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En statistisk syntese av 
kvantitative resultater fra 
flere tidligere studier



Summerer tidligere forskning om et fenomen 

Gir en bedre og sikrere helhetsbilde over forskningen
Økt statistisk styrke
Forbedret presisjon (smalere konfidensintervall)

Kan villede hvis ikke systematiske feil i, stor variasjon 
mellom, og skjevheter i rapportering av 
primærstudier tas i betraktning



Reviews (’traditional’/’narrative’ )

Meta-analysis

Systematic review

Health Technology 

Assessment



Viktige begreper (1)
Effektspørsmål Andre kjernespørsmål

For dikotome data
Relativ risiko (RR)
Odds ratio (OR)

For kontinuerlige data
Gjennomsnittsforskjell (MD)
Standardisert gjennomsnittsforskjell 

(SMD)

Alle med 95 % 
konfidensintervall (95%CI)

I tillegg: 

Prevalenstall

Insidenstall

Korrelasjonskoeffisienter

Regresjonskoeffisienter

Bli venn med en statistiker!



Viktige begreper (2)

Effektestimat
Resultatet i meta-analysen
Anslår populasjonseffekten basert på resultatene i de inkluderte 

studiene
Relativ risiko (95%CI)

Odds ratio (95%CI)

Gjennomsnittsforskjell (95%CI)

Standardisert gjennomsnittforskjell (95%CI)



Viktige begreper (3)

Statistiske modeller
Fixed effect, vi antar att

det er én sann underliggende effektstørrelse i alle studier.

alle forskjeller i observerte effekter beror på utvalgsfeil

Random effects, vi antar att
den sanne effekten kan variere fra studie til studie på grunn av for eksempel 
forskjellig blanding av deltakere og implementering av tiltak



Viktige begreper (4)
Heterogenitet

«Klinisk»
Kritikken om å sammenligne epler og pærer
PICO, breie inklusjonskriterier
«splitting» / «lumping»

Statistisk - beregnes i meta-analysen
Hvor stor andel av resultatene som ikke kan forklares av tilfeldig variasjon

Chi2, I2

Grad av variasjon blant effektene som er observert i de forskjellige studiene
Tau2

«Stor» heterogenitet undersøkes, skal helst forklares
Sensitivitets-/subgruppeanalyser



Viktige begreper (5) Forest plot

Dikotome dataKontinuerlige data





PICO



Effektmål og statistisk modell



Resultatene i de inkluderte studiene



Vekting av studier



Effektestimat



Statistisk heterogenitet



Sensitivitetsanalyse – er effektestimatet robust mht våre valg? 

Retning og størrelse på effekten

Study characteristic SMD (95% CI)

Health status

Patient group 0.68 (0.43, 0.93)

Healthy with risk factor(s) for CVD 0.17 (-0.10, 0.44)

Duration of the intervention

12 weeks 0.57 (0.12, 1.03)

36+ weeks 0.41 (0.07, 0.74)

Profession of person(s) delivering intervention

Psychologist + exercise specialist 0.78 (0.41, 1.14)

Nurse/research assistant/health educator 0.35 (0.06, 0.65)

Risk of bias

Unclear 0.64 (0.34, 0.94)

Low 0.29 (-0.04, 0.62)



Subgruppeanalyse 



Viktige begreper (6)

Publiseringsskjevhet (publication bias)
Alle studier blir ikke publisert, særlig ikke studier med ikke-
signifikante resultater
Da kan effektestimatet bli villedende

Funnel plot
En måte å undersøke publiseringsskjevhet



Funnel plot




