.90 ) 0.90 ( 0.88 - 0.91 ) 

Annan 0.56 ( 0.53 - 0.59 ) 0.57 ( 0.53 - 0.60 ) 

Komorbiditet 
 

  
 

  

0 Ref   Ref   

1 1.10 ( 1.08 - 1.12 ) 1.11 ( 1.08 - 1.13 ) 

2 1.13 ( 1.11 - 1.16 ) 1.14 ( 1.11 - 1.16 ) 

3+ 1.16 ( 1.12 - 1.19 ) 1.16 ( 1.13 - 1.20 ) 
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Tabell 4 - Analysresultat för hela datamaterialet, ojusterat och justerat för kovariaterna var för sig 

  Ojusterat   
Justerat för 
civilstånd Justerat för SES 

Justerat för 
komorbiditet 

Antal barn OR 95 % KI OR 95 % KI OR 95 % KI OR 95 % KI 

0 Ref   Ref   Ref   Ref   

1 1.18 ( 1.16 - 1.21 ) 1.11 ( 1.08 - 1.14 ) 1.15 ( 1.13 - 1.18 ) 1.18 ( 1.15 - 1.21 ) 

2 1.26 ( 1.24 - 1.29 ) 1.17 ( 1.14 - 1.20 ) 1.22 ( 1.19 - 1.24 ) 1.26 ( 1.24 - 1.29 ) 

3+ 1.22 ( 1.19 - 1.24 ) 1.13 ( 1.10 - 1.16 ) 1.18 ( 1.15 - 1.20 ) 1.22 ( 1.19 - 1.24 ) 

 

Tabell 5 - Analysresultat för de tre tumörgrupperna 

  GRUPP 1 Justerat för   GRUPP 2 Justerat för   GRUPP 3 Justerat för   

  Ojusterat 
övriga 
kovariater Ojusterat 

övriga   
kovariater Ojusterat 

övriga 
kovariater 

Antal 
barn OR (95 % KI) OR (95 % KI) OR (95 % KI) OR (95 % KI) OR (95% KI) OR (95 % KI) 

0 Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

1 1.27 (1.19 - 1.36) 1.08 (1.01 - 1.16) 1.13 (1.10 - 1.17) 1.08 (1.04 - 1.13) 1.10 (0.99 - 1.23) 1.06 (0.94 - 1.20) 

2 1.43 (1.35 - 1.51) 1.16 (1.09 - 1.24) 1.18 (1.15 - 1.22) 1.12 (1.08 - 1.16) 1.09 (0.99 - 1.20) 1.05 (0.94 - 1.19) 

3+ 1.31 (1.24 - 1.39) 1.07 (1.00 - 1.15) 1.16 (1.13 - 1.20) 1.10 (1.06 - 1.14) 1.16 (1.05 - 1.28) 1.12 (1.00 - 1.27) 

Civilstånd 
 

  
 

  
 

  

G/RP Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

S/Ä 0.81 (0.77 - 0.85) 0.83 (0.79 - 0.87) 0.98 (0.96 - 1.00) 0.98 (0.96 - 1.00) 1.01 (0.94 - 1.10) 1.00 (0.92 - 1.08) 

Ogift 0.63 (0.58 - 0.67) 0.65 (0.61 - 0.70) 0.85 (0.82 - 0.88) 0.87 (0.84 - 0.90) 0.91 (0.81 - 1.03) 0.91 (0.81 - 1.03) 

SES 
 

  
 

  
 

  

Hög Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

Låg 0.79 (0.76 - 0.82) 0.82 (0.79 - 0.85) 0.94 (0.92 - 0.96) 0.94 (0.92 - 0.96) 1.06 (0.99 - 1.14) 1.06 (0.99 - 1.13) 

Annan 0.37 (0.32 - 0.44) 0.39 (0.33 - 0.46) 0.68 (0.63 - 0.74) 0.68 (0.63 - 0.74) 0.76 (0.59 - 0.97) 0.74 (0.57 - 0.97) 

Komorb. 
 

  
 

  
 

  

0 Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

1 0.93 (0.87 - 0.98) 0.94 (0.89 - 1.00) 1.17 (1.14 - 1.20) 1.17 (1.14 - 1.20) 1.16 (1.06 - 1.27) 1.15 (1.05 - 1.26) 

2 1.02 (0.95 - 1.10) 1.04 (0.97 - 1.12) 1.14 (1.11 - 1.18) 1.14 (1.10 - 1.18) 1.12 (1.00 - 1.25) 1.10 (0.98 - 1.24) 

3+ 0.93 (0.84 - 1.02) 0.96 (0.87 - 1.06) 1.21 (1.16 - 1.25) 1.20 (1.16 - 1.25) 1.61 (1.44 - 1.80) 1.61 (1.44 - 1.80) 

 

Diskussion 
I tidigare studier har setts ett samband mellan antal barn och risken för prostatacancer: Män 

utan barn har en lägre risk att drabbas av prostatacancer relativt män med barn. Män med 

ett barn har likaledes en lägre risk än män med två eller fler barn.  

Även i denna studie ses ett sådant samband. Här har justering gjorts för civilstånd, 

socioekonomisk status och komorbiditet. De två förstnämnda faktorerna gör sambandet 

mindre starkt, vilket antyder att en del av sambandet kan förklaras till exempel med en 

större benägenhet hos vissa grupper att söka sig till vården. Detta leder isåfall till en 
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detektionsbias, både vad gäller i vilken utsträckning och i vilket skede en eventuell tumör 

upptäcks.  

De subgruppsanalyser som har utförts pekar också på möjligheten av en detektionsbias; de 

ökade riskerna för fäder relativt män utan barn var större för de män som hade en relativt 

lindrig tumör (tillhörde tumörgrupp 1). Bland män med den allvarligaste tumörtypen 

(tumörgrupp 3) försvann sambandet nästan helt. Justeringen för övriga kovariater har också 

störst påverkan på estimaten för den första tumörgruppen.  

Sammanfattningvis ger således dessa analyser anledning att misstänka att olika grupper 

skiljer sig åt i sin benägenhet att söka sig till vården, vilket i sin tur leder till att tumörerna 

upptäcks i olika utsträckning och skeden. Möjligt är alltså att åtminstone en del av det 

samband mellan antal barn och en ökad risk för prostatacancer som tidigare påvisats kan 

förklaras med en större benägenhet att testa sig för prostatacancer hos män med barn, gifta 

män och män med högre socioekonomisk status.  

Något att gå vidare med skulle kunna vara att titta närmare på en eventuellt störande 

korrelation mellan de olika kovariaterna. Korstabeller visar att åtminstone en viss korrelation 

finns. Till exempel är andelen gifta större bland de som har högre socioekonomisk status än 

bland de som har lägre. Är denna kollinearitet för stor kan det, utöver större varians, 

medföra att skattningarna blir felaktiga: de kan under- eller överskattas eller till och med få 

fel tecken. Skulle detta vara fallet kan det vara lämpligt att utesluta någon eller några av 

kovariaterna.  

Ytterligare en möjlighet är att stratifiera istället för att justera för de olika kovariaterna. Det 

kan i vissa fall göra att eventuella samband eller mönster blir tydligare än vid justering. Ett 

problem som måste hanteras isåfall är att fall och kontroller inte är matchade baserat på de 

kovariater för vilka justering gjordes. Exempelvis har de fall som är gifta har kontroller som 

kan tillhöra andra civilstånd.  
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Appendix 

Kodexempel 

Analyserna genomfördes i R med funktionen coxph, som anpassar en Cox proportional 

hazards regression-modell till datamaterialet. När metoden ”Breslow” används beräknas den 

exakta partiella likelihooden, vilket är ekvivalent med en betingad logistisk 

regressionsmodell: 

 z <- coxph(formula = Surv(data$stratum, data$stratum + 2/3 - data$fall_kontroll/3,  

 data$fall_kontroll) ~ as.factor(covariate), method = ”Breslow”) 

De tre tumörgrupperna skapades med följande SAS-kod: 

data tumor_groups; 

set lib.dataset; 

 *T1a,b,c och PSA under 10 ng/ml och Gleason score 6; 

 if T_specificerad in ('T1a','T1b','T1c','T1(abc saknas)') and  

     (G_specificerad='G1' or Gleason_grp2='Grad 2-6') and  

     PSA_grupperad in ('PSA<4','4<=PSA<10') then 

  Grupp=1; 

  *T3,4 eller N1 eller PSA 20-100 ng/ml; 

 else if T_specificerad in ('T3','T4') or  

          N_specificerad='N1' or  

          PSA_grupperad='20<=PSA<100' then Grupp=2; 

  *M1 eller PSA över 100 ng/ml; 

 else if M_specificerad in ('M1') or  

          PSA_grupperad='PSA>=100' then Grupp=3; 

 else Grupp=.; 

run; 
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