
Betydning av klinisk skjønn

Bayesiansk statistikk
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Bayesiansk metode

• Starte med å anslå a priori sannsynlighet for en 
hendelse. Teste vha Bayes teorem. Beregne a 
posteriori sannsynlighet for hendelsen.

• Medisinsk diagnostikk: 

Sykehistorie – vurdere ved klinisk skjønn 
sannsynlighet for sykdom. Ved stor nok 
sannsynlighet (indikasjon) utføre en 
test/undersøkelse vha Bayes metodikk (sensitivitet 
og spesifisitet) og beregne posttestsannsynlighet
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Psykiatrisk diagnostikk

• Psykiske lidelser er ikke objektivt 
avkreftbare/verifiserbare og diagnostisering er 
basert på klinisk skjønn

• Psykometriske tester er ikke validert ift en 
objektiv «gullstandard» og er også basert på 
klinisk skjønn.

• Bayesiansk metodikk inkluderer bruk av klinisk 
skjønn
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Bayesiansk metodikk i psykiatri

• Et eksempel: hørselshallusinose som psykotisk 
symptom

• Svaret på spørsmålet: ”hører du stemmer?” 
kan tolkes ulikt avhengig av kontekst (a priori
sannsynlighet, sensitivitet og spesifisitet)

• Illustreres ved 3 fiktive pasientkasuistikker i en 
øh-setting på psykiatrisk legevakt
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Pasient 1

• Mann 25 år, ufb, hentet av politi etter å ha 
angrepet en statue og skreket til 
forbipasserende. Ustelt. Nekter å håndhilse 
eller gi blikkontakt. Redd, snakker 
usammenhengende uten forutgående 
spørsmål, latenstid, gestikulerer vilt. 

• Hvor sannsynlig er det at han er hallusinert?
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Pasient 1

• På spørsmål om han hører stemmer, svarer 
han NEI

• Hvor sannsynlig er det nå for at han er 
hallusinert?
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Pasient 2

• Kvinne 50 år. Ingen tidligere psykisk lidelse. 
Ingen psykisk lidelse i familien. Fast jobb i 
mange år, gift i 25 år, 2 velfungerende barn. 
Kommer til samtale m ektemann. Oppgir 
nedstemthet ift at barna har flyttet ut. For 
øvrig upåfallende. 

• Hva er sannsynligheten for at hun er 
hallusinert?
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Pasient 2

• På spørsmål om hun hører stemmer, svarer 
hun at hun tror på ånder og kan av og til høre 
at de svarer. Så JA, hun hører stemmer.

• Hva er sannsynligheten nå for at hun er 
hallusinert?
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Pasient 3

• Ung velutdannet mann kommer sammen m sin 
kjæreste. Bror m kjent psykoselidelse. Kjæreste 
har på forhånd ringt og varslet bekymring fordi 
hun opplever han som underlig. Han har sagt opp 
jobben uten å informere henne og hun har hørt 
han snakke med seg selv. Velkledd og velstelt. 
God formell kontakt. Viser klar motvilje mot 
undersøkelsen, bekrefter dette selv. Mimikkfattig, 
svarer kortfattet og av og til etter lengre pauser.
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Pasient 3

• Når kjæresten ikke er med i samtalen, forteller 
han at han ikke føler han kan stole på henne 
lengre. Sier han føler at han er i en livskrise, 
men ønsker ikke noe hjelp fra psykisk 
helsevern.

• Hva er sannsynligheten for at han er 
hallusinert?
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Pasient 3

• På spørsmål om han hører stemmer, svarer 
han NEI

• Hva er nå sannsynligheten for at han er 
hallusinert?
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Klinisk skjønn

• Mange klinikere ville vurdert pasient 1 som 
sannsynlig hallusinert, pasient 2 som 
sannsynligvis ikke hallusinert og pasient 3 som 
tvilstilfelle.

• Pas 1 og 2 blir i så fall vurdert i strid m 
informasjon innhentet fra spørsmålet, mens v 
pas 3, ville svaret på spørsmålet bli vektlagt.

• Dette er i tråd med bayesiansk tenkning
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Klinisk skjønn

• Er erfarne klinikere «bayesianere» uten at de 
er klar over det?

• I evidensbasert medisin forutsettes dette

• Ved en rekke somatiske tilstander er 
bayesiansk tilnærming vist å gi best 
diagnostisk presisjon. F.eks DVT og akutt 
appendicitt.

13



• ICD 10 definerer hallusinose (en av flere 
symptomer) som psykose

• Psykoseprevalens i befolkningen 0,2% 
(Kringlen, 2001)

• Forekomst av personer som angir at de hører 
stemmer er mye høyere, her forsiktig estimert 
til 4 %

Diagnostisk utfordring vedr hallusinose
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Metodeanvendelse i praksis; HDir

• Obligatoriske screeningspørsmål for å avdekke 
høyrisikotilstander, bl a psykose

• Screening på hørselshallusinose ved å stille 
spm «hører du stemmer»

• Inkludert blant de 0,2 % psykoserammede, har 
vi de hørselshallusinerte
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Screening som metode 

• Effekt av screening er heftig debattert ved 
ulike somatiske tilstander som for eksempel 
brystkreft og prostatakreft

• Screening i psykiatrien har ikke utløst 
tilsvarende debatt
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Eksempel: Screening og kreft

• En gitt krefttype foreligger hos 1 % av 
befolkningen

• Vi har en test som er 99 % treffsikker

• Tester en tilfeldig person og testen er positiv

• Hva er sannsynligheten for at denne personen 
har kreft?(Positiv prediktiv verdi)
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Vurdering (34)

• Rett svar er 50%
• Det er 1 % sjanse for at du utførte testen på en 

syk person.  
• Det er 99 % sjanse for at du testet en frisk person. 
• Siden testen er positiv, er det 50% sannsynlig at 

du fant den syke (sann positiv) og 50 % sannsynlig 
at du feildiagnostiserte en av de friske (falsk 
positiv)

• Metodikk i utregningen er Bayesiansk statistikk
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Bayesiansk logikk

• En diagnose (resultat av diagnostisk test) og 
sykdom (gullstandard) er avhengige binære (to 
utfall) variabler

• Forholdet mellom dem uttrykkes statistisk 
gjennom Bayes teorem: 

P(B gitt A) = P(B) * P(A gitt B) / P(A)
sannsynlighet for at selvrapportert stemmehøring
(diagnostisk test A+/-) og hallusinose (sykdom B+/-) skal 
opptre samtidig
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Bayes teorem forts.

• Posttestsannsynlighet avhenger av pretest 
sannsynlighet (prevalens) og testens 
egenskaper (sensitivitet, spesifisitet)

• Initialt anslås pretestsannsynlighet for 
hallusinose basert på kunnskap man har før 
testen/klinisk skjønn

• Testens egenskaper identifiseres eller anslås 
etter klinisk skjønn og testen gjennomføres

20



Fremgangsmåte ved 
hørselshallusinose

• 3 prevalensgrupper (lav, middels og høy), 
sammenfallende med kasuistikkene 

• Sensitivitet og spesifisitet anslås(kunnskap/klinisk 
skjønn)

• Hver gruppe testes (spørsmålet stilles)

• Utregning av posttestsannsynlighet; positiv 
prediktiv verdi og negativ prediktiv verdi for hver 
av prevalensgruppene (for å vise hvordan 
pretestsannsylighet påvirker 
posttestsansynlighet)
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Prevalensgrupper

• Lavprevalensgruppe: Dersom all info foruten svaret på 
spørsmålet utelukkes, vil prevalens være lik prevalens i 
befolkningen 
Pasient 2. P(B)=0,2 % (Kringlen)

• Middelsprevalensgruppe: Når forutgående informasjon gir 
sterk tvil. 
Pasient 3. P(B)= 50%

• Høyprevalensgruppe: Når informasjon sterkt peker i retning 
av hallusinose. 
Pasient 1. P(B)= 80%
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Sensitivitet

Forteller hvor bra testen er på syke
P(A+ gitt B+) = P (positiv test gitt syk)

Sensitivitet = sannsynlighet for at en person som er 
hallusinert bekrefter stemmehøring
• Vurderes (antas) skjønnsmessig til 90% 

(fortielse/tildekking/mistenksomhet med mer) 

P(A+)= P(positiv test)
forekomst av selvrapportert stemmehøring i 
befolkningspopulasjonen. 

Estimert til 4% 
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Spesifisitet

Forteller hvor bra testen er på friske

P(A- gitt B-) = P(negativ test gitt frisk) 

Spesifisitet = sannsynlighet for at en frisk person 
benekter stemmehøring

• Med utgangspunkt i rapportert stemmehøring
i normalbefolkningen, er denne estimert til 
96%

24



Negativ og positiv prediksjonsverdi

• Negativ prediktiv verdi (NPV):

P(B- gitt A-) = P(frisk gitt negativ test)

Sannsynlighet for å ikke være hallusinert dersom 
man benekter stemmehøring

• Positiv prediktiv verdi (PPV):

P(B+ gitt A+)=P(syk gitt positiv test) 

Sannsynlighet for å være hallusinert når pasienten 
bekrefter stemmehøring
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Metodikk/gjennomføring

• Beregning av positiv og negativ prediktiv verdi 
for lav-, middels- og høyprevalensgruppene 
ved Bayes teorem

• Illustreres gjennom bruk av en CHI – kvadrat 
tabell
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Illustrasjon(35,36,37)

Test Syk Frisk

+ SP (sann positiv)
a

FP (falsk positiv)
b

a+b

_ FN (falsk negativ)
c

SN (sann negativ)
d

c+d

a+c b+d a+b+c+d
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Sensitivitet = a/a+c = 0,9
Spesifisitet = d/b+d = 0,96
PPV           = a/a+b
NPV           = d/c+d

Positiv 
Prediktiv verdi (%)

Negativ 
Prediktiv verdi

Lavprevalensgruppe 4,3 % 99,9 %

Middelsprevalensgruppe 96 % 91 %

Høyprevalensgruppe 99 % 70,5 %



Tolkning-høy prevalensgruppen

Høy PPV og lav NPV:

• Bekreftende svar gir 99 % sannsynlighet for 
hallusinose (psykose) (PPV)

• Avkreftende svar gir 70,5 % sannsynlighet for 
ikke hallusinose (psykose) (NPV)

• Spørsmålet egner seg for bekreftelse

• Egner seg dårlig for avkreftelse
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Tolkning-middelsprevalensgruppen

Høy PPV og høy NPV:

• Bekreftende svar gir 96% sannsynlighet for 
hallusinose (psykose) (PPV) 

• Avkreftende svar gir 91 % sannsynlighet for 
ikke å være hallusinert (psykotisk) (NPV)

• Testen/spørsmålet har høy diagnostisk verdi
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Tolkning-lavprevalensgruppen

Lav PPV og høy NPV:

• Bekreftelse på spørsmål om stemmehøring gir 
4,3 % sannsynlighet for psykose (PPV)

• Avkreftende svar gir 99,9% sannsynlighet for å 
ikke være psykotisk (NPV)

• PPV på 4,3% vil gi ekstremt mange falsk 
positive

• Bør spørsmålet stilles til lavprevalensgruppen?
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Konklusjon

• Skjønnsmessig vurdering  av pretestsannsynlighet for sykdom 
basert på journalopptak og klinisk kompetanse. Ved lav 
pretestsannsynlighet bør ikke testen tas. Ved høy prevalens er NPV 
lav.

• Skjønnsmessig vurdering av sensitivitet (sannsynlighet for at en syk 
person bekrefter symptomet)

• Skjønnsmessig/kunnskapsmessig vurdering  av spesifisitet 
(sannsynligheten for at en frisk person avkrefter symptomet)

• Spesifisitet og sensitivitet kan være situasjonsbetinget og påvirket 
av konteksten; bl a av konsekvensen av å være definert som syk 
eller frisk (tvang, straffeansvar, erstatning, NAV, jobbintervju, 
skikkethet, barnefordeling  mm)

• Betydning av prevalens (tester vi mest sannsynlig èn som er syk 
eller frisk): påvirker PPV og NPV , men ikke sensitivitet eller 
spesifisitet.
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Forenkling

• Sensitivitet = a/a+c = 0,9

• Spesifisitet = d/b+d= 0,96

• Sensitivitet og spesifisitet er egenskaper v testen 
og vil være avhengig av kontekst/klinisk 
skjønn/kunnskap.

• PPV              = a/a+b

• NPV              = d/c+d

• PPV og NPV er avhengige av prevalens, 
sensitivitet og spesifisitet
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Bayesiansk statistikk/metode

33

Starte med å vurdere a priori sannsynlighet, 
teste og regne ut a posteriori sannsynlighet



Krefteksempelet

test syk frisk sum %

+ 99 99 198 PPV=99/198 50%

- 1 9801 9 802 NPV=9801/9802 99,99

100 9900 10 000

Sens=0,99 Spes=0,99
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Eksempel-utregning for 
lavprevalensgruppen-0,2 % syke

35

test syk frisk sum %

+ 180 3 992 4 172 PPV=180/4 172 4,3

- 20 95 808 95 828 NPV=95 808/95 828 99,99

200 99 800 100 000

Sens=0,9 Spes=0,96



Utregning middels prevalens-50% syke

test syk frisk sum %

+ 45 000 2 000 47 000 PPV=45 000/47 000 96

- 5 000 48 000 53 000 NPV=48 000/53 000 91

50 000 50 000 100 000

Sens=0,90 Spes= 0,96
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Utregning høy prevalens- 80% syke

test syk frisk sum %

+ 72 000 800 72 800 PPV=72 000/72 800 99

- 8 000 19 200 27 200 NPV=19 200/27 200 70,5

80 000 20 000 100 000

Sens=0,90 Spes=0,96
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