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Statistikk
Agenda:
• En oversikt
• Risiko og odds ratio
• Statistikk og tilfeldige/systematiske feil
• Statistisk signifikans og klinisk betydning



Statistikk

En måte å kvantitativt beskrive eller analysere fenomener

• Vi bruker tall
• Direkte måling
• Vekt, høyde, blodtrykk, blodprosent, sykelighet, dødelighet

• Indirekte måling
• Holdninger, tanker, emosjoner, helserelatert livskvalitet

Vi måler med forskjellige skalaer avhengig av hva vi måler



ANALYSERE

BESKRIVE

Nominalskala/
Dikotom 

Ordinalskala

Intervallskala

Ratioskala

Sentraltendens 
og spredning

Sammenhenger 
mellom variabler

Forskjeller 
mellom/innen 

grupper

Frekvensfordeling

De grunnleggende kategoriene i statistikk

«Kun beskrivelse»

Statistisk signifikante forskjeller?

Statistisk signifikante forskjeller?

Beskytter mot
tilfeldige feil



ANALYSERE

BESKRIVE

Nominalskala 

Ordinalskala

Intervallskala

Ratioskala

Sentraltendens 
og spredning

Sammenhenger 
mellom variabler

Forskjeller 
mellom/innen 

grupper

Frekvensfordeling

Gruppediskusjon: Bruk 10 minutter på å «plassere» de grunnleggende kategoriene
i statistikk i helsetjenestens kjernespørsmål. 



STATISTIKK

ANALYSERE

BESKRIVE

Modalverdi og variasjonsbredde

Medianverdi og interkvartilavvik

Gjennomsnitt og standardavvik

Nominalskala 

Ordinalskala

Intervallskala

Ratioskala

Sentraltendens 
og spredning

Sammenhenger 
mellom variabler

Forskjeller 
mellom/innen 

grupper

2 variabler

≥ 3 variabler

2 grupper/målepunkter

≥ 3 grupper/målepunkter

Chi2, Spearman, Pearson

Multippel/logistisk regresjon

Chi2, Wilcoxon, t-test

Variansanalyse

Frekvensfordeling

Statistikk – en oversikt



Risiko (sjanse) 
I bunn og grunn et brøk

Antall personer som faktisk får en sykdom
Antall personer som kan få sykdommen

Dette er risiko i 
populasjonen

Nominalskala 

Antall personer som ble diagnostisert med
tykktarmskreft i Norge i 2013 

Antall personer i Norge i 2013 

4 000

5 000 000
= 0,0008

Risiko for 1 person 0,0008 x 1 0,0008 av 1 person
Risiko for 10 personer 0,0008 x 10 0,008 av 10 personer
Risiko for 100 personer 0,0008 x 100 0,08 av 100 personer
Risiko for 1 000 personer 0,0008 x 1 000 0,8 av 1 000 personer
Risiko for 10 000 personer 0,0008 x 10 000 8 av 10 000 personer
Risiko for 100 000 personer 0,0008 x 100 000 80 av 100 000 personer



Beregning av risiko/sjanse
Nominalskala 

Tenk alltid på: Hva er utfallet? I hvilken retning går utfallet?

Ikke røyker

Røyker

Hjerteinfarkt

23

31288

377

Ja Nei Total 

400

400

a b

c d



Risiko og risikoforskjell (ARD)

23

88 312

377 400

400

a b

c d

Ikke røyker: a/(a+b) = 23/400 = 0,06 (6 %)

Røyker: c/(c+d) = 88/400 = 0,22 (22 %)R
is

ik
o

R
is

ik
o

fo
rs

kj
el

l

c/(c+d) – a/(a+b) = 22 % – 6 % = 16 %-enheter 



Relativ risiko

23

88 312

377 400

400

a b

c d

a/a+b

c/c+d

0,06

0,22
== 0,27

Tallet 1 indikerer at risikoen/sjansen er like stor i begge gruppene



Odds ratio (OR)

23

88 312

377
a b

c d

a/b

c/d
=

23/377

88/312

0,06

0,28
0,21= =

Sannsynligheten for at en hendelse skal skje
Sannsynligheten for at en hendelse ikke skal skje



Statistikk og tilfeldige/systematiske feil

Statistisk analyse sier noe om sannsynligheten for at en 

sammenheng eller forskjell har oppstått ved en tilfeldighet

p-verdi
0,05; 0,01; 0,001; «eksakt p-verdi»

Konfidensintervall 95 % (95%CI)

Statistisk analyse sier ikke noe om systematiske feil (bias)



Statistisk signifikans vs. klinisk betydning

Både p-verdier og konfidensintervall er avhengige av utvalgets  
størrelse/antall hendelser

Trivielle forskjeller/korrelasjoner kan bli statistisk 
signifikante i store utvalg/stort antall hendelser

Type I-feil

Store forskjeller/høye korrelasjoner kan bli statistisk ikke-
signifikante i små utvalg/lite antall hendelser

Type II-feil

Se på tallene!



Meta-analyse
Agenda:
Viktige begreper i meta-analyse
• Effektmål og statistisk modell
• Effektestimat og retning på effekten
• Heterogenitet                    
Diagnostiske test
• Sensitivitet
• Spesifisitet 



Meta-analyse

Hva er en meta-analyse?

En statistisk sammenstilling av kvantitative resultater (tall) 
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)



Resultatet av meta-analysen i Liang 2020:
vi ser på viktige begreper

Alle inkluderte studier
og resultatene + vekting
av studiene basert på
antall hendelser og deltakere



Effektmål og statistisk modell

Effektmål 
• Relativ risiko (95%CI)
• Odds ratio (95%CI)
• Gjennomsnittsforskjell, MD (95%CI)
• Standardisert gjennomsnittforskjell, 

SMD (95%CI)

Statistisk modell
Fixed effect, 
• én sann underliggende 

effektstørrelse i alle studier
Random effects, 
• den sanne effekten kan variere 

fra studie til studie



Resultatene i hver enkelt studie, tall + forest plot



Effektestimatet (95%CI) + skalaen

Retning på effekten:
• Til fordel for tiltaksgruppen
• Liten eller ingen forskjell
• Til fordel for kontrollgruppen



Heterogenitet – statistisk 

Beregnes i meta-analysen
• Hvor stor andel av 

resultatene som ikke kan 
forklares av tilfeldig 
variasjon
• I2, Chi2

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

«Klinisk heterogenitet»
• Er studiene tilstrekkelig 

like til å slås sammen?



Oppgave alene: Har forfatterne slått sammen studiene på en 
riktig måte? 



Basert på 6 klynge-
randomiserte studier

Basert på 2 kohort-studier

Basert på 12 case-
control studier



True/False
Positive

True/False
Negative 





We included studies of people with suspected current SARS‐CoV‐2 infection, known to 
have, or not to have SARS‐CoV‐2 infection, or where tests were used to screen for 
infection. 

We included test accuracy studies of any design that evaluated antigen or 
molecular tests suitable for a point‐of‐care setting (minimal equipment, sample 
preparation, and biosafety requirements, with results available within two hours of 
sample collection). 

We included all reference standards to define the presence or absence of 
SARS‐CoV‐2 (including reverse transcription polymerase chain reaction (RT‐PCR) 
tests and established clinical diagnostic criteria).

Eksempel 



Figure 4 Forest plot of studies evaluating rapid molecular tests. Studies grouped by test and sample type
(NP: nasopharyngeal; OP: oropharyngeal; RUO: research use only)

On average, the sensitivity for the rapid molecular tests was 95.2% (95%CI 86.7%, 98.3%) with specificity 98.9% 
(95% CI 97.3, 99.5%). The evaluations are subject to methodological limitations, and we do not know how the 
assays would perform in any specific clinical setting when used in people suspected of having COVID‐19 infection or 
of having been exposed to a confirmed case.



Sammenfatning
Meta-analyse

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



GRADE
Agenda:
• Trinnene i GRADE
• Domenene i GRADE
• Endelig vurdering av tillit til effektestimatet



GRADE

Vurdering av tillit til den samlede dokumentasjonen og 

effektestimatet





Hva betyr de endelige vurderingene?

Høy tillit: Vi har stor tillit til at effektestimatet ligger nær 

den sanne effekten.

Middels tillit: Vi har middels tillit til effektestimatet: Det 

ligger sannsynligvis nær den sanne effekten, men det er 

også en mulighet for at den kan være forskjellig.

Liten tillit: Vi har begrenset tillit til effektestimatet: Den 

sanne effekten kan være vesentlig ulik effektestimatet.

Svært liten tillit: Vi har svært liten tillit til at 

effektestimatet ligger nær den sanne effekten.



Vi bruker Liang 2020 som eksempel

Vi bruker effektestimatet fra 
de klyngerandomiserte 
studiene
Vi skal vurdere tilliten til 
dette



Første trinn: studiedesign



Andre trinn: risiko for systematiske skjevheter



Andre trinn: heterogenitet/manglende konsistens 



Andre trinn: direkthet/manglende direkthet

Spørsmålet: P I C O

Populasjon?
Sammenligning?

Helsearbeidere
Pilgrimmer
Husholdninger x 3
Studenter 



Andre trinn: manglende presisjon

Vi ser på
• Bredden på konfidensintervallet og hva det inkluderer
• Antall hendelser, deltakere og studier



Andre trinn: publikasjonsskjevhet



Oppgave alene: hva blir din vurdering?

Høy tillit: Vi har stor tillit til at effektestimatet ligger nær 

den sanne effekten.

Middels tillit: Vi har middels tillit til effektestimatet: Det 

ligger sannsynligvis nær den sanne effekten, men det er 

også en mulighet for at den kan være forskjellig.

Liten tillit: Vi har begrenset tillit til effektestimatet: Den 

sanne effekten kan være vesentlig ulik effektestimatet.

Svært liten tillit: Vi har svært liten tillit til at 

effektestimatet ligger nær den sanne effekten.



Tredje trinn; endelig vurdering av tillit til effektestimatet



Sammenfatning 
GRADE

GRADE er en systematisk måte å vurdere tilliten til et estimat gjennom 

å se på kvaliteten på den samlede dokumentasjonen som estimatet 

bygger på.

GRADE er utviklet for effektestimat men tilnærminger finnes for
Prognose
Diagnostikk
Og kan tilpasses spørsmål om årsak og prevalens men få eksempler så langt


