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Hva er 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



Hvilke ord forbinder du med:

Beskrivende statistikk?

Statistisk analyse?



STATISTIKK – en oversikt

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



Frekvensfordeling



Sentraltendens og variasjon

Gjennomsnitt
Summen av alle målinger delt på antall 
målinger

Standardavvik
Det gjennomsnittlige avviket fra 
gjennomsnittet

Viser om det er stor eller liten variasjon

Måling ø [cm]
1 51
2 53
3 60
4 56
5 52
6 56
7 54
8 54
9 55

10 57

Gj.snitt 54.8
St.avvik 2.62 



Normalfordelingen



Statistisk analyse

Forskjell mellom grupper

Mellom to/flere grupper – et tidspunkt
Innen samme gruppe – to eller flere tidspunkt
Kombinasjon av disse

Gjennomsnitt
Medianverdi



Statistisk analyse

Sammenheng mellom variabler 

Spredningsdiagram 

Korrelasjonskoeffisient (r)

Kan variere mellom -1 og + 1

r2 
hvor stor andel av variasjonen 

som er felles



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
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o
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o
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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



Flere begreper knyttet til risiko

Relativ risikoreduksjon (RRR): 1 – relativ risiko

Number needed to treat (NNT)

Antall personer som må behandles for å forhindre et ugunstig 
utfall
100/risikoforskjell uttrykt i % (100/16 = 6,25)

Number needed to harm (NNH)

Hvor mange som kan behandles før én risikerer å få bivirkninger

Hazard ratio

Veid gjennomsnitt av RR i løpet av en oppfølgingsperiode



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


