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Esityksen sisältö
• Johdattelua rekisteritutkimukseen
• Esimerkki rekisteritutkimusaineistosta
• Rekisteritutkimuksen tutkimusprosessi ja siihen
liittyviä haasteita
• Esimerkkejä rekisteriaineistojen käytöstä
tutkimuksessa
– Perusraportoinnista ja validoinnista
monimutkaisempiin erillistutkimuksiin
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Mahdollisuudet?
• Suomi on rekisteriaineistojen luvattu maa
– Runsaasti ainutlaatuisia valtakunnallisia
kokonaisaineistoja
– Henkilötunnus mahdollistaa tietojen helpon
li kk
linkkaamisen
i

• Suomalaiset rekisteriaineistot tarjoavat
l b t i
laboratorioympäristön
ä i tö rekisteritutkimuksen
ki t it tki k
metodologisten lähestymistapojen kehittämiselle ja
testaamiselle aidossa ympäristössä
– Ei kannata tyytyä huonommille ulkomaisille
aineistoille kehitettyjen lähestymistapojen apinointiin

• Vain mielikuvitus on mahdollisuuksien rajana!
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Rekisteriperusteinen data-analyysi
• Luotettavien tulosten aikaansaamiseksi
rekisteritutkimuksessa tarvitaan kokonaisvaltaista
t tki k lli t otetta
tutkimuksellista
t tt
• Rekisteriperusteisella data-analyysilla viitataan
yksikkötason rekisteritietojen
y
j käsittelyyn
yy jja
analysointiin
– Se mitä tapahtuu ja tehdään, kun aineistojen
hankkimiseen tarvittavat käyttöluvat ja muut
välttämättömät asiat on saatu jo hoidetuiksi
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Esimerkki: FinDM II –tutkimus (historiaa)
• During the DEHKO-project it has been suggested
that a register for monitoring diabetes and its
complications
li ti
should
h ld b
be prepared
d
– Before that research register had been compiled only
for Type 1 DM among children and young adults

• The colloboration project between STAKES, Social
I
Insurance
Institution
I tit ti and
d th
the Fi
Finnish
i h Di
Diabetes
b t
Association was initiated during the fall 2003
• The FinDM project linked registed data from
f
the SII,
S
STAKES, and Statistics Finland
– Years 1988-2002
– The basic report was published in 2005
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Construction of FinDM II -database
• Negotiations for the compilation of new FinDM II
data during the spring 2007
• In december 2007 contract between STAKES and
the Finnish Diabetes Association for the
updating off FinDM data
– Also updating the CoDiF-project data
– Prepared for the inclusion of socioeconomic
variables

• During the spring 2008 a steering group for the
project was organized
• Applications for FinDM II data permissions during
spring/summer 2008
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Esimerkki rekisteritutkimusaineistosta
• Vaihe
V ih 1:
1 Diabeteskohortin
Di b t k h ti identifiointi
id tifi i ti
THL
THL

Hilmo

Kela

Bench

Erityiskorv.

1998-2007

1994-2007

1964-2007

THL
Kela

Poisto

Reseptit

1969-1993

1994-2007

THL

Kela

Synre
1987-2007

Tilastok

~650000
650000 hetua

Kuolinsyyt

637585 hlöä

1988-2006
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Yleistiedot
Lähde: Sund R, Koski S: FinDM II.
Diabeteksen ja sen lisäsairauksien
esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden
rekisteriperusteinen mittaaminen Tekninen raportti. Tampere: Suomen
Diabetesliitto; 2009.
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Esimerkki rekisteritutkimusaineistosta
• Vaihe 2: Seurantatiedot diabeteskohortille
Kela

Kela

Kela

THL

Reseptit

Hilmo

Eritkorv.

Munuais
THL

Sairpvr

Eläk

Tilastok

Syöpä

Kela

ETK

Kuol

Eläk

THL

Bench
THL

Poisto

Perus

THL

Kust

Sose

Tilastok

Sose

Synre
Lähde: Sund R, Koski S: FinDM II.
Diabeteksen ja sen lisäsairauksien
esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden
rekisteriperusteinen mittaaminen Tekninen raportti. Tampere: Suomen
Diabetesliitto; 2009.

FinDM II diabetes data / Reijo Sund

8

Rekisteritutkimus tutkimusprosessina
• Rekisteritutkimuksen tutkimusprosessi eroaa
”normaalista”, koska aineistoa ei tuoteta erikseen
vaan pyritään
itää käyttämään
kä ttä ää valmiita
l iit rekisteritietoja
ki t iti t j
tutkimusongelman ratkaisuun
Keskustelu

Ongelma

Asemointi

Kysymys

Menetelmä
Aineisto

Analyysi

Näkökulma

Idea

Vastaus

Teoria

Lähde: Sund, Reijo (2003): Utilisation of Administrative Registers Using Scientific Knowledge Discovery. Intelligent Data Analysis 7:6, 501-519.

Rekisteritutkimuksen kulku / Reijo Sund

9

Toisen käden aineistot?
• Perinteisessä metodologisessa lähestymistavassa
aineisto ajatellaan räätälöiden tuotettavaksi
k
kyseessä
ä olevan
l
ttutkimuksen
tki k
erityistarpeisiin
it i t
i ii
• Rekistereitä hyödyntävässä tutkimuksessa
tukeudutaan jo olemassa oleviin aineistoihin, jotka
on tuotettu muihin kuin käynnissä olevan
tutkimuksen tarkoituksiin
• Tällainen ”toisen käden” aineisto ohjaa
(opportunistisesti?) käsitteiden määrittelyä ja
tutkimusongelman asettelua
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Aineistojen koon aiheuttamia haasteita
• Rekisteriaineistot ovat tyypillisesti varsin isoja, jonka
seurauksena:
1. Alustavilla analyyseilla ja esikäsittelyllä on
suurempi merkitys kuin pienten aineistojen
tapauksessa
2 Analysointiin tarvitaan tehokkaita algoritmeja ja
2.
koneita
3 Aineiston ymmärtämiseen tarvitaan enemmän
3.
taustatietämystä
4. Kaikkia virheitä ei py
pysty
y korjaamaan
j
käsin
5. Isoissa aineistoissa esiintyy tyypillisesti sattuman
kautta hyvinkin
y
eriskummallisia “hahmoja”
j
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Tilastollisia haasteita
• Rekisteriaineistot ovat usein kokonaisaineistoja
– Otantavirheeseen perustuvan tilastollisen päättelyn
oletukset eivät päde

• Kun kyseessä ovat isot aineistot, tulee käytännössä
merkityksettömistäkin eroista helposti tilastollisesti
merkitseviä
• E
Erityisesti
it i
ti rekisteriaineistojen
ki t i i i t j esikäsittely
ikä itt l muistuttaa
i t tt
enemmän laadullista kuin määrällistä tutkimusta
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Yleismetodologisia haasteita
• Ei ole tarkoituksenmukaista automaattisesti olettaa
sekundaarisen datan olevan sopusoinnussa
ongelmanasettelun
l
tt l kkanssa
• Datan pitäisi antaa puhua puolestaan, mutta
merkitsevien assosiaatioiden kalastukseen tai
shoppailuun ei pitäisi sortua
• R
Rekisteriaineistojen
ki t i i i t j sofistikoituneesta
fi tik it
t jja
substanssitietoutta hyödyntävästä esikäsittelystä
tulee data
data-analyysin
analyysin tärkein vaihe
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Aineiston ymmärtäminen?
• Rekisteriaineisto on muiden tekemien enemmän tai
vähemmän latenttien valintojen lopputulema
• Ymmärtääkseen aineistoa, pitää tiedostaa ainakin:
– Mitkä tekijät ovat johtaneet alkuperäisen aineiston ja
informaatiojärjestelmän rakentumiseen?
– Mitkä ovat syyt käytetyille tietorakenteille ja mitä
niistä seuraa?
Harha /
kohina

Ilmiö

Koodaus

Rekisteri

Koodauksen
purku

Tutkimusaineisto

Lähde: Sund, Reijo (2003): Utilisation of Administrative Registers Using Scientific Knowledge Discovery. Intelligent Data Analysis 7:6, 501-519.
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Data, informaatio, taustatietämys
• Data ei itsessään sisällä informaatiota vaan
informaatio on jotain, mitä tuotetaan datasta ja
t
taustatietämyksestä
t ti tä k
tä
– Data ilman selityksiä on käyttökelvotonta

• Dataa on yleensä helppo siirtää, mutta riittävää
t
taustatietämystä
t ti tä
tä d
datan
t sopimisesta
i i
t erityisesti
it i
ti
alkuperäisestä poikkeaviin käyttötarkoituksiin ei ole
– Välit
Välitettävää
ttä ää metadataa
t d t tulee
t l liikaa
liik tai
t i tarvittavaa
t itt
tietämystä ei edes ole olemassa
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Apua? Vakaat käsitteet ja esikäsittely
• Pyritään käyttämään mahdollisimman paljon dataa,
jonka tulkitsemiseen ei tarvita perusymmärrystä
enempää
ää ttaustatietämystä
t ti tä
tä
– Perustavanlaatuisiin yleiskäsitteisiin (aika ja paikka)
perustuva suoraan havaittavia asioita kuvaava data

• Yritetään löytää aineistoa ”kuunnellen” sopiva
kompromissi havaintomahdollisuuksien ja
teoreettisten tavoitteiden väliltä
– Tutkimusprosessiin tulee ylimääräinen tulkintaoperationalisointi –vaihe,
vaihe jossa aineisto sovitetaan
vastaamaan ongelmanasettelua tai päinvastoin
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Esimerkki vakaan käsitteen käytöstä
• Ongelma: Kuinka monta henkilöä
diabeteskohortista on kuollut seuranta-aikana?
• Ratkaisu:
– Kuolema on vakaa käsite, johon ei liity
mittausvirhettä tai subjektiivisuutta
– Katsotaan aineistosta ”yhden rivin säännöllä” kuinka
monelle löytyy tieto kuolemasta
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Esimerkki esikäsittelystä
• Kysymys: Mikä on diabetekseen sairastumispäivä
kohorttiin kuuluvilla henkilöillä?
• Ratkaisu:
– Sairastumispäivää
p
ei y
yleensä edes tiedetä,, mutta
diagnoosipäivä voidaan periaatteessa havaita
– Rekistereistä ei löydy tietoa edes diagnoosipäivästä,
mutta ensimmäistä rekistereihin kirjautunutta
merkintää voidaan pitää arviona diagnoosipäivälle
• Erityiskorvausoikeus
E it i k
ik
• Lääkeosto
• Diagnoosi
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Esimerkki esikäsittelystä
• Kysymys: Kuinka moni diabeteskohorttiin kuuluvista
sairastaa tyypin 1 diabetesta?
• Ratkaisu:
– Tyypin
yyp 1 diabetes jjohtuu insuliinia tuottavien
betasolujen tuhoutumisesta autoimmuuniprosessin
seurauksena
• Tyypin 1 diabeetikko tarvitsee jatkuvasti insuliinia,
mutta ei hyödy haiman omaa insuliinineritystä
tehostavista lääkkeistä

– Rakennetaan (monimutkainen) algoritmi, jolla
identifioidaan tyypin
yyp 1 diabeetikot lääkeostojen
j
luokkien ja säännöllisyyden perusteella
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Classification of diabetic persons
Cl
Class

N

Persons died before 1997

180 813

N confirmed
No
fi
d di
diabetes
b t

7 740

Gestational diabetes (and no other diabetes)

52 715

Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM). Defined as
insulin purchases for each possible year and no purchases
for medication that stimulates the secrecation of insulin from
the pancreas.

50 027

Non-insulin-dependent
N
i
li d
d t di
diabetes
b t mellitus
llit (NIDDM)
(NIDDM). Other
Oth
diabetic persons.

346 290

Total number of persons in the cohort

637 585

Lähde: Sund R, Koski S: FinDM II. On the register-based measurement of the prevalence and incidence of diabetes and its longterm complications. A technical report. Tampere: Finnish Diabetes Association; 2009.
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Persons with diabetes by source of data
IDDM

NIDDM

Gestational

3.7%

45%

1.1%

Services only

-

7 2%
7.2%

45%

Demography only

-

0.5%

4.5%

Medication & Services

77%

36%

2.5%

Medication & Demography

0.2%

1.4%

0.1%

g p y
Services & Demography

-

0.7%

40%

Med. & Serv. & Demog.

19%

9.4%

6.7%

50 027

346 290

52 715

Medication only

• Medication = special reimbursement entitlement for antidiabetic
medications, purchases of antidiabetic medications
• Services = Hospital Discharge Register, the Benchmarking database
• Demography = Medical Birth Register, Causes of Death Register
Lähde: Sund R, Koski S: FinDM II. On the register-based measurement of the prevalence and incidence of diabetes and its longterm complications. A technical report. Tampere: Finnish Diabetes Association; 2009.
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Validointia:
Case inclusion in two diabetes registers
• A total of 38 898 and 37 611 diabetic persons were
identified from Helsinki and Espoo in the national
(Fi DM II) and
(FinDM
d regional
i
l (T2DR) register
i t
• FinDM II identified more in the age groups 20-65
• T2DR identified more among seniors (65+)

Lähde: Sund R, Harno K, Ranta S, Tolppala E-P: Comparing the case inclusion in two population-based diabetes registers.
Finnish Journal of eHealth and eWelfare 2010, 2(3):136-146.
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Perusraportointia:
p
Number of diabetic persons 1997-2007

Lähde: Koski S, Sund R: Diabeetikoiden määrä lisääntyy, mutta lisäsairaudet vähenevät. Diabetes ja lääkäri 2010, 39(1):7-11.
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Perusraportointia:
p
New cases of diabetes

IDDM

NIDDM

Lähde: Koski S, Sund R: Diabeetikoiden määrä lisääntyy, mutta lisäsairaudet vähenevät. Diabetes ja lääkäri 2010, 39(1):7-11.
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FinDM II aineiston tutkimuskäyttö
• Todella monipuolinen rekisteriaineisto, josta
raportoitavaa riittää
• Hankkeen ohjausryhmä koordinoi raportoitavia
asioita
• Tutkimustyötä tehdään yhteistyössä monien
j
kanssa
asiantuntijoiden
• Oli 30 ”tontitettua” osatutkimusta
–
–
–
–

Lisäsairaudet (mm.
(mm verisuoni- ja munuaisongelmat)
Kuolleisuus
Lääkkeiden käyttö
yms.
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Age-standardized
g
mortality
y among
g
diabetic persons by sex, per 1000 py

Lähde: Forssas E, Sund R, Manderbacka K, Arffman M, Ilanne-Parikka P, Keskimäki I: Diabeetikoilla yhä suuri ylikuolleisuus
muuhun väestöön verrattuna. Suomen Lääkärilehti 2010, 65(26-31):2359-2367.
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Age standardized excess mortality among diabetic
Age-standardized
persons aged 30-79 years in 2004-2007
MEN

WOMEN

IDDM

NIDDM

IDDM

NIDDM

N l
Neoplasms

1 73 (1
1.73
(1.53-1.96)
53 1 96)

1 34 (1
1.34
(1.28-1.39)
28 1 39)

2 25 (1
2.25
(1.93-2.61)
93 2 61)

1 36 (1.29-1.43)
1.36
(1 29 1 43)

Vascular diseases

3.54 (3.29-3.82)

1.99 (1.93-2.04)

5.44 (4.90-6.05)

2.25 (2.16-2.34)

Ischemic heart disease

4 20 (3
4.20
(3.86
86-4
4.58)
58)

2 15 (2
2.15
(2.07
07-2
2.22)
22)

7 89 (6
7.89
(6.97
97-8
8.94)
94)

2 63 (2.49
2.63
(2 49-2
2.77)
77)

Cerebrovascular diseases

2.75 (2.25-3.36)

1.81 (1.68-1.94)

3.36 (2.61-4.32)

1.73 (1.59-1.89)

Respiratory
p
y diseases

1.73 ((1.29-2.31))

1.22 ((1.11-1.34))

2.56 ((1.66-3.94))

1.50 ((1.31-1.72))

Alcohol related

3.07 (2.65-3.55)

1.90 (1.76-2.05)

3.17 (2.25-4.48)

2.33 (2.01-2.71)

Accidents and violence

1.80 (1.51-2.14)

1.32 (1.22-1.42)

1.66 (1.13-2.44)

1.55 (1.36-1.76)

1.85 (1.37-2.50)

1.50 (1.29-1.74)

1.75 (0.91-3.38)

1.57 (1.19-2.07)

Other causes of death

1.99 (1.64-2.40)

1.35 (1.26-1.44)

2.80 (2.28-3.43)

1.41 (1.32-1.52)

All causes of death

3.09 (2.94-3.24)

1.65 (1.61-1.68)

4.05 (3.79-4.34)

1.75 (1.70-1.79)

Suicides

Lähde: Forssas E, Sund R, Manderbacka K, Arffman M, Ilanne-Parikka P, Keskimäki I: Diabeetikoilla yhä suuri ylikuolleisuus
muuhun väestöön verrattuna. Suomen Lääkärilehti 2010, 65(26-31):2359-2367.
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Proportions
p
of antidepressant
p
users in
Finland 1997-2007

Lähde: Manderbacka K, Sund R, Koski S, Keskimäki I, Elovainio M: Diabetes and depression? Secular trends in the use of
antidepressants among persons with diabetes in Finland in 1997-2007. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2010, [Epub ahead of print].
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Incidence of first stroke among
g diabetic
persons 1997-2007, per 100000 py

Lähde: Koski S, Sund R: Diabeetikoiden määrä lisääntyy, mutta lisäsairaudet vähenevät. Diabetes ja lääkäri 2010, 39(1):7-11.
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Incidence of first AMI among
g diabetic
persons 1997-2007, per 100000 py

Lähde: Koski S, Sund R: Diabeetikoiden määrä lisääntyy, mutta lisäsairaudet vähenevät. Diabetes ja lääkäri 2010, 39(1):7-11.
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Tarkempi esimerkki: amputaatiot
• Tarkastellaan Suomessa tehtyjä alaraajojen
amputaatioiden ilmaantuvuutta diabetestyypeittäin
• Identifioitiin amputaatiot Hoitoilmoitusrekisteristä
toimenpidekoodeja käyttäen
• Luokiteltiin amputaatiot suuriin (reisi ja sääri) ja
pieniin ((nilkasta alaspäin)
p
p )
• Ennen diabeteksen rekisteröintiä tapahtuneet
amputaatiot katsottiin ei-diabeettisiksi
ei diabeettisiksi
amputaatioiksi
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Amputaatiot
• Rajoituttiin katsomaan vain ensimmäisiä suuria
amputaatioita
– Suuret amputaatiot löytyvät varmasti rekisteristä
– Rajoittumalla ensimmäisiin amputaatioihin
homogenisoidaan populaatiota

• Laskettiin amputaatioiden lukumäärät ikä- ja
sukupuoliryhmittäin joka luokalle
• Ilmaantuvuuden laskemista varten tarvittiin
riskiväestö(je)n seuranta
seuranta-aikatiedot
aikatiedot
– Koko väestön seuranta-ajat keskiväestötiedoista
– Ei-diabeetikkojen
Ei di b tikk j seuranta-ajat
t j t saatiin
tii vähentämällä
äh tä ällä
diabeetikoiden seuranta-ajat koko väestön seurantaajoista
FinDM II diabetes data / Reijo Sund
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Amputaatiot
• Laskettiin vakioidut ilmaantuvuudet
– Epäsuoralla vakioinnilla

• Piirrettiin kuva
– logaritminen
asteikko
– Y-ITDM = alle
40v IDDM
– O-ITDM = 40+
IDDM
– NITDM = tyyppi 2
– Non-DM =
ei-diabeetikot
Lähde: Ikonen T, Sund R, Venermo M, Winell K: Fewer major amputations among persons with diabetes in Finland in 1997-2007
- A population-based study. Diabetes Care 2010, 33(12):2598-2603.
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Amputaatiot
• Havaittiin laskeva trendi ilmaantuvuudessa
• Diabetespopulaatio
p p
on kuitenkin kasvanut huimasti
seuranta-aikana
– Ehkä p
potilaita diagnosoitu
g
aikaisemmin jja
parempikuntoisena

• Miten ilmaantuvuus olisi käyttäytynyt,
y y y y , jos
j
diabetespopulaatio olisi kehittynyt samalla tavalla
kuin koko väestö?
– 48,8 %:n lasku typistyy 28,8 % laskuksi, joka on
samaa luokkaa kuin ei-diabeetikoilla

• -> Diabeetikoiden amputaatioilmaantuvuus ei ole
vähentynyt sen enempää kuin koko väestön
FinDM II diabetes data / Reijo Sund
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Lopuksi
• Rekisteritutkimus voi tuottaa erittäin arvokasta
tieteellistä tietoa
– Erityisesti suomalaiset rekisteriaineistot erinomainen
lähtökohta

• Rekisteritutkimuksen kulku hyvin samankaltaista
kuin missä tahansa tieteellisessä tutkimuksessa
– Erityishaasteita sekundaarisesta aineistosta

• Rekisteritutkimuksessa tarvitaan monipuolista
osaamista
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• Kirjallisuutta rekisteritutkimuksesta:
– Sund, Reijo (2008): Methodological Perspectives for RegisterBased Health System Performance Assessment. Developing a
p Fracture Monitoring
g System
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in Finland. Stakes Research
Hip
Report 174. National Research and Development Centre for
Welfare and Health, Helsinki.
p
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-33-2132-1
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