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1.1 Indledning

Hvad er statistik?
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Statistik handler groft sagt om talbehandling. Mange beslutninger i dagens samfund er
baseret på tal. Politiske beslutninger er bl.a. baseret på tal om den økonomiske udvikling,
mens medicinske beslutninger bl.a. er baseret på tal om patienter. Dels tal som beskriver den
enkelte patient, dels tal som beskriver hele befolkningen, for at have et
sammenligningsgrundlag.

Det er klart at hvis man ønsker at sammenligne en konkret patients
hæmoglobinkoncentration med den raske del af befolkningen, så bliver man ikke specielt klog
af at se hæmoglobinkoncentrationerne fra f.eks. 3000 raske personer. Man bliver nødt til at
kunne danne sig et overblik over disse tal, og det er bl.a. her statistikken kommer ind i
billedet.

Statistik kan overordnet opdeles i to områder:

Beskrivende statistik (deskriptiv statistik)
Konkluderende statistik (eller induktiv statistik, eller statistisk inferens)

Beskrivende statistik

Den beskrivende statistik handler om at skabe overblik over en masse tal. I stedet for at
opskrive 3000 hæmoglobinkoncentrationer kan man måske nøjes med at angive en
middelværdi og en spredning, eller man kan måske lave et histogram som illustrerer tallene
grafisk. Hvis man er omhyggelig med at vælge den rigtige metode, så kan der være samme
(relevante) information i en sådan graf, eller i en middelværdi og spredning, som der var i de
oprindelige 3000 tal. Og det er vel at mærke blevet væsentlig lettere at overskue og vurdere
denne information.

Statistisk inferens

Mens den beskrivende statistik handler om at udtrække den væsentlige information fra en
masse tal, så handler statistisk inferens om at træffe beslutninger på grundlag af denne
information. Det kan f.eks. være at afgøre om to forskellige analysemaskiner leverer
forskellige svar, eller om en patients koncentration af et eller andet stof har ændret sig pga.
en behandling.

Kapitel 2 uddyber den beskrivende statistik, altså hvilke former for tabeller, grafer og
beregninger man kan anvende til at opsummere data, mens de efterfølgende kapitler tager
fat på den induktive statistik.

1.2 Om disse noter

Disse sider er primært skrevet som undervisningsmateriale i statistik til
bioanalytikeruddannelsen ved VIA University College. Det er indtil videre vigtigt at bemærke
at siderne langt fra er færdige. Indtil videre vil der derfor mangle adskillige emner, ligesom
nogle emner kun vil være meget kort beskrevet. Jeg vil selvfølgelig være taknemmelig for at
blive gjort opmærksom på fejl og mangler (klik på copyright-linien nederst).

Siderne indeholder desuden diverse tests som kan anvendes som en delvis kontrol af om
materialet er forstået korrekt. Ofte vil eksemplerne ikke være gennemgregnede, men i stedet
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være baseret på at man selv udfører beregningerne, som så kan kontrolleres vha.
"Kontroller"-knappen nederst på siden. I de opgaver hvor man skal indtaste et tal er det
vigtigt at man indtaster det korrekte antal betydende cifre. Hvis man svarer forkert vil man
ofte få forslag til hvad man har gjort forkert eller hvor man kan læse mere om teorien. Dette
kræver at ens browser er sat til at tillade "popup"-vinduer.

Til studerende ved VIA Bioanalyitkeruddannelsen: Hvis man ikke kan få det rigtige svar kan
man søge hjælp hos undervisere og medstuderende i den tilhørende konference i Fronter eller
på Studienettet. Brug denne mulighed i stedet for at sidde og blive frustreret.

Søgefunktion/indholdsfortegnelse

Nederst i menuen til venstre findes en søgefunktion, som erstatter den traditionelle
indholdsfortegnelse. Funktionen er indtil videre ikke specielt avanceret, idet man kun kan
søge på et enkelt ord ad gangen, og de sider der indeholder dette ord vises i numerisk
rækkefølge. Man kan uden videre søge på dele af et ord. Bemærk at hvis man har svært ved
at finde ordet på de angivne sider, kan man bruge browserens indbyggede søgefunktion når
man har valgt siden (typisk CTRL-f eller CTRL-b).

På den side hvor søgeresultaterne angives, er der desuden en "Google"-søgeboks, som
tillader mere avancerede søgninger. 

Udskrift

På denne side er der mulighed for at få vist en udskriftsvenlig version af et udvalgt kapitel,
eller af alle siderne på en gang. Bemærk at udskriften endnu ikke bliver særlig elegant, men
den er brugbar, hvis man ikke bryder sig om at læse på skærmen.

 

1.3 Analysenavne

I de kliniske laboratorier anvendes internationale betegnelser for de analyser der foretages.
Disse navne er opbygget på følgende måde:

System-Komponent, Egenskabsart.

Et eksempel på et sådant navn er "P-haptoglobin, stofk.". Dette navn giver 3 forskellige
informationer om analysen, som forklaret nedenfor:

System

I eksemplet er dette "P", som angiver at der måles på plasma. Nogle ofte anvendte systemer
er:

Forkortelse Navn

P Plasma

U Urin

B Blod
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S Serum (ofte anvendes kun P)

Komponent

I eksemplet er dette "haptoglobin". Dette angiver hvilket "stof" der måles på, f.eks.
hæmoglobin eller folat.

Egenskabsart

I eksemplet er dette "stofk.". Dette angiver hvorledes svaret skal angives. Føglende angiver
nogle ofte anvendte egenskabsarter:

Forkortelse Betydning Enhed

stofk.
stofkoncentration (dvs. antal molekyler pr volumen;
angives ofte i mol/L)

mol/L

antalk. antalkoncentration, (dvs. antal celler pr volumen) L-1

enz.k. Enzymkoncentration U/L

antalfr.
Antalfraktion (f.eks. andelen af celler af en bestemt
type)

Dimensionsløs

kat.k. Katalytisk koncentration U/L

1.4 DANAK

DANAK er Danmarks nationale akkrediteringsorgan, og spiller således en særdeles stor rolle
indenfor bioanalysen i dag. Disse noter tilstræber, så vidt muligt, at tage udgangspunkt i
DANAKS terminologi og begreber (omend der sikkert kan findes adskillige steder hvor det
ikke lykkes).

Primært tages der udgangspunkt i DANAKs retningslinier i forbindelse med akkreditering

indenfor medicinsk undersøgelse, RL11 og RL62. Pr. 1/10-2009 er disse retningslinier afløst af

et nyt regelsæt3. De nye regler er imidlertid ikke helt så let tilgængelige, hvorfor disse noter
indtil videre fastholder referencer til RL1 og RL6.

 

Referencer

DANAK, RL1 Metodevalidering i kemisk analytiske laboratorier.1.
DANAK, RL6 Validering af måleprocedurer (metodevalidering) i klinisk biokemiske
laboratorier

2.

DANAK, Akkrediteringskrav efter 1. oktober 20093.
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1.5 Betydende cifre

I forbindelse med angivelse af måleresultater er det vigtigt at tænke over antallet af
betydende cifre. Denne side har ikke til opgave at forklare hvordan man afgør det korrekte
antal betydende cifre i en given sammenhæng, men blot at gennemgå betydningen af
begrebet. Antal betydende er simpelthen antallet af cifre i et tal, talt fra det første ciffer
(forskelligt fra nul) fra venstre og mod højre. Bemærk at det kun er "foranstillede" nuller som
ikke tælles med. "Bagvedstillede" nuller skal medregnes.

Det er formentlig nemmest at forstå ved at kigge på en række eksempler:

Tal Antal betydende cifre

5 1

5,00 3

0,5 1

0,0500 3

5000 4

5*103 1

5,0*103 2

123 3

1,23 3

1.6 Excel

Her følger en oversigt over de sider, hvor man kan læse nærmere om brugen af Excel i
forbindelse med statistiske beregninger. Listen er pt. ikke opdateret. 

Side Indhold

2.8
Basal brug af Excel. Middelværdi og spredning

2.9
Lineær regression

6.18
Installation af "dataanalyse"-pakken, som indholder diverse statistiske
værktøjer
Variansanalyse

6.19
F-test
t-test

7.2
Matrix-formler
Mann-Whitney-testen
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7.3
Wilcoxon-testen

 12.2 og
12.3 Generel brug af Excel

XY-punktdiagrammer

 12.4
Beregning af sandsynlighed og fraktiler i normalfordelingen.

 12.6
Fremstilling af histogrammer, herunder:  
Generel brug af Excel
Funktionen "tæl.hvis" der optæller antallet af celler der opfylder et
bestemt kriterium.
Fremstilling af søjlediagrammer

 12.7
Fremstilling af referenceintervaller, herunder:
Generel brug af Excel
Grafer (xy-plot)
Probit-plot

 

1.7 Copyright

Disse noter kan anvendes gratis til ikke-kommercielle formål. Distribution må dog kun ske på
en af følgende måder:

Som et hyperlink til: http://statnoter.biolyt.dk/, eller til en underside heraf.
I en papirudgave, hvis denne udstyres med den forside som kan hentes her. Ønskes en
anden forside, kan dette aftales individuelt ved henvendelse til forfatteren på
thbe@viauc.dk
Noterne kan fås i en nogenlunde printbar udgave via knappen nederst til venstre i
menuen.

Enhver form for tilbagemelding i forbindelse med brug af noterne modtages med glæde på
thbe@viauc.dk.

1.8 Referencer

Referencer angives i disse noter med hævet skrift. Selve referencerne findes nederst på den
pågældende side.
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2.1 Beskrivende statistik

Grundlæggende er der tre metoder til at lave beskrivende statistik, altså til at opsummere
den relevante information der ligger i et givet datasæt.

Grafer: Kan være gode til at skabe et overblik, og kan bidrage til at afsløre strukturer i
tallene. Er de jævnt fordelt, samler de sig omkring en enkelt værdi med nogle få
ekstreme værdier, eller noget helt trejde.
Tabeller: Velegnede hvis man ønsker en kvantitativ opremsning af måledata, eller på
anden vis ønsker at præsentere tal som skal anvendes til videre beregninger.
Beregnede værdier: Dette kan f.eks. være middelværdi og spredning. Sikrer en
kvantitativ opsummering af tallene (i modsætning til f.eks. en kvalitativ graf), som
f.eks. kan bruges til at teste hypoteser. Bør sjældent stå helt alene, da man risikerer at
overse væsentlige strukturerer.  

2.2 Grafer

Man kan selvfølgelig lave mange forskellige grafer, som alle kan have deres berettigelse,
afhængig af situationen. Her gennemgås i første omgang 2 typer, som er blandt de mest
anvendte, nemlig xy-plot og differensplot.

Når man anvender grafer er der nogle få regler som det er godt at følge:

Ikke mere information i figuren end højst nødvendigt. Dvs. man skal ikke anvende
specielle 3D-effekter og lignende hvis det ikke tjener et formål.
Tilstrækkelig information til at man kan forstå grafen (inkl. figurtekst) isoleret, dvs. det
bør ikke være nødvendigt at læse den ledsagende tekst. Det er således obligatorisk at
der er navn og enheder på akserne.

På de følgende sider kan man læse nærmere om forskellige typer af ofte anvendte grafer.

2.3 XY-plot

Et xy-plot bruges når man har målt to sammenhørende parametre. Det kan f.eks. være højde
og vægt hos en række personer, eller substratkoncentration og enzymaktivitet i en række
serumprøver.

På side 12.3 gennemgås hvordan man bruger Excel til at fremstille et xy-plot.

Eksempel 1
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Substratkonc. (mmol/L) enzymaktivitet (U/L)

0,6 37

1,2 52

2,4 68

6 78

12 80

18 86

24 81

30 90

36 88

42 88
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2.4 Differensplot

Et differensplot bruges typisk hvis man har målt to parametre som i princippet burde være
identiske, eller sagt med andre ord: hvis man forventer at et xy-plot giver en ret linje
gennem (0,0) og med hældning 1. Et typisk eksempel er metode- eller apparatur-
sammenligning. Dvs. at man har en række patientprøver som analyseres på to forskellige
apparater som gerne skulle give samme resultat.

På side 12.2 gennemgås hvordan man bruger Excel til at fremstille et differensplot.

Eksempel 2

Metode 1
konc (mmol/L)

Metode2
konc (mmol/L)

Middelværdi
(mmol/L)

Differens
(mmol/L)

0,91 0,88 0,895 0,03

1,62 1,49 1,555 0,13

3,07 3,10 3,085 -0,03

4,38 4,51 4,445 -0,13

5,36 5,48 5,420 -0,12

6,52 6,69 6,605 -0,17

6,34 6,13 6,235 0,21

7,93 7,91 7,920 0,02

9,33 9,44 9,385 -0,11

10,0 9,57 9,785 0,43

I tabellen ses resultater fra sammenhørende koncentrationsbestemmelser foretaget med to
forskellige metoder. Desuden er middelværdi og differens beregnet for hvert par af målinger.

Hvis man ønsker at skabe sig hurtigt overblik over om de to metoder giver samme resultater,
kan man dels lave et xy-plot, men man kan også med fordel lave et differensplot som vist på
Figur 2, hvor middelværdien af hvert målepar er afsat på x-aksen, mens differensen er afsat
på y-aksen.
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I dette tilfælde ses ikke nogen tydelig forskel på de to metoder. Nogle gange giver den ene
metode den største værdi, andre gange er det den anden metode der giver den højeste
værdi. Fordelen ved differensplottet, frem for f.eks. et xy-plot er at det nemt afslører hvis
f.eks. metode 1 systematisk måler højere end metode 2, idet alle punkter så vil ligge over
”0”.

Ligeledes vil det kunne afsløre hvis variationen mellem de to metoder afhænger af
koncentrationen. Men vil således ofte se at forskellen mellem metoderne er større, når
koncentrationen i prøven er større.

2.5 Histogrammer

Histogrammer bruges når man ønsker at vurdere hvordan tallene i et datasæt fordeler sig (se
evt. side 3.1). Histogrammer har historisk haft en vigtig funktion i forhold til at vurdere om et
givet datasæt er normalfordelt (se side 3.4), hvilket er vigtigt, da normalfordeling medfører
at det bliver væsentligt nemmere at drage konklusioner på baggrund af tallene.

De seneste årtier har den teknologiske udvikling imidlertid medført at regnekraft ikke
længere er en begrænset ressource, og dermed er probit-plot i mange tilfælde et bedre
redskab til at foretage en konkret vurdering af om data er normalfordelte. Probit-plot er
nærmere beskrevet på side 3.9.

Histogrammer kan dog bidrage til en bedre forståelse af fordelingsbegrebet, hvorfor emnet
gennemgås her, samt i powerpoints på side 12.5 og 12.6. 

Et histogram er egentlig blot en grafisk præsentation af en klasseinddeling. Følgende er et
forsøg på at give en kort teoretisk beskrivelse, men begrebet forstås formentlig nemmest ved
at se side 12.5, som indeholder et powerpoint, der gennemgår hvorledes man fremstiller
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histogrammer i Excel.

Klasseinddeling

Hvis man skal præsentere et stort datasæt, er det ofte ikke muligt eller fornuftigt at
præsentere dette ved at opskrive samtlige data. I stedet kan man vælge en passende måde
at opsummere dette på. Det kunne f.eks. være ved at angive middelværdi og spredning, men
ulempen herved at man mister information om hvordan data egentlig fordeler sig.

Hvis man har brug for at bevare denne information i lidt større detalje, kan man anvende en
såkaldt klasseinddeling. Hvis man f.eks. har målt P-Glukose, stofk. hos 110 raske danskere
kan denne se således ud:

P-Glukose, stofk. (mmol/L) Antal personer

]3,0-3,5] 1

]3,5-4,0] 5

]4,0-4,5] 29

]4,5-5,0] 36

]5,0-5,5] 23

]5,5-6,0] 11

]6,0-6,5] 4

]6,5-7,0] 1

Her er altså talt op at 29 af de 110 personer har en glukosekoncentration i intervallet 4,0-4,5
(hvor 4,5 er inkluderet men 4,0 ikke er). Intervallerne bør laves i henhold til nedenstående:

Intervallerne skal være lige store.
Der skal være et tilstrækkelig stort antal intervaller, til at man rent faktisk kan vurdere
fordelingen herudfra. Et sted mellem 5 og 10 intervaller må således betragtes som et
absolut minimum.
Der skal være et tilstrækkeligt stort antal målinger i intervallerne. Antallet af målinger i
det bedst repræsenterede interval bør næppe være meget under 20.

Frekvens og hyppighed

I forbindelse med (bl.a.) histogrammer ser man ofte begreberne (relativ) frekvens og/eller
hyppighed. Desværre er der ikke fuldkommen enighed om betydningen af disse to begreber,
og man bør derfor altid overveje hvad der menes i en given sammenhæng.

Ordet hyppighed anvendes formentlig oftest i betydningen "antal målinger i et interval". I
eksemplet ovenfor er hyppigheden af personer med en koncentration mellem 3,5 og 4 altså
5. Når ordet hyppighed anvendes i denne betydning kan man bruge ordet frekvens i
betydningen "antal målinger i et interval delt med det totale antal målinger". Frekvensen af
personer med en koncentration mellem 3,5 og 4 er således 5/110=0,045.

Alternativt kan man også se at ordet frekvens anvendes med samme betydning som
hyppighed ovenfor. Dvs. at frekvensen er 5. I så fald anvendes begrebet relativ frekvens om
andelen 5/110.
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Histogram

På grundlag af denne klasseinddeling kan man nu fremstille et histogram, som blot er en
grafisk repræsentation heraf:

 

Vha. dette histogram kan man nu foretage en visuel vurdering af fordelingen. I dette tilfælde
ses en tendens til at fordelingen er lidt "højreskæv", dvs. der er formentlig ikke tale om en
normalfordeling.

Excel

I Excel kan man fremstille histogrammer på flere måder. Dels manuelt som gennemgået på
side 12.6, dels automatisk som gennemgået kort herunder. Fordelen ved den manuelle
metode, er at histogrammet automatisk opdateres, hvis data ændres, men ellers er den
automatiske metode nok nemmest. 

Først og fremmest skal man have aktiveret tilføjelsespakken "analysis toolpak", hvilket man
kan få hjælp til på side 6.18. Data opskrives nu i en kolonne, og i fanen "data" vælges
"analysis toolpak" som befinder sig længst ude til højre. I den dialogboks der nu dukker op
vælges histogram, og man får derved nedenstående billede: 
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Dialogboksen "histogram" udfyldes som vist på billedet. "Inputområde" angiver det område
hvor man har sine data. Hvis man selv ønsker at bestemme intervalinddelingen, skrives de
øvre intervalgrænser i en kolonne, og disse angives så i "intervalområde". Hvis dette felt ikke
udfyldes, bestemmer Excel nogle passende intervalgrænser. "Outputområde" angiver hvor
Excel angiver resultatet af optællingen, og laver diagrammet (hvis man har sat kryds
"diagramoutput"). 

Det diagram Excel laver, ser ud som vist nedenfor. Hvis formålet udelukkende er at foretage
en hurtig vurderingen af fordelingen, er Excels diagram tilfredsstillende, men hvis det på
nogen måde skal præsenteres, så skal man ændre design og layout væsentligt, så man får et
diagram, som vist ovenfor (for P-Glukose). Hvordan dette gøres, er gennemgået på side
12.6. 
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2.6 Tabeller

Tabeller anvendes typisk til at angive måleresultater. Fordelen ved brug af tabeller er at de
gengiver resultaterne kvantitativt, dvs. de tillader læseren at regne videre på tallene, eller at
kontrollere beregninger mv. Til gengæld sikrer de ikke nødvendigvis samme overblik som en
veldesignet grafisk repræsentation.

Tabeller kan også være opsummerende. Hvis man f.eks. har undersøgt 100 personer for en
specifik sygdom, vil man næppe lave en tabel hvor resultatet angives for hver enkelt person.
I stedet vil man oftest lave en tabel hvor man angiver antallet af syge og antallet af raske.  

Det er svært at angive generelle regler for hvordan en god tabel ser ud, men ofte betaler det
sig at bruge lidt tid på at tænke over hvordan man præsenterer sine tal, så de bliver så
letforståelige som muligt. Ligesom for grafer gælder det selvfølgelig, at man ikke skal
inkludere mere information end nødvendigt, men omvendt skal der også være information
nok til at tabellen umiddelbart kan forstås af læseren.

2.7 Beregninger

Den sidste mulighed for at skabe overblik over et større eller mindre datasæt er at beregne
en eller flere parametre, som på fornuftig vis beskriver dette datasæt. Hvis en avis skal skrive
en artikel om bioanalytikeres løn, så vil de nok referere til et gennemsnit af forskellige
bioanalytikeres løn, frem for at opremse hver enkelt lønning.

Det er ikke helt trivielt at bruge en parameter som f.eks. middelværdi til at opsummere et
datasæt, men korrekt anvendt kan det være et stærkt værktøj.

Nedenfor er en kort gennemgang af de mest anvendte parametre.

Middelværdi/gennemsnit

Middelværdien (eller mere korrekt: det aritmetiske gennemsnit) af et datasæt betegnes med
x og beregnes efter formlen:

Forklaring: x
1
, x
2
, ..., x

n
 betegner de enkelte målinger i datasættet, og n er det samlede

antal målinger. Formlen angiver altså at man skal lægge alle målinger sammen og dividere
med antallet af målinger.

Spredning/varians

Spredningen af et datasæt betegnes SD og beregnes efter formlen:
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Spredningen siger noget om hvor langt de enkelte målinger spreder sig fra middelværdien.
Hvis man igen ser på bioanalytiker-lønninger så indikerer en stor værdi af SD altså at der er
stor forskel på lønningerne, mens en lille værdi af SD indikerer at alle tjener nogenlunde det
samme.

Variansen er kvadratet på spredningen, altså

varians = SD2

Variationskoefficient

Variationskoefficient (CV - "Coefficient of Variance") er defineret som

CV = SD / x

altså spredningen delt med middelværdien. Denne størrelse er interessant hvis man skal
vurdere om en spredning er "stor" eller "lille". Betragt f.eks. en pipette hvor man har
foretaget 10 afpippeteringer med samme volumen. Som man kan læse på side 4.3 er
spredningen på disse tal et udtryk på pipettens usikkerhed. På grundlag af en sådan
spredning er det altså oplagt at spørge om der er tale om en god eller dårlig pipette.

Men hvis man kun ved at spredningen er f.eks. 10 µL er det selvfølgelig umuligt at besvare
spørgsmålet. Kender man derimod også middelværdien kan det besvares. Hvis de 10
afpippeteringer havde en middelværdi på 1000 µL må der være tale om en særdeles god
pipette (CV=0,01=1%) og hvis de 10 afpippeteringer havde en middelværdi på 20 µL må der
være tale om en særdeles dårlig pipette (CV=0,5=50%).

Median

Nogen gange kan det være uheldigt at bruge gennemsnittet. I et lille datasæt kan enkelte
ekstreme værdier forrykke gennemsnittet markant. Hvis man f.eks. kigger på lønnen hos 10
bioanalytikere, hvor de 9 tjener 330.000,- om året, mens den sidste tjener 9.000.000,-
(han/hun har måske vundet i lotto) så er det f.eks. ikke ret interessant at vide at
gennemsnittet er 1.000.000,-.

Lidt teknisk må middelværdien egentlig kun bruges når datasættet er normalfordelt, (dvs.
fordeler sig nogenlunde symmetrisk og klokkeformet omkring middelværdien - se side 3.4). I
andre tilfælde kan man bruge medianen. Denne findes ved at opstille tallene i stigende
rækkefølge og så vælge det midterste tal. Medianen af datasættet (3,5,6,7,2) er således 5.
Hvis man har et datasæt med et lige antal data, hvor der således ikke er en ”midterste”
værdi, vælger man gennemsnittet af de to tal i midten. Medianen af tallene (3,7,6,4) er
således 5.

I eksemplet med bioanalytikernes løn, vil medianen være 330.000,- hvilket nok er noget
mere interessant end middelværdien.

Medianen er også det samme som 0,5-fraktilen (se side 3.3 og 3.8).

Modus
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Et begreb man kan støde på i forskellige sammenhænge, men som sjældent er specielt
relevant er modus. Dette er det tal i en stikprøve, som forekommer flest gange. Hvis flere
forskellige tal forekommer lige mange gange, kan man anvende gennemsnittet (eller
medianen) af de oftest forekomne tal. 

2.8 Excel

Denne side beskriver helt basal brug af Excel til f.eks. beregning af middelværdi og
spredning. På side 1.6 er der henvisninger til flere eksempler på mere eller mindre avanceret
brug af Excel. Siden tager udgangspunkt i Excel 2007, men det basale er identisk i ældre
udgaver af Excel (og Open Office). 

Når man skal have Excel til at foretage en beregning i en celle, starter man med et
lighedstegn. Skrives f.eks. "=2+2" (uden anførselstegn) i en celle, vil Excel skrive "4". Har
man brug for en formel, som man ikke umiddelbart kender, kan man få hjælp under fanen
"formler". Under punktet "flere formler" er der en oversigt over alle de statistiske funktioner
som Excel kender. 

Beregning af middelværdi og spredning foretages som vist på nedenstående billede.

 

 

Data opskrives typisk i en kolonne, hvorefter middelværdien beregnes i en tilfældig celle ved
at skrive: "=middel(a1:a10)". a1 og a10 henviser til nummeret på den første og sidste celle
med data. 

Spredningen beregnes vha. formlen "=stdafv(a1:a10)". 

Ønsker man f.eks. at beregne variationskoefficienten, kan det (i dette eksempel) gøres ved at
skrive "=E4/E3" i en tilfældig celle. 

Der er mere inspiration til generel brug af Excel på side 12.2. 

2.9 Lineær regression

De forrige sider har beskæftiget sig med, hvodan man opsummerer målinger af en enkelt
parameter; f.eks. hæmoglobin hos raske danskere. En anden klassisk problemstilling er
måling af to sammenhængende parametre, som f.eks. eksempel 1 og 2 på side 2.3 og 2.4.

I disse tilfælde er det ikke nødvendigvis specielt interessant at kunne udtale sig om
middelværdien af målingerne på den ene eller den anden parameter. Derimod er det ofte
interessant at kunne udtale sig om graden af sammenhæng mellem de to parametre. Dvs.
hvis man kender den ene parameter, kan man så forudsige værdien af den anden? Og hvis
svaret herpå er "ja": Kan man så opskrive et matematisk udtryk for denne sammenhæng?

Allerførst er det vigtigt at gøre sig klart at man ikke, med rent matematiske udregninger, kan
udtale sig om hvorvidt der er en given sammenhæng mellem to paramtre. Dvs. hvis man
ønsker at undersøge dette, så begynder man altid med et xy-plot som gennemgået på side
2.3. Hvis dette giver anledning til at tro på at der en lineær sammenhæng mellem de to
parametre, så kan man gå videre med statistiske beregninger, som kan sige noget om hvor
god denne sammenhæng er, og som kan give en matematisk beskrivelse af sammenhængen.

Det klassiske eksempel fra bioanalysen på brug af lineær regression, er i forbindelse med
fotometri og Lambert-Beers lov. Fotometri anvendes til bestemmelse af koncentrationen af
farvede stoffer i en opløsning, idet Lambert-Beers lov siger at der er en lineær sammenhæng
mellem den såkaldte "absorbans" og koncentrationen af det farvede stof. Når man skal
anvende fotometri til at fastlægge koncentrationen af et stof i en ukendt prøve, fremstilles
først en standardkurve, dvs. at man måler på en række prøver med kendt koncentration.
Resultatet af dette plottes grafisk (i et xy-plot - se side 2.3), og hvis dette viser en lineær
sammenhæng, anvendes lineær regression til at fastlægge den matematiske sammenhæng
mellem absorbans og koncentration.

Endelig kan denne matematiske sammenhæng så anvendes til at bestemme koncentrationen
i den ukendte prøve, ved at man måler dens absorbans, og herefter bruger den fundne
sammenhæng til at beregne koncentrationen

I det følgende gennemgås hvordan man anvender Excel til at lave lineær regression. Teorien
bag lineær regression gennemgås ikke.

Eksempel

I forbindelse med fremstilling af en standardkurve, har man målt følgende sammenhæng
mellem koncentration og absorbans:

Koncentration (mmol/L) Absorbans

0,00 0,000
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1,00 0,216

2,00 0,438

3,00 0,680

4,00 0,861

Først plottes disse målinger i et xy-plot (se evt. side 12.7 for en gennemgang af hvorledes
dette gøres i Excel):

Dette plot er i overenstemmelse med forventningen om at der er en lineær sammenhæng
mellem koncentration og absorbans.

For at lave lineær regression højreklikkes nu på et af datapunkterne, og der vælges "tilføj
tendenslinie". I Excel XP/2003 skal man under fanen "type" vælge "lineær" og under fanen
"avanceret" sætte kryds ved "Vis ligning i diagram" og vis "R-kvadreret værdi i diagram". I
Excel 2007 findes disse felter under "indstillinger for tendenslinie".

Herefter har man følgende diagram:

Fortolkning

Korrelationskoefficienten:
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Værdien R2 er den såkaldte korrelationskoefficient, og angiver graden af sammenhæng

mellem de to parametre. Hvis R2 = 1 er der en perfekt lineær sammenhæng, og hvis R2 = 0
er der overhovedet ingen sammenhæng.

Regressionsligningen:

Ligningen som i eksemplet er "y = 0,218x+0,001" angiver den matematiske forskrift, som
bedst muligt beskriver sammenhængen mellem de to parametre. Hvis man f.eks. har en
prøve med absorbansen 0,3 kan man nu bestemme koncentration vha. ligningen, dvs:

c = (0,3 - 0,001)/0,218 = 1,37 mmol/L

2.10 Passing-Bablock og Deming regression

Selv om de tekniske aspekter af lineær regression på side 2.9 blev overladt til Excel, er det
forholdvist enkelt at forstå det grundlæggende princip bag almindelig lineær regression.

De røde streger på figur 1, viser de såkaldte residualer, dvs. forskellen mellem de
observerede y-værdier, og de estimerede værdier. Regressionslinjen beregnes som den linie
der minimerer størrelsen af disse residualer (eller mere præcist: summen af kvadratet på
residualerne).

Denne metode har principielt nogle forudsætninger, hvoraf nedenstående nok er de vigtigste:

Den uafhængige variabel (x) skal være bestemt uden usikkerhed
Den afhængige variabel (y) skal være normalfordelt - dvs. at hvis man måler flere
gange for samme værdi af x, skal disse målinger være normalfordelte.

Især den første forudsætning er sjældent opfyldt i praksis. Den anden forudsætning medfører
desuden at enkelte "outliers" (dvs. punkter som er målt meget forkert) kan påvirke resultatet
kraftigt. Dette er stort set samme problemstilling, som når det skal afgøres, om man skal
bruge middelværdien eller medianen til at opsummere en stikprøve.
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Hvis den første forudsætning åbenlyst ikke er opfyldt, men man stadig forventer at de
involverede parametre er normalfordelte, så kan man i stedet anvende den såkaldte Deming-
regression. 

Hvis gentagne målinger af den afhængige eller uafhængige variabel ikke giver anledning til
en normalfordeling, kan man anvende såkaldt Passing-Bablock-regression.Begge former for
regression er særdeles komplicerede at udføre, og kan i praksis kun anvendes, hvis man har
adgang til passende statistisk software. De bliver derfor ikke behandlet nærmere her. 
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3.1 Fordelinger

Et af de mest fundamentale begreber i statistikken er begrebet "fordeling". Man kan godt lave
statistik uden en nærmere forståelse for dette begreb, men skal man kunne forstå og vurdere
hvad man gør, kommer man ikke udenom at sætte sig ind i det.

Indenfor den medicinske laboratorieverden bliver der ofte stillet spørgsmål som i bund og
grund ikke kan besvares. Det kan være spørgsmål som: Er hr. Jensen HIV-inficeret, eller
måler apparat A og B ens. Grunden til at disse spørgsmål ikke kan besvares er at enhver
måling er behæftet med en usikkerhed eller en fejlrisiko. Nogle fejl kan og bør undgås med
omhyggelig adfærd blandt sundhedspersonalet, mens andre fejl er indbyggede i de metoder
der anvendes og ikke kan elimineres, men måske nok minimeres.

På trods af at de ovennævnte spørgsmål ikke kan besvares med 100% sikkerhed, så er det jo
stadig spørgsmål som man er nødt til at besvare bedst muligt. Når man f.eks. skal afgøre om
hr. Jensen er HIV-inficeret, så laver man selvfølgelig en test. Men i og med at testen kan tage
fejl (af den ene eller den anden grund) så er det væsentligt at man kan sige noget om
sandsynligheden for at svaret er korrekt.

Ligeledes hvis man måler fru Hansens kolesterol-tal. Så tager man en blodprøve, anbringer
den i en maskine og får et tal ud. Men dette tal er ikke sandheden, omend det gerne skulle
ligge "tæt på". Men igen er det selvfølgelig vigtigt at kunne uddybe hvad "tæt på" betyder.
Det kan man f.eks. gøre med et såkaldt konfidensinterval (se side 5.7), dvs. at man siger:
Med 95% sandsynlighed ligger fru Hansens kolesterol-tal i intervallet xx-yy (i den virkelige
verden undlades dette oftest, således at man blot afleverer måleresultatet). Nogen gange er
usikkerhederne så små at de er betydningsløse, og man ikke behøver tænke på dem. Andre
gange kan de være så store at man den ene dag ville have behandlet fru Hansen, mens man
en anden dag ville have sendt hende hjem igen uden behandling. Men uanset hvad, er det
vigtigt at man er i stand til at vurdere disse usikkerheder.

Hvad er en fordeling?

For at kunne vurdere bl.a. de usikkerheder som omtales ovenfor, er det nødvendigt at vide
noget om fordelinger. I dette tilfælde hvordan tallene ville fordele sig, hvis man foretog
mange bestemmelser af fru Hansens kolesterol-tal.

Når man ønsker at udtale sig om sandsynligheden for en hændelse, skal man først og
fremmest kende alle de mulige hændelser. Dernæst skal man bestemme sandsynligheden for
hver af de mulige hændelser, under de betingelser som nu gælder. En fordeling er netop en
sådan specifikation af sandsynligheder. Hvis man f.eks. slår med en terning, så er der seks
mulige udfald. Hvis man samtidig specificerer at terningen ikke er falsk, så er der tale om en
såkaldt uniform fordeling, dvs. at alle udfald har samme sandsynlighed (nemlig p=1/6). På de
følgende sider kan man læse mere om de typer af fordelinger som oftest optræder i den
medicinske verden.

Før man kan forstå fordelingsbegrebet er det imidlertid nødvendigt med en forståelse af
begreber som population, stikprøve og fraktiler som de følgende sider handler om.

3.2 Population og stikprøve

Noter i statistik http://statnoter.biolyt.dk/print.php

22 of 117 05/02/10 13.49



Når man laver en medicinsk undersøgelse af f.eks. 200 rygere, så er det selvfølgelig ikke fordi
man (kun) er interesseret i disse 200 rygere, men fordi man er interesseret i at vide noget
om samtlige rygere i befolkningen. Eller hvis man tester en HPV-vaccine på 1000 kvinder, så
er det naturligvis for, at kunne sige noget om, hvordan denne vaccine virker hos samtlige
kvinder.

Den gruppe af individer man er interesseret i, kaldes populationen, mens de personer der
faktisk optræder i undersøgelsen kaldes stikprøven. I denne sammenhæng vil populationen
typisk være "alle raske kvinder", "alle hiv-smittede", "alle som har modtaget en
blodtransfusion", eller lignende. Stikprøven er så de personer som rent faktisk indgår i
undersøgelsen (eller mere præcist: de måleresultater som stammer fra personerne i
undersøgelsen).

I ovenstående eksempler er populationen en meget konkret størrelse; ordet kan imidlertid
også have en mere abstrakt betydning. I forbindelse med bl.a. kvalitetskontrol og
metodevalidering, er det et bestemt apparat, eller en bestemt metode man er interesseret i.
Dvs. man ønsker f.eks. at afgøre om et apparat er behæftet med en systematisk fejl. Til dette
formål tager man en kontrolprøve og måler f.eks. 10 gange på denne. Disse 10 målinger
udgør så stikprøven, mens populationen kan tænkes som de uendeligt mange målinger man i
princippet kunne foretage på kontrolprøven.

 

3.3 Sandsynlighed og fraktiler

Begrebet fraktil (engelsk: quantile) er fundamentalt i statistik. For at kunne definere dette
begreb, er det nødvendigt at få lidt notation på plads.

Når man f.eks. taler om hæmoglobinkoncentrationen hos raske danskere, så er der tale om
en såkaldt stokastisk variabel, eller med et andet udtryk: en tilfældig variabel. Dvs. at hver
gang man foretager en måling af denne variabel (altså bestemmer
hæmoglobinkoncentrationen hos en dansker) så får man en ny (og uforudsigelig) værdi. En
sådan stokastisk variabel benævnes oftest med et stort bogstav (typisk X). Hvis x er et reelt
(indenfor bioanalysen et positivt reelt tal) så angives sandsynligheden for at en måling af en
stokastisk variabel antager en værdi der er mindre end x, som P(X≤x). En stor del af
statistikken har formål at beregne disse sandsynligheder.

Hvis X er den stokastiske variabel som angiver hæmoglobin-koncentrationen hos raske
danskere, så bruges notationen

P(X ≤ 9,0mmol/L)

i betydningen: Sandsynligheden for at en tilfældig udvalgt rask dansker har en
hæmoglobinkoncentration under 9,0 mmol/L.

Imidlertid ønsker man ofte at gå den anden vej, dvs. givet en sandsynlighed (p), så ønsker
man at finde det tal (x) således at P(X ≤ x) = p. I denne sammenhæng kaldes x for
p-fraktilen.

Hvis ovennævnte sandsynlighed f.eks. er 60%, så betegnes 9,0 mmol/L altså som
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0,60-fraktilen. Bemærk at dette selvfølgelig afhænger af hvilken fordeling der er tale om.
Hvis man i stedet for hæmoglobin kigger på glucose er 9,0 måske 0,7-fraktilen (fiktive tal -
skal korrigeres).

Igen med reference til hæmoglobin-eksemplet kunne en opgave altså lyde: Find den
hæmoglobin-koncentration (x) hvorom der gælder at 2,5% af befolkning har en lavere
koncentration. Dette tal vil så kunne refereres til som 0,025-fraktilen (eller 2,5-percentilen
hvis man foretrækker at angive sandsynligheder i %).

Beregninger

På siderne 3.6 og 3.8 i dette kapitel gennemgås det hvordan man kan beregne disse
sandsynligheder og fraktiler, i henholdsvis det tilfælde hvor der er tale om en normalfordelt
population, og en population hvor man ikke kender fordelingen. Yderligere eksempler kan
findes på siderne om referenceintervaller (4.13 og frem).

Nu er det selvfølgelig ikke udelukkende sandsynligheder af type P(X ≤ x) man er interesseret
i. Det kunne jo være man ønskede at bestemme sandsynligheden for at en tilfældig person
havde en hæmoglobinkoncentration over 9 mmol/L, eller mellem 8 og 10 mmol/L. Til disse
beregninger kan man benytte følgende formler:

 P(X > x) = 1 - P(X ≤ x) (1)

 og  

 P(x ≤ X≤y) = P(X ≤ y) - P(X ≤ x) (2)

Den sidste formel kan formuleres som: Sandsynligheden for at få en værdi mellem x og y er
lig sandsynligheden for at få en værdi under y minus sandsynligheden for at få en værdi
under x.

Begge formler bør være relativt indlysende hvis man tænker lidt over det. F.eks. siger den
første formel jo blot at sandsynligheden for at få en værdi over "x" plus sandsynligheden for
at få en værdi under "x" er lig 1; eller med andre ord: At en måling enten vil give en værdi
over eller under "x"!

3.4 Normalfordelingen

Den ubetinget vigtigste fordeling indenfor den medicinske verden er normalfordelingen. I
modsætning til f.eks. den uniforme fordeling der beskriver kast med en terning, så beskriver
normalfordelingen en situation hvor der er uendelig mange mulige udfald. Dette besværliggør
den matematiske beskrivelse noget, da man ikke blot kan angive sandsynligheden for hvert
enkelt udfald.

Teknisk beskrivelse

En teknisk definition af normalfordelingen (som man ikke bliver ret klog af at læse), er at
normalfordelingen er den klasse af fordelinger som beskrives af tæthedsfunktionen:

 

Noter i statistik http://statnoter.biolyt.dk/print.php

24 of 117 05/02/10 13.49



Grafen for denne funktion er vist (og nærmere beskrevet) på side 3.5, samt i et powerpoint
på side 12.4.

Lidt mere relevant er det at vide at en normalfordeling er entydigt beskrevet af dens
middelværdi og spredning (som benævnes µ hhv. σ i formlen ovenfor). Konkret betyder dette,
at hvis en population er normalfordelt, så er al relevant information om denne population
indeholdt i middelværdien og spredningen.

Population eller stikprøve

Først og fremmest er det vigtigt at forstå at når man taler om fordelinger (normalfordelingen
eller en hvilken som helst anden fordeling), så tænker man på hvordan populationen er
fordelt - ikke stikprøven (se side 3.2). Af praktiske årsager kan man naturligvis kun måle på
en stikprøve, og dermed kan man principielt kun udtale sig om denne. Men hele pointen med
statistik er netop at man bruger denne stikprøve til at drage konklusioner om populationen.

Er data normalfordelt

Allerførst er det vigtigt at kunne afgøre om en given stikprøve kan antages at stamme fra en
normalfordelt population. Her er groft sagt tre metoder:

Erfaring: Erfaringen viser at når man foretager gentagne målinger på den samme
prøve, så bliver resultaterne normalfordelte. Så i disse tilfælde kan man uden videre gå
ud fra at der er tale om normalfordeling.

1.

Histogram: Hvis man har målt på forskellige prøver, kan man ikke uden videre antage,
at der er tale om en normalfordeling (dvs. hvis der er tale om en population bestående
af biologisk forskellige individer). Her er det nødvendigt at undersøge datasættet
nærmere, hvilket kan gøres vha. et histogram (se f.eks. side 2.5) eller vha et:

2.

Probit-plot (se side 3.9). Et plot hvor man afbilleder hver enkelt værdi i forhold til en
tilsvarende værdi fra den normerede normalfordeling. Hvis dette plot ikke afviger
væsentligt fra en ret linie, kan man antage at der er tale om en normalfordeling. Hvis
man har adgang til en computer, er probitplottet formentlig at foretrække frem for
histogrammet til vurdering af normalfordeling. 

3.

Hvad kan normalfordelingen bruges til

Hvis man på den ene eller anden måde har erfaret at en stikprøve stammer fra en
normalfordelt population, så giver det flere fordele. Først og fremmest kan man bruge
middelværdi og spredning til at opsummere stikprøven (eller populationen). Dvs. al
nødvendig information om populationen er indeholdt i disse to parametre. Bla. er man
herudfra i stand til at beregne sandsynligheder; eksempelvis hvor stor en del af raske mænd
har en hæmoglobin-koncentration under 7,0 mmol/L

I denne forbindelse er det godt at være opmærksom på nedenstående symboler og hvordan
de bruges:

µ
Bruges om middelværdien for populationen. Dvs. det er egentlig denne parameter man
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gerne vil kende, men som man af praktiske årsager aldrig kan bestemme nøjagtigt (da
man ikke kan måle på alle individer i populationen).

x
Bruges om det beregnede gennemsnit for stikprøven. Dette tal er det bedste gæt på
den sande værdi af µ.

σ
Bruges om spredningen for populationen. Ligesom med µ, er det egentlig denne
parameter man gerne vil kende, men af praktiske grunde må man nøjes med at bruge
SD som et gæt på dens værdi.

SD
Den spredning som man kan beregne ud fra stikprøven (som forklaret på side 2.7).
Dette tal er det bedste gæt man kan komme med for værdien af σ.

Det vil altså i sige at i praksis har man kun mulighed for at bestemme x og SD. Ideelt ville
man helst kende µ og σ.

 

3.5 Grafisk repræsentation af normalfordelingen

Den normerede normalfordeling

Den røde streg på ovenstående figur, viser en grafisk repræsentation af den normerede
normalfordeling, dvs. normalfordelingen med middelværdi 0 og spredning 1. Mere præcist
formuleret viser grafen den såkaldte tæthedsfunktion. Betydningen af denne funktion, er at
arealet under grafen angiver sandsynligheden for at få en værdi i det tilsvarende interval på
x-aksen. F.eks. angiver det grønt skraverede areal sandsynligheden for at få en værdi under
-1,5 i denne fordeling. Det er naturligvis ikke meningen at man skal bruge en sådan figur til
at foretage præcise bestemmelser af sandsynligheder, men de kan være gode til at få en idé
om størrelsesordenen.

Bemærk at det samlede areal under kurven altid er 1, da dette jo angiver sandsynligheden
for at få en eller anden værdi.

En tilsvarende graf kan laves for enhver normalfordeling, f.eks. en graf svarende til
hæmoglobinkoncentrationen hos raske mænd, som nedenfor.
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Koncentrationen af hæmoglobin hos raske mænd

Bemærk at kurven har præcist samme form som kurven for den normerede normalfordeling,
blot ligger den et andet sted på x-aksen, ligesom y-aksen også er lidt anderledes. Dette
skyldes at når kurven bliver smallere må den nødvendigvis også blive højere, for stadig at
sikre at det samlede areal er 1. Og omvendt: Hvis spredningen (som er et mål for bredden af
kurven) bliver større end 1, så bliver højden tilsvarende lavere end for kurven for den
normerede normalfordeling. Det skraverede areal svarer nu til sandsynligheden for at en
tilfældig rask mand har en hæmoglobinkoncentration mellem 9 og 10 mmol/L.

3.6 Beregning i normalfordelingen

Overordnet har man i statistik brug for at kunne beregne enten sandsynligheder eller fraktiler
(genlæs eventuelt side 3.3). Hvis man ved at populationen er normalfordelt, er dette relativt
simpelt, og gennemgås nedenfor vha. et par eksempler.

Brug af Excel til de beregninger der er gennemgået her, bliver forklaret i et powerpoint på side
12.4. 

Beregning af fraktiler

Betragt B-hæmoglobin, stofk. hos raske mænd. Denne paramter er normalfordelt med
middelværdi µ=9,25 mmol/L og spredning σ=0,6 mmol/L. Man ønsker nu at bestemme den
hæmoglobinkoncentration som er kendetegnet ved at 2,5% af alle raske mænd har en værdi
der er lavere - eller med andre ord: 0,025-fraktilen.

Den normerede normalfordeling

Opgaven løses enten ved tabelopslag eller ved beregning i f.eks. Excel. Ved tabelopslag findes
der (selvfølgelig) ikke tabeller over alle normalfordelinger, men kun over normalfordelingen
med middelværdi 0 og spredning 1. Dette er den såkaldt normerede normalfordeling. I denne
fordeling kan man (vha. tabel 2 på side 11.6) finde ud af at 0,025-fraktilen er u=-1,96.
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Den normerede normalfordeling Hæmoglobinkoncentrationen hos raske mænd

De tynde lodrette blå streger repræsenterer 0,025-fraktilerne i begge fordelinger.
Oversættelsen fra den ene fordelingen til den anden foregår vha. formlen x=µ+u*σ, hvor x er
fraktilen i hæmoglobinfordelingen, mens u er fraktilen i den normerede normalfordeling

Denne fraktil kan man nu omregne til den tilsvarende 0,025-fraktil i hæmoglobinfordelingen
vha. formlen (husk at 0,025-fraktilen i den normerede fordeling er -1,96):

x = µ+u*σ

= 9,25 mmol/L-1,96*0,6 mmol/L

= 8,1 mmol/L

dvs at 2,5% af alle raske mænd har en hæmoglobinkoncentration som er under 8,1 mmol/L.

Beregning af sandsynligheder

Hvis man skal beregne en sandsynlighed - f.eks. sandsynligheden for at en tilfældig rask mand
har en B-hæmoglobin, stofk. under 9,50 mmol/L - så er fremgangsmåden lige modsat af
fraktil-beregningen.

Først skal man oversætte problemet til at bestemme en sandsynlighed i den normerede
normalfordeling, dvs. man skal finde den fraktil (u) i den normerede normalfordeling som
svarer til 9,50 mmol/L i den interessante fordeling. Dette gøres blot ved at isolere u i den
formel der blev anvendt ovenfor, dvs:

u= (x-µ)/σ

= (9,50 mmol/L - 9,25 mmol/L)/0,6 mmol/L

= 0,42

Herefter kan man nu slå sandsynligheden op i tabel 1 på side 11.6, ved at slå op under den
beregnede værdi for u. Dvs. man får at:

P(X<9,50 mmol/L) = Φ(0,42) = 0,6628 = 66,28%

Bemærk notationen "Φ(0,42)". Dette er en speciel notation som nogen gange anvendes som
forkortelse for "P(X < 0,42)" når beregningen skal foretages i den normerede normalfordeling.
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3.7 Normalfordeling - eksempel

Betragt nedenstående tal, som er P-folat, stofk. målinger fra 10 forskellige personer.

Alle tal er i nmol/L

16,2 10,3 19,5 25,7 25,2

28,4 4,9 16,6 24,6 11,5

Svarene angives med 3 betydende cifre, mens eventuelle mellemregninger foretages med alle
decimaler.

Angiv middelværdien:

Angiv spredningen

Vælg det symbol som bør bruges til at benævne den middelværdi du har beregnet i
ovenstående spørgsmål

 x

 µ

 σ

 SD

Til de næste spørgsmål tages udgangspunkt i den middelværdi og spredning som er beregnet
ovenfor. Det er derfor en god idé at sikre at de er korrekte. Bemærk at i beregningerne
anvendes middelværdi og spredning med 3 betydende cifre, som angivet ovenfor, mens
tabelopslag foretages på side 11.6, og anvendes med det antal betydende cifre som er
angivet i tabllen.

Svarene afrundes til 3 betydende cifre.

Beregn 0,05-fraktilen i fordelingen:

Beregn sandsynligheden for at en person har en værdi
under 10,0 nmol/L (svaret angives som et tal mellem 0
og 1, med 3 betydende cifre)

3.8 Beregninger - non-parametrisk

Denne overskrift henviser til situationer hvor man har brug at beregne sandsynlighed eller
fraktiler, men ikke kan antage at den relevante fordeling er en normalfordeling. I disse
situationer bliver beregningerne lidt mere besværlige at udføre (men ikke at forstå).

Kort fortalt er fremgangsmåden for beregning af p-fraktilen følgende (uddybes i eksemplet
nedenfor).

Tallene i stikprøven rangordnes (dvs. de sorteres i stigende rækkefølge, det laveste tal
giver rang 1, det næste rang 2 osv.).
Rangnummeret (r) svarende til den ønskede p-fraktil kan nu beregnes efter formlen:
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r = p*(n+1)
hvor n er antal målinger i stikprøven (eller rangnummeret på det største tal).
Bemærk at denne formel ikke er eksakt. Den tidligere anvendte lærebog "statistik for
bioanalytikere" angiver således også formlen r = p*n+0,5 og Excel bruger formlen r =
p*(n-1)+1. Alle disse formler giver stort set det samme, men kun hvis hvis r ikke er for
tæt på 1 eller n. Stikprøver bør altså i praksis vælges så store at man ikke for brug for
disse rangværdier.
p-fraktilen er nu lig det tal fra stikprøven som har fået rangnummeret r. Hvis r ikke er
et helt tal, laves lineær interpolation mellem de to nærmeste tal.

Eksempel

Betragt følgende tal som stammer fra målinger af P-billirubin hos voksne danskere (alle tal er
i µmol/L). Tallene er sorteret i stigende rækkefølge, og altså ikke opskrevet i den rækkefølge
de er målt.

2,69 5,12 6,73 9,67 13,4
3,52 5,52 7,53 10,4 14,3
3,98 5,88 8,23 11,0 18,7
4,83 6,33 8,62 11,7 19,5

På basis af disse tal bestemmes 0,3-fraktilen for fordelingen af P-billirubin hos voksne
danskere - altså det tal hvorom det gælder at 30% af befolkningen har en lavere værdi.

Først rangordnes tallene, dvs. de sorteres i stigende rækkefølge (er gjort) og hvert tal
tildeles en "rang" fra 1 til n (hvor n er det samlede antal målinger). I dette tilfælde får
tallene altså følgende rangnumre

Måling Rang

2,69 1

3,52 2

...  

8,23 11

....  

Rangnummeret svarende til 0,3-fraktilen bestemmes nu som:
r = p*(n+1) = 0,3*21 = 6,3

Da dette ikke er et helt tal bestemmes fraktilen vha. lineær interpolation mellem de to
tal med rang 6 og 7 (dvs. tallene 5,52 og 5,88). Dette giver altså:

x = 5,52 + 0,3*(5,88-5,52) = 5,628 ≈ 5,63
Dvs. at baseret på denne stikprøve vil 30% af populationen have en S-billirubin
koncentration der ligger under 5,63 µmol/L.

3.9 Probit-plot

Før man kan udnytte de fordele det giver at en population/stikprøve er normalfordelt er det
nødvendigt at kunne afgøre om dette faktisk er tilfældet.

Et probit-plot er baseret på at hvis man trækker eksempelvis 9 tilfældige værdier fra en
normalfordeling, så vil det laveste tal i middel forventes at være lig 0,1-fraktilen, det
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næstlaveste tal vil i middel være lig 0,2-fraktilen, mens det sidste tal i middel vil være lig
0,9-fraktilen. Disse fraktiler kan altid beregnes med udgangspunkt i en teoretisk
normalfordeling, og dem kan man så sammenligne med de observerede værdier. Den her
anvendte sammenhæng mellem fraktil og rang er den samme som blev anvendt på side 3.8,
dvs. r = p*(n+1). Ligesom på side 3.8, er der her heller ikke tale om en eksakt
sammenhæng.

To eksempler på anvendelse af probit-plot kan ses i disse powerpoints (det første indeholder
også en vejledning i hvordan man laver et probitplot i Excel), og nedenfor er yderligere et
eksempel.

Fremgangsmåde

Det skal undersøges om følgende tal er normalfordelte (eller mere korrekt: stammer fra en
normalfordelt population):

6,26 8,02 11,19 10,44 10,47

10,24 10,27 14,70 8,68 9,07

7,14 6,48 11,07 12,09 7,02

10,89 12,45 8,87 6,04 8,89

Først sorteres tallene i stigende rækkefølge, og tallene tildeles rangnumre fra 1 og opad. Dvs.
man får en liste som denne:

Måling Rang

6,04 1

6,26 2

6,48 3

... ...

14,70 20

Hvert rangnummer omsættes nu til en teoretisk sandsynlighed efter formlen:

p = r / (n + 1)

hvor r er rangnummeret, n er antallet af målinger og p er sandsynligheden (bemærk at dette
er præcis samme formel som blev brugt til at beregne fraktiler på side 3.8).

Herefter beregnes fraktilen i den normerede normalfordeling. I Excel gøres dette med formlen
"norminv()". Et regneark til fremstilling af probit-plot kunne f.eks. se således ud:
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Formlen til beregning af fraktilen svarende til rang 1 er angivet i formellinien (øverst til
højre). "0" er middelværdien og "1" er spredningen for den fordeling, man ønsker at beregne
fraktilen i.

Endelig laves et plot med målingerne på x-aksen og de tilsvarende teoretiske fraktiler fra
N(0,1)-fordelingen på y-aksen. Hvis dette giver noget som ligner en ret linie, kan man antage
at målingerne stammer fra en normalfordeling. Bemærk at det er de store træk man skal
kigge efter. Det som især er kritisk er systematiske afvigelser fra en ret linie. Nedenstående,
som måske ikke umiddelbart minder om en ret linie, stammer således fra en normalfordeling.

Man har altså nu en graf som - via rangnumrene - sammenligner fordelingen af tallene i
stikprøven, med fordelingen af en stikprøve med samme størrelse fra den normerede
normalfordeling.
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4.1 Variation

Når man overhovedet har brug for statistik, skyldes det grundlæggende et begreb: Variation.
Når man måler f.eks. P-folat, stofk. hos forskellige personer, får man naturligvis forskellige
værdier. Når man måler den samme prøve på forskellige apparater får man forskellige
værdier, og selv når man måler den samme prøve flere gange på det samme apparat med
den samme operatør får man forskellige værdier.

Denne variation er på den ene side hele pointen med biologiske analyser: Hvis alle altid
havde samme koncentration af P-folat i blodet, var der jo ikke formål med at bestemme det.
På den anden side er det også problemet: Hvordan skal man afgøre om et apparat måler
"korrekt", hvis man får et nyt tal hver gang man måler på sin kontrolprøve?

Når man skal forstå betydningen af et prøveresultat, som er opnået i den ene eller den anden
sammenhæng, er det vigtigt at være klar over hvilken type variation der påvirker
prøveresultatet. Her skelnes overordnet mellem biologisk variation og måleusikkerhed, som
man kan læse mere om på de følgende sider.

Terminologi

Bemærk at der ikke er fuldstændig enighed om hvordan man benævner og kategoriserer de
forskellige typer af variation som gennemgås på de følgende sider. Det vigtigste er således at
man forstår betydningen, snarere end at man lærer en masse fine ord.  

4.2 Måleusikkerhed

Uanset hvor god en analyse man anvender vil man altid få et resultat som i større eller
mindre grad afviger fra prøvens sande værdi. Alle de faktorer som medvirker til denne forskel
betegnes under et "måleusikkerhed".

Måleusikkerheden kan så opdeles i flere forskellige faktorer. Ofte anvendes følgende opdeling:

Systematisk variation
Tilfældig variation, som igen kan inddeles i

Præanalytisk variation
Analytisk variation
Postanalytisk variation

Tilfældig og systematisk variation

Ofte taler man således om to kilder til måleusikkerhed, nemlig tilfældig variation og
systematisk variation. Systematisk variation er en variation som påvirker alle målinger på
samme måde. Dette kan eksempelvis illustreres med en skydeskive som denne (hvor skivens
centrum illustrerer prøvens sande værdi, og pilene illustrerer målingerne):
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Illustration af systematisk variation

Systematisk variation er altså en variation der gør at alle målinger afviger på samme måde
fra den sande værdi. En typisk kilde til systematisk variation er fejl i kalibrering af
apparaturet.

Tilfældig variation, er derimod variation som påvirker alle målinger forskelligt. Dette kan
illustreres med denne skydeskive:

Illustration af tilfældig variation

Bemærk at "pilene" i middel rammer midten af skydeskiven. Den tilfældige variation kan altså
eliminineres ved at tage middelværdien af mange målinger.

På de følgende sider forklares mere om disse typer af variation og hvordan de kan
kvantificeres.

Fejl

Ofte vil man møde begreberne tilfældige og systematiske fejl, i stedet for variation som brugt
i denne note. Disse begreber bruges ofte med præcis samme betydning. I denne note er valgt
begrebet "variation" fordi der ikke nødvendigvis er tale om at nogen har begået fejl. Uanset
hvor omhyggelig man er med sine metoder, kalibrering, opbevaring med mere, så kan man
aldrig helt eliminere den tilfældige og systematiske variation. På den anden er der klart at
hvis man begår fejl, så kan det bidrage til at forøge disse variationer.

Præanalytisk, analytisk og postanalytisk variation

Denne overskrift dækker over tre begreber som ofte anvendes på kliniske laboratorier.

Præanalytisk variation er variation som stammer fra forhold der ligger før selve analysen. Det
kan f.eks. være blodprøvetagningen samt transport og opbevaring af prøven.
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Postanalytisk variation er variation som stammer fra forhold der ligger efter selve analysen.
Det kan være hvis der byttes rundt på prøvesvar eller lignende. Den postanalytiske variation
bør i de allerfleste tilfælde være nul, da alt andet dækker over egentlige (eller grove) fejl.

Analytisk variation er den variation som stammer fra selve analysen.

 

4.3 Analytisk variation

Denne side beskæftiger sig primært med den analytiske del af den tilfældige variation, og
altså ikke den præ- og postanalytiske. Imidlertid vil mange af de tanker der præsenteres her
også være gyldige i forhold til den præanalytiske variation.

Den analytiske variation betegnes som regel præcision. Der er en uhensigtsmæssighed i
denne betegnelse, idet en stor tilfældig variation svarer til en lille (eller dårlig) præcision.
Derfor ser man nogen gange udtrykket impræcision anvendt. I denne note anvendes dog
udelukkende begrebet præcision.

Præcisionen er et udtryk for afvigelsen mellem gentagne målinger på den samme prøve.
Den bliver derfor ofte udtrykt ved at beregne en spredning (som benævnes SD

ana
). Så længe

man beskæftiger med gentagne målinger på den samme prøve, kan man sædvanligvis uden
videre antage at tallene stammer fra en normalfordeling, hvorfor det giver mening at beregne
en sådan spredning.

Dvs. at en typisk fremgangsmåde til bestemmelse af præcisionen er følgende:

Identificer de betingelser man er interesseret i (læs mere herom nedenfor)
Udfør gentagne målinger på den samme prøve, under de relevante betingelser
Brug resultaterne fra disse bestemmelser til at beregne spredningen, som forklaret på
side 2.7 under "spredning". Sædvanligvis kan man uden videre antage at tilfældig
variation giver anledning til normalfordelte data, hvorfor det er tilladt at beregne en
spredning.

Forskellige typer af analytisk variation

Hvis man tager en prøve og måler gentagne gange, umiddelbart efter hinanden, vil man
generelt se at den analytiske variation er mindre end hvis man måler gentagne gange med
f.eks. 1 døgns mellemrum. Ligeledes vil man se en større variation hvis man måler prøven på
flere forskellige apparater frem for et enkelt apparat. Man kan således ikke bare tale om
analytisk variation/præcision, men må altid specificere de nærmere omstændigheder. Eller
med andre ord: Man må specificere præcist hvilke faktorer der bidrager til variationen.

Det kan f.eks. være:

Skift af måleudstyr
Skift af reagens
Ny kalibrering
Tid
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med mere

Intermediær præcision, repeterbarhed og reproducerbarhed

Der findes ingen entydig måde at kategorisere analytisk variation (dvs. specificere hvilke
faktorer man kigger på). DANAK (som bl.a. står for at akkreditere de danske

hospitalslaboratorier) opererer i RL61 med begrebet "intermediær præcision", som defineres
som:

Grad af overensstemmelse mellem uafhængige måleresultater, opnået med samme
analysemetode på identisk prøvemateriale i samme laboratorium, men angivet under

forskellige målebetingelser1.

Dvs. at man varierer så mange faktoror som muligt, indenfor det enkelte laboratorium -
herunder skift af reagens, kalibrering, udstyr (hvis analysen er sat op på mere end et
apparat). Dette er den præcision der oftest vil være relevant at oplyse i forbindelse med
rutinemæssig analyse af patientprøver.

Herudover opererer DANAK med to kategorier, nemlig reproducerbarhed og repeterbarhed2.

Repeterbarheden er groft sagt præcision svarende til den mindst mulige analytiske variation
man kan opnå. Dvs. for at bestemme denne forsøger man at udelukke så mange kilder til
variation som overhovedet muligt. Man tager altså en kontrolprøve og analyserer flere gange
umiddelbart efter hinanden, på samme maskine, med samme operatør osv. Eller med andre
ord: Man forsøger at udføre hver enkelt måling så identisk som overhovedet muligt.

I den anden ende af skalaen er så reproducerbarheden, hvor man groft sagt forsøger at
medtage så mange kilder til variation som muligt (men man analyserer selvfølgelig stadig på
den samme prøve, da man ellers introducerer biologisk variation). Dvs. at man udfører stadig
gentagne målinger på samme prøve, men nu over flere dage, på forskellige maskiner, på
forskellige laboratorier, med forskellige operatørerer osv.

Det er værd at bemærke at enhver konkret bestemmelse af præcisionen, jo i sig selv er
behæftet med en analytisk usikkerhed (eller variation). I praksis kan man derfor godt komme
ud for at repeterbarhedsspredningen er større end reproducerbarhedsspredningen, selvom
dette aldrig vil være tilfældet hvis man foretager en "perfekt" bestemmelse af disse
parametre.

De spredninger (eller standardafvigelser) som beregnes når man skal kvantificere
repeterbarheden og reproducerbarheden, kaldes repeterbarhedsstandardafvigelsen hhv.
reproducerbarhedsstandardafvigelsen.

Andre begreber

I forbindelse med præcision vil man ofte støde på begreber som intraseriel og interseriel
præcision. Disse begreber er ikke defineret hos DANAK og spiller efterhånden en mindre rolle
- idet mange store analysemaskiner ikke længere måler prøver i serie, men i stedet måler en
masse forskellige komponenter i en blodprøve, for dernæst at måle en masse forskellige
komponenter i den næste prøve. Ved en "serie" forstås f.eks. at man tager 20 blodprøver, og
måler hæmoglobin umiddelbart efter hinanden på alle disse prøver. Det er således et begreb
som i høj grad er relevant når man laver (lavede) manuelle analyser.
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Ikke desto mindre er det begreber som stadig anvendes indenfor hospitalsverdenen.
Intraseriel præcision refererer således til målinger som er foretaget indenfor et relativt kort
tidsinterval (indenfor samme måleserie), mens interseriel præcision refererer til målinger som
er foretaget over et større tidsrum (mellem forskellige måleserier).

"Intraseriel" vil ofte kunne oversættes til DANAKS repeterbarhed, hvorimod "interseriel" nok
bedst oversættes med intermediær præcision.

Referencer:

RL6; Validering af måleprocedurer (metodevalidering) i klinisk biokemiske laboratorier;
DANAK

1.

RL1; Metodevalidering i kemisk analytiske laboratorier;DANAK2.

4.4 Præcision - Eksempel

Betragt nedenstående 10 kontrolmålinger. Der er foretaget 1 måling om dagen i 10 dage, på
den samme maskine (og selvfølgelig på den samme prøve). Alle tal er i mmol/L.

9,70 8,72 10,24 11,28 11,20

11,73 7,82 9,77 11,10 8,91

Beregn den spredning (SD
ana

) som udtrykker

præcisionen, på baggrund af ovenstående målinger
(svaret angives med 3 betydende cifre).

Sæt kryds ved de rigtige udsagn, vedrørende den SD
ana

 som er beregnet ovenfor:

 SD
ana

 vil altid være mindre reproducerbarhedsstandardafvigelsen

 SD
ana

 vil typisk være mindre end reproducerbarhedsstandardafvigelsen

 SD
ana

 vil typisk være mindre end repeterbarhedsstandardafvigelsen

 Målingerne kan uden videre antages at være normalfordelte

4.5 Systematisk variation

På samme måde som begrebet præcision anvendes som betegnelse for den tilfældige
variation, anvendes begrebet korrekthed for den systematiske variation. Det er i denne
forbindelse vigtigt at bemærke at stort set alle i praksis anvender betegnelsen akkuratesse i
stedet, men at dette frarådes af DANAK. Når man ikke bør anvende akkuratesse skyldes det
at det engelske ord "accuracy" har mange forskellige betydninger. Det engelske ord kan enten
henvise til begrebet "effektivitet" fra den kliniske metodevurdering (se side 8.4), eller det kan
henvise til DANAK-begrebet "nøjagtighed" som henviser til den totale usikkerhed på et
måleresultat; dvs. en kombination af tilfældige og systematiske fejl). Endelig ser man også
ordet brugt i samme betydning som det danske korrekthed. 
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Bias

Som gennemgået på side 4.3 beregner man en spredning (eller standardafvigelse) når man
skal kvantificere præcisionen. På tilsvarende vis beregnes en bias, når man skal kvantificere
korrektheden. Bias er principielt defineret som forskellen mellem middelværdien af uendeligt
mange målinger og prøvens sande værdi. Der er selvfølgelig to problemer i denne definition.
Dels kan man ikke måle uendeligt mange gange, dels kender man ikke den sande værdi.
DANAK angiver derfor at man bør foretage mindst 6 målinger, og at man skal anvende en
"vedtagen sand værdi". Dette vil ofte være en værdi som er opgivet af producenten af
kontrolmaterialet.

Når denne bias giver et udtryk for den systematiske variation, er det fordi at netop ved at
tage middelværdien af mange målinger, eliminerer man den tilfældige variation.

4.6 Oversigt

Her kommer en samlet oversigt over nogle af de begreber der er gennemgået på de forrige
sider, sammen med en kort forklaring (endnu ikke komplet). Mange af begreberne stammer
fra DANAK og er således nærmere beskrevet i RL1.

Akkuratesse

En ofte anvendt (men meget uheldig) betegnelse for korrekthed.

Denne betegnelse bør absolut undgås, da det engelske ord "accuracy" ofte anvendes med
andre betydninger den det danske "korrekthed". De engelske betydninger af ordet svarer til
de danske ord "effektivitet" fra den kliniske metodevurdering og DANAKS begreb
"nøjagtighed" der som er kombinationen af tilfældige og systematiske fejl.

Analytisk variation/præcision

Dækker over den tilfældige variation der forekommer i forbindelse med en analyse.

Bias

Den størrelse der bruges til at kvantificere korrektheden. Bias beregnes som forskellen
mellem den (vedtagne) sande værdi af en kontrolprøve, og gennemsnittet af et passende
antal målinger på denne prøve (mindst 6).

Intermediær præcision

Præcisionen ved anvendelse af samme analysemetode på identisk prøvemateriale i samme
laboratorium, men hvor der måles over længere tid og med variation af øvrige relevante
parametre (f.eks. forskellige operatører og maskiner).

Intra- og interseriel variation samt dag til dag-variation

Ofte anvende betegnelser for analyseusikkerhed fastlagt under bestemte betingelser. Disse
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begreber anvendes ikke hos DANAK (i henhold til RL1).

Korrekthed

Analysens evne til i middel at give den rigtige værdi. En god korrekthed svarer altså til at
analysen ikke er behæftet med systematiske fejl. Bemærk at korrektheden ikke siger noget
om hvorvidt en enkelt måling rammer tæt på den sande værdi, da enkeltbestemmelser jo
også påvirkes af tilfældige fejl (præcisionen).

Det er vigtigt at anvende korrekthed i stedet for ordet akkuratesse som ofte anvendes med
samme betydning.

Korrekthed kvantificeres med den størrelse der kaldes bias

Nøjagtighed

Et kvalitativt begreb som beskriver kombinationen af systematiske og tilfældige fejl. 

Præ- og postanalytisk variation

Variation som skyldes årsager der ligger før og efter den egentlige analyse. Præanalytisk
variation kan f.eks. stamme fra anvendelse af forskellige typer kanyler.

Repeterbarhed

Analytisk variation under betingelser hvor man varierer så få parametre som muligt. Dvs.
målingerne foretages umiddelbart efter hinanden, på samme apparat, med samme operatør
osv.

Reproducerbarhed

Analytisk variation under betingelser hvor man varierer så mange parametre som muligt.
Dvs. fastlagt over lang tid, med forskellige apparater, forskellige operatører, forskelligt
prøvemateriale osv.

Standardafvigelse eller spredning (SD
ana

 )

Den størrelse der bruges til at kvantificere præcisionen.
Reproducerbarhedsstandardafvigelsen er således en kvantificering af reproducerbarheden.

4.7 Biologisk variation

Begrebet "biologisk variation" henviser til at man (selvfølgelig) får forskellige værdier, hvis
man bestemmer f.eks. P-folat, stofk. på forskellige personer. Ligeledes får man forskellige
værdier hvis man måler på den samme person på forskellige tidspunkter. Kendskab til
størrelsen af denne variation kan ofte bruges til at afgøre om en person har en given sygdom
eller ej; eller i hvert fald hjælpe til med at stille den rigtige diagnose. Senere gennemgås
begrebet referenceinterval, som er helt centralt i denne sammenhæng. Men først gennemgås
hvorledes man beregner og beskriver denne variation.
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Intra- og inter-individuel variation

På de forrige sider blev det gennemgået hvordan man undersøger den analytiske variation;
nemlig ved at udføre et antal målinger, hvor den eneste kilde til variation er analytisk. Dvs.
der er ingen forskel på de prøver man analyserer. Hvis man skal undersøge den biologiske
variation skal man selvfølgelig have et antal prøver hvor der netop er biologisk variation. Hvis
der er tale om prøver fra forskellige personer taler man om interindividuel variation, hvis der
er tale om prøver fra den samme personer, men taget til forskellige tidspunkter, taler man om
intraindividuel variation. Som det var tilfældet med den analytiske variation, kan det også her
være relevent med en nærmere specifikation af hvilke faktorer der bidrager til variationen.
Det kan være at man kun kigger på børn, mænd, alle raske personer osv. Typisk vil
variationen selvfølgelig blive større, jo mere forskellig en gruppe man inddrager (f.eks. hvis
man inddrager både børn og voksne, i stedet for kun børn).

Når man bestemmer den analytiske variation kan man uden videre gå ud fra at der er tale om
en normalfordeling, og dermed kan man udtrykke variationen ved at beregne spredningen
som gennemgået på de forrige sider. Biologisk variation vil i mange tilfælde vise sig at være
normalfordelt, men man kan ikke tage det for givet. Når man har foretaget sine målinger er
næste skridt derfor altid at undersøge om tallene kan antages at være normalfordelt. Dette
blev gennemgået på side 3.9. Derefter skal man så finde en måde at beskrive variationen på.
Denne måde afhænger af hvorvidt tallene kan antages at være normalfordelte eller ej.

Hvis tallene viser sig at stamme fra en normalfordeling, kan den biologiske variation
beskrives ved at beregne en spredning (præcist som med den analytiske variation). Denne
spredning betegnes i så fald SD

bio
. Hvis tallene derimod ikke er normalfordelte, vil det

naturlige valg sædvanligvis være at bestemme et referenceinterval. Hvis tallene ikke
stammer fra en normalfordeling, kan det være at de kan gøres normalfordelte, ved at
foretage en opsplitning af gruppen (f.eks. kigge på mænd og kvinder hver for sig i stedet for
som en gruppe), eller måske kan man foretage en logaritmisk transformation.

Bestemmelse af biologisk variation

For at opsummere ovenstående er fremgangsmåden til fastlæggelse af den biologiske
variation altså følgende:

Identificer de relevante betingelser (intra- eller interindividuel, mænd, kvinder, alle
osv.).
Foretag gentagne målinger under de relevante betingelser. Er det den interindividuelle
variation man er interesseret i, skal man have fat i prøver fra forskellige personer; er
det den intraindividuelle variation man er interesseret i, skal man have prøver fra
samme person taget til forskellige tidspunkter.
Undersøg om data kan antages at være normalfordelte. Hvis dette er tilfældet beregnes
spredning ud fra stikprøven som forklaret på side 2.7.
Hvis stikprøven ikke stammer fra en normalfordeling, undersøges eventuelt om man
kan opnå normalfordeling vha. en logaritmisk transformation, eller ved at foretage en
opsplitning af gruppen, med efterfølgende beregning af en spredning for hver
undergruppe.
Er det ikke muligt at nå frem til en normalfordeling, må man anvende en anden
metode, som eksempelvis beregning af et referenceinterval (side 4.13 og 4.15).
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4.8 Biologisk variation

Betragt nedenstående målinger af B-Erytrocyt,antalsk. fra nyfødte. Alle tal har enheden

1012/L (dvs. at den første måling angiver at der har være 5,3*1012 erytrocytter pr liter blod).
Antag at målingerne stammer fra en normalfordelt population.

5,30 4,98 5,48 5,82 5,8 5,97 4,68
5,32 5,76 5,04 5,17 4,84 4,79 5,08

Angiv den spredning (SD
bio

) som udtrykker den

biologiske variation (3 betydende cifre, og samme
enhed som i tabellen):

4.9 Krav til analytisk variation

Hvis man er interesseret i at bestemme den biologiske variation, skal man naturligvis have et
antal prøver hvor denne variation optræder. Bemærk imidlertid at der også vil optræde
analytisk variation, da man jo aldrig kan slippe af med denne.

Hele pointen med at opnå et kendskab til den biologiske variation er at man kan placere en
individuel person i forhold til hvad der er "normalt". "Normalt" kan i denne sammenhæng
være i forhold til populationen eller i forhold til personen selv - f.eks. i forbindelse med
monitoring af, om en behandling har den ønskede effekt. Derfor er man afhængig af at den
analytiske variation ikke er så stor at denne alene kan flytte et resultat væsentligt i forhold til
den biologiske variation.

Der er ingen entydig måde til at specificere krav til præcision og bias, da det bla. afhænger af
den konkrete brug af analysen, samt forholdet mellem intraindividuel og interindividuel
biologisk variation. 

Westgard specificerer følgende krav til præcision og korrekthed (http://www.westgard.com
/guest17.htm):

SD
ana

 < 0,5 · SD
bio,intra

og 

Bias <  0,25 · (SD2
bio,intra

 + SD2
bio,inter

)1/2

SD
bio,intra

 og SD
bio,inter

 henviser til den intra-individuelle hhv den inter-individuelle biologiske

variation (se side 4.7). 

Disse regler er på ingen måde universelle, og der kan være mange grunde til at stille større
eller mindre krav til præcision og bias. 

4.10 Dobbeltbestemmelser
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På nogle af de foregående sider blev det gennemgået hvorledes man vha. en række gentagne
målinger kan beregne en standardafvigelse som et udtryk for den analytiske variation. Det er
imidlertid ikke altid det er muligt at lave mange gentagne målinger på samme prøve. Det kan
f.eks. være at man ikke har tilstrækkeligt prøvemateriale. Det kan også ske hvis man er
interesseret i den præanalytiske variation, f.eks. den variation der optræder ved selve
prøvetagningen. Hvis man skulle vurdere den som gennemgået på side 4.3, skulle man tage
10 eller 20 prøver på den samme patient. Dette er naturligvis ikke acceptabelt.

Imidlertid er der, i disse situationer, et alternativ, som gennemgås ved hjælp af et eksempel:

Eksempel

Man ønsker at bestemme analyseusikkerheden for TRC, antalskoncentration, inkl. den
præanalytiske variation der opstår i forbindelse med prøvetagningen. I den forbindelse tager
man to prøver fra 4 forskellige personer, hvilket giver følgende resultater:

Person nr. TRC, antalskonc. *10-9/L
prøve 1

TRC, antalskonc. *10-9/L
prøve 2

1 284 274

2 314 333

3 328 310

4 217 199

Nu kunne man i princippet tage de to målinger for person nummer 1 og beregne
spredningen, som et bud på den ønskede analyseusikkerhed (som beskrevet på side 2.7).

Angiv SD
ana

 beregnet ud fra de to målinger for person

nr. 1 (3 betydende cifre, og med samme enhed som i
tabellen).

Det er imidlertid klart at dette vil være et meget dårligt bud, idet det er beregnet på grundlag
af kun 2 målinger.

Imidlertid er det muligt at beregne en sådan spredning for hver person, og så på passende
vis tage et gennemsnit at disse 4 spredninger. Uden at gå i detaljer giver dette formlen:

hvor d
i
 henviser til differencen mellem de to målinger fra person nummer "i". Formlen angiver

altså at man tager differencen for hver person, kvadrerer denne, lægger disse tal sammen fra
alle personer, deler med 2 gange antallet af personer, og tager kvadratroden.

Angiv SD
ana

 beregnet vha. ovenstående formel (3

betydende cifre):

Bemærk at dette tal i princippet udtrykker præcist det samme som hvis man havde taget 4
prøver fra samme person, og brugt metoden fra side 4.3, ligesom det i princippet udtrykker
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det samme som det tal der skulle beregnes tidligere på denne side. I praksis er tallet
naturligvis anderledes da det er baseret på en anden stikprøve.

Biologisk variation

Ovenstående gennemgår hvorledes man kan anvende prøvemateriale som egentlig indeholder
en biologisk variation, til at beregne den analytiske variation. Imidlertid kan man selvfølgelig
også være interesseret i at anvende prøverne til at beregne den biologiske variation. Hvis
man ønsker at beregne den spredning som udtrykker den biologiske variation - som forklaret
på side 4.7, skal man bruge en måling pr person. Her kan man selvfølgelig vælge prøve nr 1
for hver person, eller prøve nr 2. Men det mest oplagte er at tage gennemsnittet af de to
målinger for hver person. Disse målinger kan så anvendes til at beregne et passende udtryk
for den biologiske variation. Enten et referenceinterval (side 4.13) eller en spredning (4.7).

Angiv den biologiske spredning man kan beregne på
grundlag af tallene i eksemplet (3 betydende cifre)

4.11 Frihedsgrader

Som forklaret i de foregående afsnit udtrykkes analytisk variation oftest ved en spredning,
som beregnes på grundlag af et antal målinger. Når man beregner en spredning på grundlag
af en stikprøve, er den, som med alt andet, kun et udtryk for et skøn over den sande værdi.
Når man arbejder med spredninger (f.eks. i forbindelse med analyseusikkerhed), så kan
kvaliteten af dette skøn udtrykkes ved en størrelse som kaldes "antal frihedsgrader".

Til enhver beregnet spredning hører altså et antal frihedsgrader, som afhænger af hvorledes
denne spredning er beregnet samt størrelsen af den anvendte stikprøve. Disse frihedsgrader
har bla. betydning når spredningen indgår i diverse statistiske hypotesetest (se kapitel 7).

Beregning

På de foregående er gennemgået to forskellige formler til beregning af spredning. Følgende
(fra side 2.7) som bruges til beregning af spredning i mange forskellige sammenhænge:

Bruges denne formel er antal frihedsgrader lig n-1 (altså størrelsen af den anvendte stikprøve
minus 1).

Den anden formel (4.10 )

anvendes sammen med dobbeltbestemmelser til at bestemme analytisk variation. Benyttes
denne formel er antallet af frihedsgrader lig n (altså antallet af par i stikprøven).

Herunder angives antallet af frihedsgrader for de spredninger som skulle beregnes på nogle
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af de forrige sider:

Vedr. side 4.10: Angiv antallet af frihedsgrader for
bestemmelsen baseret på person nr. 1:

Vedr. side 4.10: Angiv antallet af frihedsgrader for
bestemmelsen baseret på alle 4 dobbeltbestemmelser:

Vedr. side 4.8: Angiv antallet af frihedsgrader for SD
bio

:

4.12 Usikkerhedsbudgetter

I forbindelse med validering af analyser bør man undersøge de forskellige bidrag til den
samlede usikkerhed på et analysesvar (den såkaldte "måleusikkerhed"). Denne usikkerhed
består typisk af flere forskellige faktorer, herunder:

præanalytisk variation
usikkerhed på værdien af kalibratorer
selve målingens analytiske usikkerhed

Hver af disse usikkerheder kan repræsenteres ved en spredning. Det er derfor relevant at
vide hvordan man sammensætter disse forskellige spredninger til en samlet spredning, som
udtryk for den samlede usikkerhed på et analysesvar.

Hvis man har bidragene SD
1
, SD

2
, ....,SD

n
 til den samlede usikkerhed, så kan den samlede

spredning (SD
total

) beregnes efter formlen:

 

 

Ofte er formålet med at opstille et usikkerhedbudget ikke så meget at bestemme SD
total

, som

at bestemme størrelsen af de enkelte bidrag. Dette er interessant i forhold til at vurdere,
hvad man skal fokusere på for at forbedre analysen. Det er således næppe relevant at bruge
penge på at forbedre usikkerheden på selve målingen, hvis den præanalytiske variation er 5
gange så stor. 

(Nedenstående skal foreløbigt betragtes som et udkast)

Når man fastlægger en eller anden variation, f.eks. den præanalytiske eller den biologiske,
ved at beregne SD på en række målinger som indeholder den ønskede variation, så vil denne
spredning altid indeholde den analytiske variation - da man jo aldrig kan foretage en måling
uden at denne påvirkes af den analytiske variation. Hvis man ønsker at beregne den rent
præanalytiske variation, kan dette også gøres vha. ovenstående formel, som vist herunder:
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4.13 Referenceintervaller

Som nævnt på side 4.7 beskrives biologisk variation ofte vha. et referenceinterval. Dette
gælder uanset om der er tale om en normalfordeling eller ej - hvis data er normalfordelt er
referenceintervallet blot ikke den eneste mulighed for at angive den biologiske variation.

Et referenceinterval (for f.eks. P-folat, stofk.) er et interval som angiver i hvilket område man
forventer at finde koncentrationen for raske mennesker. Mere specifikt taler man oftest om et
95%-referenceinterval som angiver hvor 95% af den raske befolkning vil ligge. Dvs. man
måler på en masse raske personer og fjerner de nederste 2,5% og de øverste 2,5%.
95%-referenceintervallet er altså et interval hvorom der gælder at hvis man er rask, er der
95% sandsynlighed for at man har en værdi i dette interval.

Definition

Mere præcist kan man definere 95%-referenceintervallet som intervallet mellem 0,025- og
0,975-fraktilerne (læs om fraktiler på side 3.3).

Anvendelse

Referenceintervaller bruges bl.a. til at vurdere patientprøver. Hvis man ligger udenfor
referenceintervallet kan det medføre en mistanke om sygdom, selvom nogle personer (helt
præcist 5% af populationen) har værdier uden for intervallet, uden at de fejler noget. For
nogle sygdomme bruges grænsen for referenceintervallet pr automatik som definition for
hvornår man er syg. Dette gælder f.eks. for B-hæmoglobin, hvor værdier under
referenceintervallet pr definition er anæmi (blodmangel).

Ved fastlæggelse af referenceintervaller er man som sagt interesseret i populationen
bestående af raske. Ofte vil man imidlertid foretage yderligere inddeling af populationen,
f.eks. efter køn og/eller alder.

Beregning

Beregning af referenceintervaller består, som nævnt i definitionen, "blot" i at bestemme
0,025- og 0,975-fraktilerne i populationen. Hvis populationen kan antages at være
normalfordelt er dette gennemgået på side 3.6, hvor der er et eksempel på bestemmelse af
0,025-fraktilen. Desuden er der et komplet eksempel på side 4.14.

Hvis populationen ikke kan antages at være normalfordelt er beregningen af fraktilerne
beskrevet på side 3.8, hvor der er et eksempel på beregning af 0,3-fraktilen. På side 4.15 er
der en henvisning til et komplet eksempel.

4.14 Referenceintervaller - Eksempel

Følgende tal er hæmoglobin-koncentrationer fra 10 raske kvinder. Alle tal er i mmol/L.

8,06 7,46 8,40 9,04 8,99

9,32 6,90 8,10 8,93 7,58
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Angiv hvad spredningen af ovenstående tal er et udtryk for:

 Analytisk variation

 Biologisk variation

 Gennemsnittet

Det er naturligvis ikke realistisk at beregne et referenceinterval på grundlag af 10 målinger
(normal anvendes mindst et par hundrede og gerne endnu flere). Men da princippet er
uafhængigt af antal målinger, vil de blive brugt som eksempel.

Først skal man afgøre om tallene er normalfordelte, da dette har betydning for, hvordan
intervallet beregnes. Ved store stikprøver kan dette gøres vha. et histogram, som forklaret på
side 2.5. En bedre metode (som både virker for store og små stikprøver) er imidlertid at lave
et probit-plot, som forklaret på side 3.9. I det følgende antages at tallene stammer fra en
normalfordeling.

Som forklaret på side 4.13, skal man altså bestemme 0,025- og 0,975-fraktilen i den
fordeling, som beskriver fordelingen af hæmoglobin-koncentrationen hos raske kvinder. Da
det antages, at der er tale om en normalfordeling, kan det gøres i henhold til side 3.6,
hvorved man får at:

95%-referenceinterval = [x-1,96*SD
bio

;x+1,96*SD
bio

]

Her er x middelværdien af tallene og SD
bio

 er den spredning som udtrykker den biologiske

variation (bestemmes som forklaret på side 2.7 under "spredning"). Foretag beregningen
(med alle decimaler i mellemregningerne), og indtast facit nedenfor for at kontrollere om det
er rigtigt.

Indtast den nedre grænse (3 betydende cifre):

Indtast den øvre grænse (3 betydende cifre):

4.15 Referenceintervaller - non-parametrisk fordeling

Hvis stikprøven viser sig ikke at stamme fra en normalfordeling, kan man naturligvis ikke
bruge middelværdi og spredning til at beregne et referenceinterval (da disse to parametre
kun giver mening for en normalfordeling).

I stedet kan man finde 0,025- og 0,975-fraktilerne vha. ikke-parametriske beregninger som
forklaret på side 3.8. 

Et eksempel på dette findes i denne powerpoint.
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5.1 Konfidensintervaller

Når man i statistisk sammenhæng beregner en parameter, så er det vigtigt at være
opmærksom på at det beregnede tal ikke er identisk med den sande værdi af parameteren.
Når man f.eks. som på side 4.4 beregner spredningen på et antal kontrolmålinger, så er
denne spredning ikke identisk med analysens sande analyseusikkerhed, men den skulle
selvfølgelig gerne være tæt på. Ligeledes hvis man beregner gennemsnittet af målingerne, så
forventer man selvfølgelig, at dette gennemsnit er tæt på kontrollens sande koncentration,
men ikke at det er præcist identisk med denne.

Det er derfor relevant at spørge hvor tæt en beregnet parameter ligger på den sande værdi?
Som så meget andet i statistik, kan heller ikke dette spørgsmål besvares præcist, men man
kan give et godt bud. Dette kan gøres vha. de såkaldte konfidensintervaller.

Betydningen af et 95%-konfidensinterval for en parameter, beregnet på grundlag af en
stikprøve er altså følgende

Baseret på den konkrete stikprøve, er der 95% sandsynlighed for at parameterens sande
værdi ligger i konfidensintervallet.

En stor stikprøve resulterer i at man får en meget præcis viden om parameteren, og dermed
får man et lille konfidensinterval, mens en mindre stikprøve medfører et bredere
konfidensinterval.

Konfidensintervaller kan i princippet beregnes for alle typer af parametre, f.eks.
middelværdier, spredninger, endepunkter for referenceintervaller, hældningen i forbindelse
med lineær regression osv. Her gennemgås imidlertid kun beregning af konfidensintervaller
for middelværdien i en normalfordelt population.

5.2 Beregning af konfidensintervaller

Bemærk at nedenstående kun en gyldigt for en normalfordelt population.

Formlen til beregning af et 95%-konfidensinterval for middelværdien i en normalfordelt
population er:

I det følgende gennemgås betydningen af de forskellige størrelser der indgår i formlen.
Bemærk først at konfidensintervallet "udtaler" sig om den sande middelværdi for en
population, men at man selvfølgelig anvender en stikprøve til at beregne konfidensintervallet.

x angiver selvfølgelig stikprøvens gennemsnit, og er således det bedste gæt på
populationens middelværdi, når man tager udgangspunkt i stikprøven. (En anden
stikprøve ville naturligvis give et andet gæt på populationens middelværdi).
SD angiver stikprøvens spredning.
n angiver det er antal målinger der er brugt til at bestemme gennemsnittet (x).
f er antallet af frihedsgrader hørende til spredningen (SD). Denne størrelse afhænger
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altså af hvordan SD er bestemt, og beregnes som forklaret på side 4.11.
t
0,05

(f) findes i t-tabellen på side 11.5, idet man slår op under signifikansniveau 0,05 og

antal frihedsgrader, som angivet ovenfor. Ønsker man at fremstille et
90%-konfidensinterval, slår man op under signifikansniveau 0,1 osv.

SEM

Størrelsen SD/√n kaldes ofte "Standard Error of Mean" (forkortes SEM), altså noget i stil med
"analyseusikkerhed på middelværdien". Ligesom en hver måling der kommer fra et apparat er
behæftet med en usikkerhed, så er en bestemmelse af middelværdien naturligvis også, og
denne usikkerhed kan beregnes som SEM = SD/√n.

Denne formel har følgende (ikke overraskende) konsekvenser:

Jo større usikkerhed der er på den enkelte måling, jo større usikkerhed bliver der på
gennemsnittet.
Jo flere målinger man anvender til at beregne gennemsnittet, jo mindre bliver
usikkerheden på dette. Hvis man anvender 16 målinger bliver usikkerheden på
gennemsnittet halvt så stor, som hvis man kun anvender 4 målinger.

Frihedsgrader og n

Erfaringsmæssigt er bestemmelsen af antal frihedsgrader (f) og n noget af der der volder
vanskeligheder. Følgende uddyber derfor dette:

n indgår i beregningen af SEM, sammen med SD, og derfor er det nærliggende at tro at der
er en sammenhæng mellem disse to størrelser. Det er der ikke! n er, som nævnt ovenfor, det
antal målinger som er brugt til at bestemme gennemsnittet. f derimod er fastlagt af SD.

Ofte vil SD og x være bestemt ved hjælp af den samme stikprøve (f.eks. 10 målinger på en
kontrolprøve, som anvendes til at beregne både analyseusikkerheden og gennemsnit - dvs. et
gæt på prøvens sande værdi). Her vil der gælde at f = n-1 (se side 4.11). Andre gange vil
man imidlertid beregne et gæt på prøvens sande værdi udfra de seneste 10 målinger på en
kontrolprøve, mens analyseusikkerheden er bestemt ud fra de sidste mange måneders
målinger. Dvs. at spredningen er fastsat med et meget stort antal frihedsgrader (f = ∞).

Bemærk at de målinger der bruges til at fastlægge x og SD, naturligvis skal stamme fra
samme population. Men de behøver altså ikke nødvendigvis at stamme fra samme stikprøve.

Man kan således sagtens beregne et konfidensinterval for et gennemsnit baseret på en enkelt
måling (n=1), hvis blot spredningen er fastsat vha en anden stikprøve med et stort antal
frihedsgrader.

Man kan ind i mellem komme ud for at gennemsnittet er bestemt ud fra én stikprøve, mens
spredningen er bestemt ud fra en anden stikprøve, som er for lille til at man kan sætte antal
frihedsgrader til "uendelig". I dette tilfælde er ovenstående formel til beregning af
konfidensintervaller i princippet forkert, men i praksis kan den formentlig anvendes, hvis blot
ikke f er alt for lille.

5.3 Konfidensintervaller - eksempel 1

Noter i statistik http://statnoter.biolyt.dk/print.php

48 of 117 05/02/10 13.49



I forbindelse med indkøring af en ny analyse har man målt 10 gange på en kontrolprøve.

Dette gav følgende resultater (i mmol/L):

9,84 10,31 11,46 10,05 9,29

10,09 9,89 8,96 8,49 11,97

Beregn 95%-konfidensintervallet for koncentrationen af målestoffet i kontrolprøven, og brug
nedenstående felter til at kontrollere om du har regnet rigtigt. Alle mellemregninger skal
udføres med et stort antal betydende cifre.

Hvis det er svært at få de rigtige svar, kan mellemregningerne kontrolleres på næste side.

Man kan uden videre antage at tallene stammer fra en normalfordeling fordi:

 Opgaver bliver altid lavet så tallene er normalfordelt

 Variationen mellem tallene er biologisk

 Variationen mellem tallene er analytisk

Angiv nedre grænse for 95%-konfidensintervallet for
koncentrationen i kontrolprøven (3 betydende cifre):

Angiv øvre grænse for konfidensintervallet (4
betydende cifre):

5.4 Konfidensintervaller - eksempel 1 detaljer

Her er et par spørgsmål til en mere detaljeret kontrol af beregningerne på forrige side.
Tallene i eksemplet var:

9,84 10,31 11,46 10,05 9,29

10,09 9,89 8,96 8,49 11,97

Bemærk at når tallene herfra bruges til at beregne konfidensintervallet på forrige side, skal
de anvendes med et stort antal betydende cifre.

Vælg antal frihedsgrader hørende til den SD
ana

 man kan beregne ud fra tallene.

 9

 10

 5

Angiv den spredning der udtrykker
analyseusikkerheden, beregnet ud fra ovenstående tal
(3 betydende cifre):

Angiv det bedste bud på prøvens middelværdi - baseret
på målingerne (3 betydende cifre):

Angiv SEM (2 betydende cifre):

Angiv t
tabel

 (4 betydende cifre) for det valgte antal

frihedsgrader:
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5.5 Konfidensintervaller - eksempel 2

I forbindelse med den daglige kvalitetskontrol af B-hæmoglobin, stofk., har man over det
seneste år fastsat den interserielle analyseusikkerhed til SD

ana
 = 0,25 mmol/L. En dag

foretager man en enkelt måling på en kontrolopløsning, hvilket giver værdien 8,75 mmol/L.

Angiv den værdi af SEM, der skal bruges til at beregne
et konfidensinterval for kontrollens sande
koncentration, baseret på ovenstående enkelte måling
(2 betydende cifre):

Ved en anden lejlighed foretager man 7 målinger på en kontrolprøve. Dette giver
resultaterne:

B-hæmoglobin, stofk. (mmol/L)

7,77 8,36 8,32 8,60 8,26 8,12 8,59

Angiv den værdi af SEM der skal bruges til at beregne
et konfidensinterval baseret på de 7 målinger (2
betydende cifre):

Angiv det antal frihedsgrader man i praksis anvender til beregning af ovennævnte
konfidensintervaller:

 0

 1

 6

 ∞

Til de næste 4 spørgsmål anvendes SEM med to betydende cifre, som indtastet ovenfor, mens
øvrige tal anvendes med et stort antal betydende cifre. Svarene angives med 3 betydende
cifre.

I de næste to spørgsmål beregnes et konfidensinterval for den kontrolprøve, hvorpå der er
foretaget en enkelt måling.

Angiv nedre grænse for 95%-konfidensintervallet:

Angiv øvre grænse for 95%-konfidensintervallet:

I de næste to spørgsmål beregnes et konfidensinterval for koncentrationen af den
kontrolprøve, hvorpå der er foretaget 7 målinger

Angiv nedre grænse for 95%-konfidensintervallet:

Angiv øvre grænse for 95%-konfidensintervallet:

Bemærk at konfidensintervallet for sidstnævnte kontrolprøve er en del smallere end for den
første kontrolprøve. Det er selvfølgelig ikke nogen overraskelse, at det "gæt" på prøvens
sande værdi som man får ved at tage et gennemsnit af 7 målinger, er bedre end det gæt man
får ved kun at måle én gang.
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5.6 Konfidensintervaller og kvalitetskontrol

Emnet kvalitetskontrol gennemgås nærmere i kapitel 10. Udover de emner der gennemgås i
kapitel 10 , kan det imidlertid også være relevant at anvende konfidensintervaller i
forbindelse med kvalitetskontrol, hvilket uddybes nærmere på denne side. 

I eksemplerne på de foregående sider, er konfidensintervaller blevet brugt til, at sige noget
om den "sande" koncentration af et stof i en (kontrol)prøve. På side 5.1 var formuleringen:

Baseret på den konkrete stikprøve, er der 95% sandsynlighed for at parameterens sande
værdi ligger i konfidensintervallet. 

Formuleringen "baseret på den konkrete stikprøve" betyder, at konfidensintervallet kun siger
noget om prøvernes sande koncentration, under den forudsætning at stikprøven er fremstillet
korrekt. Det vil sige, at målingerne ikke har været behæftet med en systematisk fejl (bias).
Dette bør naturligvis være indlysende. 

Imidlertid giver dette også mulighed for at anvende konfidensintervallet i forbindelse med
kvalitetskontrol.  Betragt eksempel 1 på side 5.3. Baseret på stikprøven er
95%-konfidensintervallet [9,28;10,79] mmol/L, dvs. at baseret på den konkrete stikprøve
forventes det, at kontrolprøvens sande værdi ligger i intervallet 9,28 til 10,79 mmol/L. Hvis
det nu oplyses, at kontrolprøvens sande koncentration faktisk er 9,15 mmol/L, så giver dette
altså en indikation af, at der er noget galt med analysens korrekthed (dvs. at analysen er
behæftet med en systematisk fejl). Oplysning om kontrolprøvens sande koncentration fås
typisk fra producenten af kontrolmaterialet. 

Oplyses det derimod at kontrolprøvens sande koncentration er 9,5 mmol/L, så giver dette
ikke anledning til en mistanke om en systematisk fejl. Bemærk at dette IKKE betyder, at
analysen nødvendigvis fungerer korrekt. Det betyder blot, at dette konkrete forsøg, ikke har
kunnet påvise en fejl. 

Denne brug af konfidensintervaller er helt ækvivalent med at anvende en t-test med 1
stikprøve (se side 6.2).
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6.1 Statistisk hypotesetest

De foregående kapitler har primært beskæftiget sig med hvordan statistiske metoder kan
bruges til at beskrive populationer og datasæt. I det følgende kigges på hvordan statistikken
kan anvendes til at træffe beslutninger, såkaldt statistisk inferens. Et klassisk eksempel - fra
bioanalysen- er spørgsmålet om hvorvidt to maskiner måler ens eller forskelligt. Problemet
er, at selv hvis man analyser den samme prøve på begge maskiner, så får man altid to
forskellige resultater - også selv om maskinerne er fuldstændigt identiske. Dette skyldes som
bekendt den analytiske variation (se bla. side 4.3). Man får altså ikke noget ud af at spørge
om maskinerne måler forskelligt - for det gør de altid.

Løsningen ligger i at stille spørgsmålet på den rigtige måde. Man skal ikke spørge om
maskinerne måler forskelligt, men om de måler signifikant forskelligt. Ordet "signifikant"
henviser i denne sammenhæng til om de observerede forskelle er så store at de skyldes
andet end den tilfældige variation som altid optræder. Dvs. om der er en systematisk forskel
på de to apparater; eller med andre ord: Er forskellen den samme fra gang til gang, f.eks.
således at maskine nummer 1 i middel måler en højere værdi end maskine nummer 2.

Som det fremgår af de følgende sider, findes der både tests til at undersøge forskelle i
middelværdier og spredninger, i 2 eller flere populationer, og både når populationerne kan
antages at være normalfordelt og når man ikke kan sige noget deres fordeling.

Klinisk relevans

Man ser tit at folk interesserer sig meget for den ovenfor omtalte statistiske signifikans. Når
man gør det, er der imidlertid et andet spørgsmål man ALTID skal huske at stille (dette sker
desværre ikke helt så tit):

Er den observerede forskel klinisk relevant?

Hvis man undersøger om to apparater måler forskelligt vil man i praksis altid kunne påvise en
forskel, hvis blot man bruger tilstrækkeligt mange målinger i sin undersøgelse. En påvisning
af at der er statistisk signifikant forskel på to apparater, eller to behandlinger eller lignende,
er altså ikke interessant overhovedet, hvis man ikke samtidig redegør for at forskellen har en
klinisk betydning.

På den anden side er det selvfølgelig heller ikke tilstrækkeligt, at påvise en klinisk relevant
forskel på to apparater. Den kunne jo skyldes tilfældigheder, og man skal derfor altid
undersøge om en sådan forskel også er statistisk relevant.

Et veldesignet forsøg er netop kendetegnet ved, at grænserne for klinisk relevans og
statistisk signifikans er sammenfaldende. Men mere om dette i kapitel 9 (som den nysgerrige
læser desværre må vente lidt på).

 

6.2 Et eksempel på en hypotesetest

Da teorien bag statistiske hypotesetest - som gennemgået på side 6.3 - er relativt abstrakt,
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indledes her med et eksempel. Eksemplet er valgt, så det er så let forståeligt som muligt,
hvilket betyder at bioanalytikerrelevansen er ikke-eksisterende.

En falsk mønt?

En mønt har som bekendt to sider - plat og krone. Når man kaster mønten op i luften, skal
der helst være præcist 50% chance for at den lander på krone, og 50% chance for at den
lander på plat.

Men hvordan skal man nu afgøre om en konkret mønt faktisk lever op til dette, eller om
mønten er ændret, så den f.eks. giver krone i de fleste tilfælde? Man kan jo åbenlyst ikke
bare kaste mønten to gange, og så forvente at man får krone 1 gang og plat 1 gang.

Løsningen ligger naturligvis i at foretage mange kast med mønten, og så analysere resultatet
på passende vis.

Man udfører derfor et eksperiment, hvor man kaster mønten 10 gange og registrerer
udfaldet. Dette giver plat 9 gange og krone 1 gange. Det er klart at jo større forskellen er
mellem antallet af plat og krone, jo større er sandsynligheden for at mønten er forfalsket;
men hvor præcist skal man sætte grænsen?

Hvis mønten faktisk er ægte, så er der naturligvis ingen som vil undre sig over at man får
f.eks. krone 6 gange og plat 4 gange. En sådan fordeling vil tit forekomme hvis man kaster
med en ægte mønt. På den anden side vil man nok undre sig lidt, hvis man får krone 10
gange og plat 0 gange. Det er selvfølgelig ikke umuligt, men næppe særligt sandsynligt at
det sker med en ægte mønt, hvorfor man vil være tilbøjelig til at tro at mønten er falsk.

Når man ud fra ovenstående forsøg skal afgøre om mønten må antages at være ægte eller
uægte, gøres det således ved følgende procedure:

Antag at mønten er ægte, dvs. sandsynligheden for at få krone i et tilfældigt kast er 0,5
(50%).

1.

Beregn sandsynligheden for at eksperimentet giver et udfald, som i samme eller højere
grad end det aktuelle eksperiment, taler imod denne antagelse. En lidt anden
formulering af dette kryptiske udsagn er: Beregn sandsynligheden for at få enten plat
eller krone i mindst 9 ud af de 10 kast. Dette er jo netop alle de udfald som i højere
grad end det aktuelle, taler imod at mønten er ægte. Denne beregning skal foretages
under antagelsen i punkt 1. Det er ikke en del af pensum at kunne foretage denne
beregning, men svaret er 0,02 eller 2%. Dvs. at hvis man kaster 10 gange med en
ægte mønt, så vil man kun i 2% af tilfældene se at man får krone eller plat i mindst 9
ud af de 10 kast.

2.

Der er nu to mulige konklusioner:
Man har været "uheldig" og ramt de 2% af tilfældene hvor man faktisk får krone
9 gange.

1.

Antagelsen om at mønten er ægte - som jo blev brugt til at beregne
sandsynligheden - må være forkert.

2.

Dilemmaet i den statistiske hypotesetest er at man aldrig kan afgøre hvilke af de to
konklusioner der er rigtig. Man er nødt til at "gætte". Inden for den medicinske verden
bruger man normalt en sandsynlighed på 5% som grænse for hvornår man tror på den
ene eller den anden konklusion. Dvs. at hvis ovennævnte sandsynlighed er under 5%
så tror man ikke på forklaringen om "uheld", men vælger i stedet at tro at mønten er
uægte.

3.
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I dette tilfælde må man altså konkludere at mønten er uægte. Havde man i stedet fået krone
8 gange og plat 2 gange, så var sandsynligheden blevet næsten 11% og man havde således
ikke kunnet konkludere at der var noget galt med mønten.

Man kan tage fejl!

I ovenstående eksempel er der to muligheder for at træffe en forkert konklusion. Hvis
mønten er ægte, er det jo stadig muligt at få plat eller krone i mindst 9 ud af 10 tilfælde,
hvorved ovenstående procedure leder til den forkert konklusion. Omendt kan man selvfølgelig
også sagtens få plat eller krone i f.eks. 7 eller 8 ud af 10 kast med en falsk mønt; og i så fald
vil ovenstående procedure jo også lede til den forkerte konklusion at mønten er ægte. Disse
fejlmuligheder bliver diskuteret nærmere på side 6.4.

 

6.3 Princippet bag statistisk hypotesetest

Denne side forsøger at give en mere generel fremstilling af eksemplet på side 6.2. En
fornuftig fremgangsmåde er formentlig, at læse denne side (meget) hurtigt og derefter
studere nogle af de konkrete tests på de følgende sider. Derefter kan man vende tilbage til
denne side, og bruge den som opsamling. Det skal bemærkes, at den konkrete udførelse af
en hypotesetest i praksis er noget simplere, end denne side giver indtryk af. Mange af de
omtalte beregninger er nogen, som er udført en gang for alle, og f.eks. angivet i tabeller.

En hypotesetest går ud på at teste to forskellige hypoteser som udtaler sig om en eller anden
egenskab ved en eller flere populationer. Det kan f.eks. være en hypotese som siger at
populationernes middelværdier er ens og en hypotese som siger at de er forskellige, men
man kan også teste f.eks. medianer, spredninger eller fordelingens overordnede form.

Bemærk at hypoteserne altid udtaler sig om populationerne, mens de beregninger der laves
for at teste hypoteserne, selvfølgelig tager udgangspunkt i stikprøver fra populationerne.

Princippet i enhver statisktisk hypotesetest består af følgende trin:

Trin 1: Opstilling af hypoteser

Opstil de to hypoteser der skal testes. Den ene kaldes nul-hypotesen (H
0
) og det er typisk

den der, i en eller anden nærmere defineret mening, siger at "der er ikke forskel på
populationerne". Den anden kaldes modhypotesen (eller 1-hypotesen, H

1
), og siger at "der er

forskel på populationerne". Hvis man ønsker at sammenligne middelværdierne i to
populationer kan hypoteserne f.eks. være:

H
0
: µ

1
=µ

2

H
1
: µ

1
≠µ

2

Bemærk at disse hypoteser udtaler sig om middelværdierne i populationerne (som man jo
ikke kender). Middelværdierne i de aktuelle stikprøver vil (næsten) altid være forskellige. Så
spørgsmålet er, som nævnt på side 6.1: Er stikprøvernes middelværdi så forskellige at de
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nødvendigvis må stamme fra populationer med forskellige middelværdier?

Eller med reference til mønt-eksemplet på side 6.2 er spørgsmålet: Er de akuelle antal plat og
krone i forsøget med de 10 kast, så forskellige at de tyder på en grundlæggende forskel i
sandsynlighederne for at få plat hhv. krone?

Trin 2: Lav et passende forsøg

Dvs. man skal selvfølgelig bruge nogle stikprøver fra de populationer man ønsker at
undersøge.

Trin 3: Antag at nul-hypotesen er sand

Princippet i de følgende trin, er at lave nogle beregninger med udgangspunkt i en antagelse
om at nul-hypotesen er sand. Hvis disse beregninger så fører til noget urimeligt, dvs. noget
meget lidt sandsynligt, så må antagelsen være forkert. Eller med andre ord: Så må det være
H

1
-hypotesen der er den rigtige.

Trin 4: Beregning af en teststørrelse

På grundlag af stikprøverne fra trin 2, er det muligt at beregne en såkaldt teststørrelse.
Hvordan denne størrelse præcist beregnes afhænger af den konkrete hypotesetest. Formlerne
fremgår således på hver enkelt af de sider, der gennemgår de konkrete tests.

Test-størrelsen har typisk den egenskab at en (numerisk) stor værdi svarer til at der er stor
forskel mellem stikprøverne, mens en lille værdi svarer til at der en god overenstemmelse
mellem stikprøverne.

Hvis man nu forestiller sig at man gentager eksperimentet fra trin 2 mange gange, får man
selvfølgelig en ny teststørrelse hver gang. Idet man anvender antagelsen fra punkt 3 (dvs. at
der ikke er forskel på de populationer man sammenligner), er det muligt at beregne
hvorledes disse teststørrelser vil fordele sig. Et eksempel på dette kan ses på figur 1, som
viser fordelingen af teststørrelsen når man laver en t-test (se f.eks. side 6.7). Betydningen af
denne figur er præcis den samme som f.eks. figurerne på side 3.5, dvs. at sandsynligheden
for at teststørrelsen ligger i et bestemt interval, kan aflæses som arealet under kurven, over
dette interval.
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Figur 1: t-fordelingen med 10 frihedsgrader.
De røde streger markerer 0,025- og 0,975-fraktilerne, dvs. arealet af de to røde områder er

tilsammen 0,05.

Stadig under den antagelse at nul-hypotesen gælder, er det altså ikke særligt sandsynligt at
få teststørrelser som ligger langt væk fra nul. Dvs. hvis dette alligevel sker, så vælger man at
tro at antagelsen må være forkert, og man konkluderer derfor at der er forskel på de to
populationer.

Trin 5: Beregning af testsandsynlighed

Konkret gøres dette således at hvis den aktuelle teststørrelse (t
aktuel

) er f.eks. 2,5, så

beregnes sandsynligheden for at få en teststørrelse som er længere væk fra nul end 2,5. Dvs.
man beregner P(X<-t

aktuel
)+P(X>t

aktuel
). Hvis denne sandsynlighed er mindre end en på

forhånd fastsat grænse, så forkastes nul-hypotesen.

Denne grænse vælges som hovedregel til 0,05 (5%), men kan varieres. Det vigtige er blot at
grænsen er valgt inden undersøgelsen påbegyndes.

Trin 5: Alternativ beregning

I stedet for at beregne en testsandsynlighed som forklaret ovenfor, kan man også blot
fastlægge den maksimalt acceptable værdi af teststørrelsen. I henhold til ovenstående vil H

0

jo netop blive accepteret i de tilfælde hvor t
aktuel 

ligger mellem 0,025- og 0,975-fraktilerne.

Eller med andre ord: H
0
 vil blive forkastet hvis t

aktuel
 ligger i de områder der er markeret med

rødt på figur 1. Arealet af de røde områder er netop 0,05 (5%). Da fordelingen oftest vil være
symmetrisk, kan man blot fastlægge 0,975-fraktilen, og så sammenligne t

aktuel 
(uden

fortegn) med denne.

Hvis t
aktuel

>0,975-fraktilen vil man altså forkaste nul-hypotesen. Hvis man skal gennemføre

testen manuelt vælges oftest denne metode, idet man så blot skal beregne teststørrelsen, og
sammenligne denne med en fraktil som kan slås op i en passende tabel. Anvender man
statistisk software til beregningerne, vil man derimod oftest få resultatet i form af en
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testsandsynlighed.

Trin 6: Formulering af resultatet

Hvis testen er endt med at der ikke er forskel på stikprøverne skal resultatet formuleres som:

Nul-hypotesen accepteres

eller

Der er ikke påvist nogen signifikant forskel på stikprøverne

Man må således ikke skrive at det er påvist at populationerne er ens. Det siger testen intet
om. Den siger blot at man ikke har kunnet påvise en forskel. Formentlig vil der altid være en
forskel, men nogen gange skal man blot udføre utroligt mange målinger for at kunne påvise
den, og ofte vil dette være klinisk irrelevant - dvs. forskellen vil ikke have nogen betydning i
forhold til behandling og diagnostik.

Hvis testen derimod er endt med at nul-hypotesen er afvist kan man formulere resultatet
som

Nul-hypotesen er afvist

eller

Der er påvist en signifikant forskel

I modsætning til det første tilfælde er dette en såkaldt "stærk konklusion". Man har altså
påvist noget; nemlig at der er forskel på populationerne. Her skal man dog stadig huske på
dilemmaet fra før - at man ikke helt kan afvise at der blot er tale om uheld i forbindelse med
forsøget. Ordet "påvist" må altså ikke læses som "påvist uden nogen form for tvivl".

6.4 Signifikansniveau og fejltyper

Først en meget kort opsummering af principperne fra side 6.3.

Opstil hypoteserne H
0
 og H

1

Antag at H
0
 er sand

Beregn, på baggrund af de aktuelle stikprøver, en passende teststørrelse, som typisk
har den egenskab at værdier tæt på nul taler for H

0
, mens værdier langt fra nul taler

mod H
0

Beregn sandsynligheden for at et nyt forsøg vil give en teststørrelse som er længere fra
nul, end den aktuelle.
Hvis denne sandsynlighed er under (typisk) 5% forkastes H

0
.

Bemærk at hvis sandsynligheden ovenfor er under 5% er der to muligheder:

Nul-hypotesen er faktisk sand, og man har blot været "uheldig". Hvis nul-hypotesen er
sand, vil man jo netop i 5% af tilfældene få en teststørrelse som ligger udenfor 0,025-
og 0,975-fraktilerne (dette er jo præcis definitionen af en fraktil). Eller med andre ord:

1.
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I den virkelige verden forekommer usandsynlige ting jo (det kan f.eks. godt lade sig
gøre at vinde i Lotto).
Nul-hypotesen er faktisk forkert, og testsandsynligheden er derfor beregnet på et
forkert grundlag, hvilket forklarer hvorfor den er så "lille".

2.

Det helt store dilemma i statistikken er, at der ikke er nogen metode til at afgøre om den ene
eller den anden forklaring er korrekt. Man er således nødt til at vedtage en grænse hvor man
skifter fra den ene forklaring til den anden, og som nævnt vælges denne grænse sædvanligvis
til 5%.  

Signifikansniveau

Den sandsynlighed der bliver anvendt til at skelne mellem accept og forkastelse af
nul-hypotesen, betegnes signifikansniveauet.

Type 1 fejl

Signifikansniveauet angiver således sandsynligheden for - fejlagtigt - at forkaste
nul-hypotesen, i de tilfælde hvor der faktisk ikke er nogen forskel på populationerne. Denne
fejl kaldes også for type 1 fejl (nogle gange kaldes det også α-fejl)

Man kan således frit fastsætte hvor stor en type 1 fejl man vil acceptere, idet man blot kan
vælge signifikansniveauet derefter. Dette medfører naturligt spørgsmålet: Hvorfor vælger
man ikke altid et meget lavt signifikansniveau, således at man ikke kommer til, fejlagtigt, at
forkaste nul-hypotesen?

Type 2 fejl

Problemet med at vælge et meget lavt signifikansniveau, og dermed sikre en lille type 1 fejl,
er at man så i stedet får en meget stor type 2 fejl. En type 2 fejl betyder at man accepterer
nul-hypotesen selv om denne er forkert. Det er klart at jo større krav man stiller for at
forkaste nul-hypotesen (altså jo lavere signifikansniveau man vælger), jo større er risikoen
for at man overser en forksel; altså fejlagtigt accepterer H

0
.Type 2 fejlen benævnes også

β-fejlen.

Mens det er nemt at beregne størrelsen af type 1 fejlen (idet denne er lig
signifikansniveauet), så er det umuligt generelt at beregne type 2 fejlen. Problemet er at type
2 fejlen afhænger af præcist hvor stor forskel der er mellem de populationer man
sammenligner. Og dette bliver ikke specificeret af H

1
-hypotesen, som jo blot siger at der er

en forskel. Jo mindre forskellen er mellem de to hypoteser, jo større bliver risikoen
selvfølgelig for at overse denne.

Selv hvis man specificerer størrelsen af den interessante forskel, bliver beregningerne nemt
meget komplicerede. Dvs. i praksis er man nødt til at have statistisk software til denne
opgave.

Teststyrke

Teststyrken (π) er defineret som 1-β, hvor β henviser til type 2 fejlen. Teststyrken er således
sandsynligheden for at testen opdager en forskel på de to populationer, eller med andre ord:
Sandsynligheden for at H

0
 forkastes, hvis der faktisk er en forskel. Som nævnt tidligere kan
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teststyrken kun beregnes hvis man specificerer størrelsen af forskellen, den kan altså ikke
udtrykkes som et tal der gælder for H

1
 generelt.

6.5 Mønter igen

Sæt kryds ved de rigtige udsagn, vedrørende eksemplet med mønten på side 6.2:

 Mønten er med 100% sikkerhed uægte

 Det er påvist at mønten er falsk

 Mønten kan ikke påvises at være ægte

Antag at de 10 kast med mønten, på side 6.2 havde givet 5 krone og 5 plat. Sæt
kryds ved de rigtige udsagn:

 Det er påvist at mønten er ægte

 Det kan ikke påvises at mønten er uægte

6.6 t-test

En vigtig gruppe af statistiske hypotesetests er de såkaldte "t-tests". På engelsk betegnes de
ofte "Students t-test". Dette navn har ikke noget med "studerende" at gøre, men er
synonymet på ham der først publicerede denne test.

Formål

Formålet med t-testene er i alle tilfælde at undersøge hvorvidt middelværdierne i to
populationer kan antages at være identiske - i modsætning til andre test som f.eks. kan have
til formål at sammenligne spredninger, eller fordelingstyper. Det kan f.eks. være
midddelværdierne af et antal målinger på en kontrolprøve på to forskellige apparater, eller
middelværdien af en klinisk relevant parameter i en population som har fået noget medicin,
sammenlignet med en population som ikke har fået denne medicin.

Forudsætninger

En vigtig forudsætning for at udføre en t-test er, at de populationer man undersøger kan
antages at være normalfordelte. Derudover er der nogle forudsætninger omkring
spredningerne, som afhænger af præcist hvilken t-test man udfører. Dette diskuteres
nærmere under de enkelte tests.

Hvis antagelsen om normalfordeling ikke kan opfyldes, kan man anvende såkaldt
non-parametriske tests; f.eks. Wilcoxon eller Mann-Whitney (se side 7.2 og 7.3).

Princip

Der findes tre forskellige t-test, som gennemgås på de følgende sider. Alle 3 test har dog en
del fællestræk, som vil blive gennemgået her. I alle tilfælde beregnes en test-størrelse, som
kaldes "t", og som tager udgangspunkt i stikprøvernes middelværdier (da det jo er forskelle i
disse man ønsker at undersøge).
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Hvis teststørrelsen er stor, så tyder det på at den undersøgte forskel er signifikant, hvorimod
en lille værdi indikerer at forskellen blot skyldes tilfældigheder. Dvs. at en stor t-værdi vil
medføre at man forkaster nul-hypotesen, hvorimod en lille t-værdi vil medføre at man
accepterer nul-hypotesen.

t-tabellen

Præcist hvor stor t må være før man forkaster nul-hypotesen, afgøres vha. en t-tabel. F.eks.
11.5. Princippet er, at hvis t er så stor, at en endnu større værdi vil forekomme i højst 5% af
alle de tilfælde hvor nul-hypotesen er korrekt, så vælger man at tro at nul-hypotesen må
være forkert (genlæs eventuelt side 6.3 og 6.4).

I praksis slår man op i t-tabellen under det valgte signifikansniveau (typisk 0,05) og det
relevante antal frihedsgrader (forklares i gennemgangen af de enkelte tests), og der
konkluderes således:

t ≤ t
tabel

 => H
0
 accepteres

t > t
tabel

 => H
0
 forkastes

6.7 t-test med 1 stikprøve

Formål

Formålet med denne test er at sammenligne middelværdien af èn population med en kendt
værdi. Et typisk eksempel er kontrol af et apparats korrekthed (bias). Dette gøres ved at
anvende en kontrolprøve med en kendt koncentration (eller som minimum hvor man har
vedtaget en koncentration). Denne kontrolprøve analyseres så et antal gange, og man kan nu
bruge en t-test til at undersøge om middelværdien af disse analyser afviger signifikant fra
prøven sande (vedtagne) værdi.

Denne undersøgelse kan også foretages ved at beregne et konfidensinterval ud fra
målingerne, og så se om den sande (vedtagne) værdi befinder sig i dette interval. Hvis man
kigger lidt på formlerne, vil man se at det giver præcist samme resultat.

Forudsætninger og notation

Den vigtigste forudsætning for denne test, er at stikprøven kan antages at stamme fra en
normalfordeling. I ovennævnte eksempel er dette ikke noget problem, da det kun involverer
analytisk variation. Antal målinger i stikprøven benævnes n, stikprøvens middelværdi
benævnes x, og populationens middelværdi benævnes µ. Populationens middelværdi ønskes
sammenlignet med en kendt værdi, som benævnes µ

0
. Den spredning der anvendes

benævnes SD.

Fremgangsmåde

Først opskrives hypoteserne:
H

0
: µ = µ

0

H
1
: µ ≠ µ

0
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Disse hypoteser specificerer de to muligheder, man ønsker at hypotesetesten skal skelne
mellem. I dette tilfælde er den ene mulighed, at populationens middelværdi (µ) er identisk
med den "kendte" værdi (µ

0
). Denne hypotese kaldes nul-hypotesen. Den anden mulighed er,

at  populationens middelværdi (µ) er forskellig fra den "kendte" værdi (µ
0
). Denne hypotese

kaldes modhypotesen.

Modhypotesen kan nogen gange sige at den ene middelværdi er større end den anden (læs
mere herom på side 6.13), men nulhypotesen siger altid at middelværdierne er identiske. 

Efter at have specificeret hypoteserne beregnes test-størrelsen efter formlen:

De to lodrette streger omkring tælleren betyder "absolut værdi" hvilket henviser til at man
skal se bort fra fortegnet. Det er altså størrelsen af t som er interessant, ikke om den er
positiv eller negativ.

Bemærk at det der står under den øverste brøkstreg, er SEM (altså usikkerheden på
middelværdien - genlæs eventuelt side 5.2). Dvs. t angiver hvor meget stikprøvens
gennemsnit afviger fra den sande værdi, udtrykt i forhold til usikkerheden på gennemsnittet.
Det er klart at hvis dette tal er stort, så tyder det på at afvigelsen er signifikant, hvorimod en
lille værdi indikerer at afvigelsen blot skyldes tilfældigheder.

Test-størrelsen sammenlignes nu med en tabel-værdi (se side 11.5), og der konkluderes som
forklaret på side 6.6

t ≤ t
tabel

 => H
0
 accepteres

t > t
tabel

 => H
0
 forkastes

Frihedsgrader

Bemærk at den spredning (SD) som bruges i formlen kan beregnes vha. tallene i stikprøven.
I så fald er antallet af frihedsgrader (f) som bruges i tabelopslaget lig med n-1 (se side 4.11).
Den kan imidlertid også være kendt fra andre sammenhænge. Et typisk eksempel er, at
analyseusikkerheden kan beregnes fra mange måneders kontroller, mens middelværdien
stadig beregnes fra en begrænset antal målinger - her sættes f i praksis til uendelig.

6.8 t-test med 1 stikprøve

Betragt igen tallene i eksemplet på side 4.4. Det oplyses at kontrolprøvens sande
koncentration er 10,3 mmol/L. Undersøg om der er tegn på at apparatet måler forkert (dvs.
undersøg om middelværdien for de ti tal afviger signifikant fra 10,3 mmol/L).

(Ved beregning af teststørrelsen anvendes den middelværdien som angivet i første spørgsmål
(dvs. 4 betydende cifre og spredningen som angivet på side 4.4, dvs. 3 betydende cifre). 
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Angiv middelværdien for stikprøven (4. betydende
cifre):

Angiv teststørrelsen (t) (2 betydende cifre):

Angiv antal frihedsgrader:

Angiv tabelværdien (dvs. den maksimale værdi som
test-størrelsen må have, hvis H

0
 skal accepteres (4

betydende cifre):

Angiv konklusionen:

 H
0
 accepteres, dvs. det kan ikke påvises at apparatet måler forkert

 H
0
 forkastes, dvs. apparatet måler forkert.

6.9 t-test med to uparrede stikprøver

Formål

Denne test har til formål at sammenligne middelværdierne i to uparrede populationer. Dvs. ud
fra en stikprøve fra hver population, at afgøre om populationernes middelværdier kan
accepteres at være ens, eller om de er forskellige. På side 6.12 kan man læse nærmere om
hvad det betyder at stikprøverne skal være uparrede. Denne side indeholder også en opgave
med brug af en uparret t-test.

Forudsætninger og notation

De to stikprøver skal stamme fra normalfordelte populationer. Dette kan undersøges vha. et
probit-diagram (se side 3.9). Denne forudsætning skal være overholdt.

Derudover er det i princippet nødvendigt at de to populationer kan antages at have identiske
spredninger (såkaldt varianshomogenitet). Dette kan undersøges vha. en F-test (se side
6.14). Ofte kan man godt slække lidt på dette krav. Hvis der ikke er varianshomogenitet er
det dog nødvendigt at udføre testen lidt anderledes (se nedenfor).

Antal elementer i de to stikprøver benævnes hhv. n
1
 og n

2
. Middelværdierne for de to

stikprøver benævnes hhv. x
1
 og x

2
, og spredningerne hhv. SD

1
 og SD

2
. For de populationer

som stikprøverne stammer fra bruges symbolerne µ og σ om hhv. middelværdi og spredning.
Hypoteserne for testen er således:

H
0
: µ

1
=µ

2

H
1
: µ

1
≠µ

2

Fremgangsmåde

Først skal det afgøres om der er varianshomogenitet, dvs. om standardafvigelserne for de to
populationer kan antages at være identiske. Det gøres med F-testen.

Varianshomogenitet

Noter i statistik http://statnoter.biolyt.dk/print.php

62 of 117 05/02/10 13.49



I det tilfælde hvor F-testen viser at der er varianshomogenitet, beregnes først det bedste bud
på den fælles spredning for populationerne, dvs:

Dernæst beregnes test-størrelsen:

Bemærk at denne test-størrelse minder meget om teststørrelsen fra t-test med èn stikprøve.
Tallet under brøkstregen er således igen usikkerheden på forskellen mellem de to
middelværdier. Resten af fremgangsmåden er således også identisk med de andre t-tests.

Til sidst konkluderes på baggrund af "t", således som forklaret på side 6.6, idet antallet af
frihedsgrader er f=n

1
+n

2
-2.

t ≤ t
tabel

 => H
0
 accepteres

t > t
tabel

 => H
0
 forkastes

Ikke varianshomogenitet

I det tilfælde hvor der ikke er varianshomogenitet (dvs. hvor 0-hypotesen i F-testen bliver
forkastet) kan man ikke beregne en fælles spredning. Man kan så beregne test-størrelsen
efter formlen:

Denne t-værdi skal nu sammenlignes med en tabel-værdi på samme måde som i tilfældet
med varianshomogenitet. Der er imidlertid en forskel; nemlig antallet af frihedsgrader. Antal
frihedsgrader (f) bestemmes ved først at beregne:

og endelig
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6.10 Uparret t-test - eksempel

Dette eksempel bør ikke regnes før man har været igennem side 6.14 og 6.15.

Betragt eksemplet fra side 6.15, idet man nu ønsker at afgøre om de to analyseautomater
måler identisk, dvs. i middel giver samme værdi på den anvendte kontrolprøve.

Angiv først om der er varianshomogenitet

 Varianserne i de to stikprøver kan antages at være identiske (varianshomogenitet)

 Varianserne i de to stikprøver er forskellige

Angiv den fælles spredning for de to stikprøver.
Beregnes ud fra de varianser som er kontrolleret på
side 6.15 (3 betydende cifre):

Angiv middelværdien for automat 1 (3 betydende cifre):

Angiv middelværdien for automat 2 (3 betydende cifre):

Angiv den beregnede t-test størrelse, baseret på de
værdier som er beregnet ovenfor (3 betydende cifre):

Angiv den maksimale værdi af t svarende til H
0
-accept,

dvs. tabelværdien (3 betydende cifre):

Vælg den rigtige konklusion:

 Der kan ikke påvises signifikant forskel på de automaters korrekthed

 Der kan påvises en signifikant forskel på de to automaters korrekthed

6.11 t-test med to parrede stikprøver

Formål

Denne test har til formål at sammenligne middelværdierne i to parrede stikprøver. På side
6.12 kan man læse mere om hvad det vil sige at stikprøverne er parrede. Denne side
indeholder også en opgave med brug af en parret t-test.

Fremgangsmåde

At stikprøverne er parrede betyder kort fortalt, at der er en naturlig og entydig måde at parre
tal fra den ene stikprøve med tal fra den anden stikprøve. Fremgangsmåden er derfor simpel:
Beregn differencen for hvert tal-par. Hermed har man èn stikprøve bestående af disse
differencer, og man kan nu lave en t-test med 1 stikprøve (side 6.7) og undersøge om
middelværdien for denne stikprøve er signifikant forskellig fra 0. Hvis middelværdien af
differencerne er forskellig fra nul, svarer det naturligvis til, at middelværdierne i de to
oprindelige stikprøver er forskellige.

6.12 Parret eller uparret test?

Noter i statistik http://statnoter.biolyt.dk/print.php

64 of 117 05/02/10 13.49



At to stikprøver er parrede betyder at der skal være en naturlig og entydig måde at parre et
tal fra den ene stikprøve med et tal fra den anden. Hvad dette mere konkret betyder, er
formentlig nemmest at forstå ved at betragte en række eksempler. Man kan dog umiddelbart
bemærke at hvis to stikprøver skal kunne parres, er det specielt nødvendigt at de er lige
store - uden at det selvfølgelig er tilstrækkeligt.

Eksempel 1

En kontrolprøve til B-folat, stofk. er blevet analyseret 10 gange på apparat 1 og 10 gange på
apparat 2. Man ønsker nu at afgøre om der er tegn på at de to apparater måler forskelligt.
Analyserne gav følgende resultater (i nmol/L)

Apparat 1 Apparat 2

227 156

212 204

223 194

222 231

194 199

216 203

240 204

231 199

258 200

182 212

Eksempel 2

Man ønsker at undersøge holdbarheden af serumprøver til analyse af S-folat, stofk., dvs. man
vil undersøge om indholdet af folat i en serumprøve, er anderledes hvis prøven analyseres
umiddelbart efter den er taget end hvis den først opbevares i tre dage. I den forbindelse har
man taget 10 patientprøver, og hver prøve er så analyseret umiddelbart efter at den er taget,
og efter 3 dages opbevaring. Dette gav følgende resultater (i nmol/L):

Prøve nr Dag 0 Dag 3

1 15,2 14,7

2 10,6 9,99

3 21,7 19,1

4 8,93 8,77

5 7,36 6,23

6 11,3 11,0

7 27,0 24,9

8 16,4 15,2

9 18,7 16,3

10 12,2 10,5
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Opgave

I begge eksempler kan det antages, at alle relevante tal stammer fra normalfordelinger

Bemærk desuden, at det principielt er forkert kun at anvende en t-test i eksempel 2. I dette
tilfælde bør man bruge et differensplot, og kun hvis dette plot har "det rigtige" udseende
giver det mening at bruge en t-test. Denne problematik er nærmere beskrevet på side 6.20,
men her antages det, at man kan bruge en t-test. 

Overvej nu den indledende formulering omkring parret eller uparret design. Altså er det
muligt at lave en naturlig parring af tallene i den ene stikprøve med tallene fra den anden
stikprøve. Dette spørgsmål kan også afgøres ved at spørge om det kunne give mening at
gennemføre et tilsvarende forsøg med et forskelligt antal målinger i de to stikprøver. I så fald
er der tale om et uparret design - uanset om det konkrete forsøg måske er gennemført med
lige store stikprøver.

I eksemplet med et uparret design, kan man ligeledes antage at der varianshomogenitet; det
er således ikke nødvendigt først at lave en F-test.

I nedenstående beregninger skal alle mellemregninger laves med et stort antal betydende
cifre, mens facit angives med 3 betydende cifre.

Vælg den relevante test i forbindelse med eksempel 1:

 t-test med to uparrede stikprøver

 t-test med to parrede stikprøver

Vælg den relevante test i forbindelse med eksempel 2:

 t-test med to parrede stikprøver

 t-test med to u-parrede stikprøver

Beregn den relevante t-teststørrelse i eksempel 1 og
angiv svaret:

Beregn den relevante t-teststørrelse i eksempel 2 og
angiv svaret:

Angiv antallet af frihedsgrader hørende til eksempel 1

Angiv antallet af frihedsgrader hørende til eksempel 2

Angiv tabelværdien svarende til et signifikansniveau på
5% for eksempel 1 (4 betydende cifre):

Angiv tabelværdien svarende til et signifikansniveau på
5% for eksempel 2 (4 betydende cifre):

Angiv konklusionen i eksempel 1

 Der er påvist en forskel på middelværdierne

 Der er ikke påvist en forskel på middelværdierne

Angiv konklusionen i eksempel 2

 Der er påvist en forskel på middelværdierne

 Der er ikke påvist en forskel på middelværdierne
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6.13 Enkelt- og dobbeltsidet test

Hvornår vælges enkeltsidet eller dobbeltsidet?

H
1
-hypoteserne på de foregående sider, har alle været formulereret som "der er forskel". I

nogle (få) situationer kan man imidlertid på forhånd udelukke at den undersøgte parameter
fra population 1 kan være lave end fra population 2. Hvis det er middelværdier man
undersøger kan man således forestille hypoteserne se ud som:

H
0
: µ

1 
= µ

2

H
1
: µ

1 
> µ

2

Et eksempel kunne være hvis man ønsker at undersøge middelvægten hos folk der spiser på
McDonalds 5 dage om ugen (population 1) og vegetarer (population 2). Hvis man i dette
forsøg rent faktisk fik et gennemsnit i stikprøve 1 som var lavere end i stikprøve 2, så ville
man nok konkludere at det ikke gør nogen forskel hvordan man spiser, og at forskellen altså
ikke er signifikant - man ville aldrig konkludere at man taber sig ved at spise på McDonalds.
Hvis H

1
-hypotesen er formuleret som her ovenfor, så skal man gennemføre en såkaldt

enkeltsidet test, hvorimod eksemplerne fra de foregående sider alle er dobbeltsidede. Hvad
dette præcist betyder for beregningerne gennemgås nedenfor.

Bemærk at dette eksempel formentlig ikke er særligt velvalgt. Dette er delvist et udtryk for at
der er meget få situationer hvor det er berettiget at formulere sin hypotese enkelt-sidet.

Et bedre eksempel fås ved at betragte F-testen (se side 6.14). Denne test bruges til at
sammenligne spredninger, og kan f.eks. bruges hvis man ønsker at sammenligne den intra-
og interserielle analyseusikkerhed på en analyse. I dette tilfælde ved man at den interserielle
analyseusikkerhed altid inkluderer den intraserielle, og det giver således perfekt mening at
formulere hypoteserne som:

H
0
: σ

intra 
= σ

inter

H
1
: σ

intra 
< σ

inter

Hvis en konkret bestemmelse af disse analyseusikkerheder falder således ud, at den
interserielle spredning er mindre end den intraserielle, så ved man at det skyldes "uheld", og
man vil konkludere at de er lige store (altså H

0
-accept).

Et andet eksempel på brug af en ensidet test er i forbindelse med variansanalysen (se side
6.16).

Konsekvensen af valget

Nu er spørgsmålet naturligvis: Hvorfor er overhovedet interessant at lave testen enkelt-sidet?
Svaret hænger sammen med teststyrken. Som forklaret på side 6.4 afhænger type 2 fejlen,
og dermed teststyrken, af det valgte signifikansniveau. Hvis man ønsker en høj teststyrke,
kan man vælge et højt signifikansniveau; prisen er selvfølgelig at man så får en høj type 1
fejl. Da man har besluttet "altid" at operere med et signifikansniveau (dvs. en type 1 fejl) på
5% er dette i praksis ikke en mulighed.

Pointen med at lave en enkelsidet test, er at man herved forbedrer teststyrken uden at ændre
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signifikansniveauet. Man kan således opretholde en type 1 fejl på 5%, og samtidig øge
sandsynligheden for at opdage en forskel.

For at forstå dette betragtes først figur 1 fra side 6.3. Her markerer de røde områder de
t-værdier som medfører forkastelse af H

0
. Det fremgår således at t-teststørrelsen skal være

større end ca. 2,2 før H
0
 forkastes. Arealet af disse områder svarer til signifikansniveauet på

5%.

Hvis det nu kun er store værdier af t der medfører forkastelse (fordi negative værdier
medfører accept af nul-hypotesen), ser grafen i stedet således ud:

 

Her er der afskåret 5% i højre side af grafen (for at sikre samme signifikansniveau, dvs. t
skal blot være større end ca. 1,8 før H

0
 forkastes. Det er altså blevet "lettere" at forkaste

nul-hypotesen, svarende til at testens styrke er blevet højere.

Beregninger

Valget af en enkeltsidet test medfører selvfølgelig ændringer i den måde testen gennemføres
på. Beregningen af teststørrelsen er præcis den samme, men grænsen for hvilke
teststørrelser der medfører H

0
-accept hhv forkastelse beregnes lidt anderledes. Hvis man

anvender en tabel hvor man slår op under det valgte signifikansniveau for en dobbeltsidet
test, så skal man ved en enkeltsidet test anvende 2*signifikansniveauet. Ønsker man f.eks.
at gennemføre en enkeltsidet t-test med et signifikansniveau på 5%, skal man slå op under
p=0,1 (10%) i tabellen på side 11.5. Anvender man en fraktil-tabel er det naturligvis
0,95-fraktilen man skal have fat i.

6.14 F-test

Formål
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T-testene på de foregående sider har til formål at sammenligne middelværdierne i to
populationer. Ofte er man imidlertid også interesseret i at sammenligne spredningerne. Dette
gælder f.eks. hvis man skal gennemføre en t-test med to uparrede stikprøver (side 6.9). Et
andet eksempel er sammenligning af analyseusikkerheden (som jo udtrykkes ved en
spredning) på to forskellige apparater.

Til at sammenligne spredninger (eller varianser) bruges en F-test. Principperne for denne test
er identiske med principperne for t-testene. Blot beregnes test-størrelsen naturligvis på en
anden måde, og der bruges en anden tabel til at finde grænsen mellem H

0
-accept og

forkastelse.

Forudsætninger og notation

F-testen har (ligesom t-testene) som forudsætning at stikprøverne stammer fra
normalfordelte populationer. Spredningerne i de to populationer benævnes σ

1
 og σ

2, 
antallet

af målinger i de to stikprøver benævnes n
1
 og n

2 
og spredningerne i stikprøverne benævnes

SD
1
 og SD

2
.

Bemærk at hypoteserne traditionelt opskrives med varianserne (dvs. kvadratet på
spredningerne)

Fremgangsmåde

Først opstilles (som for alle andre hypotesetests) de to hypoteser:

H
0
: σ

1
2 = σ

2
2

H
1
: σ

1
2 ≠ σ

2
2

Teststørrelsen (F) beregnes som:

F= SD
1
2/SD

2
2

Af hensyn til den fremgangsmåde som er valgt her, er det vigtigt at populationerne
nummereres således at SD

1
 er større end SD

2
, dvs. man får F>1. Der gælder således at store

værdier af F tyder på en forskel mellem spredningerne i de to populationer.

Igen som med t-testen findes den maksimale værdi af F som medfører H
0
-accept ved et

tabelopslag; denne værdi kaldes i det følgende F
tabel

, og kan findes i tabellerne på side 11.7.

Her er det som sædvanligt vigtigt at være opmærksom på om testen er enkelt- eller
dobbeltsidet. Den enkeltsidede F-test anvendes (næsten) kun i forbindelse med
variansanalyse.

Som alternativ til tabellerne kan man anvende dette regneark. Bemærk at tabelværdierne,
udover signifikansniveauet, også afhænger af antal frihedsgrader for SD

1
 (tæller) og SD

2

(nævner). Antal frihedsgrader beregnes som forklaret på side 4.11. Hvis man har lyst, er
regnearket naturligvis nemt at udvide, så det foretager hele testen, inkl. beregning af
teststørrelse og sammenligning af teststørrelse og tabelværdi.
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Til sidst konkluderes (som med t-testen)

F ≤ F
tabel

 => H
0
 accepteres

F > F
tabel

 => H
0
 forkastes

6.15 F-test - eksempel

En klinisk biokemisk afdeling har to identiske analyseautomater hvorpå der analyseres
P-folat, stofk. På begge automater køres den samme kontrol (næsten) dagligt, hvilket over en
periode har givet følgende resultater (alle tal er i nmol/L):

Dato Automat 1 Automat 2

15/10-2007 8,07 7,30

16/10-2007 9,25 8,77

17/10-2007 8,52 8,50

18/10-2007 8,97 8,66

22/10-2007  9,04

23/10-2007 8,00 8,07

24/10-2007 8,41 8,68

25/10-2007  8,20

29/10-2007 8,50 8,77

30/10-2007 9,99 8,93

31/10-2007  9,56

01/10-2007 8,88  

02/10-2007 9,97 8,27

05/10-2007 9,43 10,6

16/10-2007 9,61 8,66

07/10-2007 9,74 9,47

08/10-2007 10,0 9,15

Man ønsker at afgøre om de to automater kan antages at have samme analyseusikkerhed, og
anvender derfor en F-test på ovenstående data.

Angiv betydningen af den spredning som kan beregnes på hver af ovenstående
stikrøver:

 Den intraserielle analyseusikkerhed

 Repeterbarhedsusikkerheden

 Dag til dag-analyseusikkerheden

Angiv variansen (dvs. kvadratet på spredningen) for
automat 1 (3 betydende cifre):
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Angiv variansen for automat 2 (3 betydende cifre)

Indtast den beregnede F-teststørrelse, baseret på de to
varianser som angivet ovenfor (3 betydende cifre):

Angiv den maksimale værdi for F svarende til H
0
-accept

(altså tabel-værdien - 3 betydende cifre):

Vælg den rigtige konklusion

 H
0
 accepteres, dvs. analyseusikkerhederne er med sikkerhed identiske.

 H
0
 accepteres, dvs. det kan ikke påvises at analyseusikkerhederne er forskellige

 H
0
 forkastes, dvs. analyseusikkerhederne er påvist at være forskellige

6.16 Variansanalyse

Formål

De tests der er blevet gennemgået indtil nu, har alle haft til formål at sammenligne to
populationer. Ikke sjældent har man imidlertid behov for at sammenligne mere end to
populationer. Eksempelvis hvis man ønsker at sammenligne korrektheden på 3 eller 4
forskellige analyseapparater. For to apparater kan man gøre dette ved at foretage gentagne
målinger på en kontrolprøve med begge apparater, og så sammenligne disse stikprøver med
en uparret t-test.

Skal man i stedet sammenligne 3 apparater, kunne man selvfølgelig foretage parvise
sammenligninger vha. t-tests. Dvs. sammenligne apparat 1 med apparat 2, apparat 1 med
apparat 3 og apparat 2 med apparat 3. Dette er ikke en acceptabel løsning fra et statistisk
synspunkt.

Problemet er signifikansniveauet. Som forklaret på side 6.4 angiver signifikansniveauet
sandsynligheden for at få en falsk forkastelse af nul-hypotesen. I tilfældet med
sammenligning af 3 apparater siger nul-hypotesen naturligvis at alle apparater har samme
middelværdi, når de måler på kontrolprøven. Hvis man foretager de 3 parvise
sammenligninger, hver med et signifikansniveau på 5%, så har man for hver sammenligning
en type 1 fejl på 5%. Dvs. sammenlagt får man en sandsynlighed på ca. 15% (helt præcist
14,3%, men denne beregning kræver at man kan huske sin kombinatorik) for en falsk
forkastelse af nul-hypotesen.

En mulig løsning på dette problem, kan være at gennemføre de tre t-test med et lavere
signifikansniveau, således at den samlede type 1 fejl bliver 5%. Dette giver imidlertid
problemer med test-styrken, som bliver meget dårlig - især hvis man skal sammenligne
mange populationer.

Den korrekte løsning på problemet er således at anvende variansanalyse (engelsk: Analysis
of variance eller ANOVA). Formålet med variansanalyse er altså at sammenligne
middelværdier i mere end 2 populationer.

Princippet i variansanalyse er det samme som i de foregående tests, dvs. beregn en passende
teststørrelse på grundlag af stikprøverne, og sammenlign denne med en tabelværdi - eller
beregn en testsandsynlighed (som forklaret på side 6.3 trin 5). Der hvor variansanalysen i
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praksis adskiller sig fra de øvrige tests, er at teststørrelsen er temmelig kompliceret at
beregne.

Ofte vil man således vælge at anvende Excel eller et andet statistikprogram/lommeregner der
specifikt kan lave variansanalyse. Derfor vil resten af denne side beskæftige sig med
tankegangen bag den teststørrelse der bruges, og andre relevante aspekter af
variansanalysen. Hvis man så har lyst, er teknikken beskrevet i detaljer på side 6.17, og
brugen af Excel til at udføre en variansanalyse er beskrevet på side 6.18.

Forudsætninger

Ligesom for den uparrede t-test har variansanalysen som forudsætning at alle populationer er
normalfordelte og med identiske spredninger. I modsætning til med t-testen er

variansanalysen imidlertid ikke voldsomt følsom overfor om dette krav er opfyldt1. Derfor vil
man ofte nøjes med at foretage en visuel vurdering (f.eks. vha. en graf som på figur 1), til at
vurdere om disse forudsætninger er nogenlunde opfyldt.

Hvis man har mulighed for det, er det en fordel at tilrettelægge forsøget, så der er lige
mange elementer i hver stikprøve.

Teststørrelsen

Figur 1 illustrerer målinger af en kontrolprøve på 4 forskellige apparater. De sorte streger
repræsenterer de enkelte målinger, mens de røde firkanter repræsenterer middelværdien for
hvert apparat.

Figur 1: Sammenligning af 4 apparater til bestemmelse af P-folat, stofk.

Princippet er nu at sammenligne variationen mellem de 4 middelværdier med variationen
indenfor hver gruppe. Hvis variationen mellem middelværdierne er tilpas stor i forhold til
variationen indenfor grupperne tyder det på at der er en forskel mellem populationerne
(bemærk at de nævnte variationer selvfølgelig skal beregnes på "den rigtige" måde. Hvad
dette præcist betyder er specificeret på side 6.17).

Sammenligningen af disse to variationer foretages med en F-test (side 6.14). Bemærk at
denne F-test bliver enkeltsidet, da variationen mellem middelværdierne principielt aldrig kan
blive mindre end variationen indenfor hver enkelt population.
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Konklusionen

Hvis variansanalysen resulterer i forkastelse af H
0
, så ved man altså er der er forskel på

middelværdierne i populationerne; mere præcst at mindst 2 middelværdier er forskellige. Man
ved derimod ikke noget om hvilke populationer der har forskellige middelværdier. Hvis man
herefter ønsker at afgøre præcist hvilke middelværdier der er forskellige, findes der
forskellige teknikker, som dog ikke vil blive beskrevet her. Ofte vil det imidlertid være
tilstrækkeligt at lave et plot som på figur 1, og bruge sin sunde fornuft.

Referencer

ZAR JH: "Biostatisitcal Analysis", Second edition, Prentice Hall 1984. ISBN:
0-13-077925-3. Side 170.

1.

 

6.17 Teknikken bag variansanalyse

Bemærk at hvis man har adgang til Excel, bør man overveje om har brug for at forstå denne
side, og i stedet gå direkte videre til side 6.18, som forklarer hvorledes variansanalyse
udføres i Excel. Hvis man gerne vil have en dybere forståelse af de tal som Excel beregner,
eller har brug for selv at kunne lave en variansanalyse kan man læse denne side.

Notation og formler

Antallet af populationer man ønsker at sammenligne betegnes k og middelværdierne i disse
populationer betegnes µ

1
, µ

2
, ..., µ

k
. Fra hver af disse populationer udtages naturligvis en

stikprøve, som bruges til beregningerne. Antallet af elementer i disse stikprøver betegnes n
1
,

n
2
, ..., n

k
, mens middelværdi og spredning for stikprøverne betegnes x

1
, x

2
, ..., x

k
 hhv. SD

1
,

SD
2
, ..., SD

k
. Middelværdien beregnet på samtlige målinger betegnes x.

Som nævnt på side 6.16 ønsker man at undersøge om alle middelværdierne kan antages at
være forskellige. Hypoteserne kan altså formuleres som:

H
0
: µ

1
 = µ

2
 = ... = µ

k

H
1
: Der findes et i og et j så µ

i
 ≠ µ

j

H
1
 hypotesen læses sådan at mindst to middelværdier er forskellige.

Disse hypoteser kan ikke testes direkte. I stedet omformes de to hypoteser, der som nævnt
på side side 6.16 vedrører variationen indenfor stikprøverne (SD

within
), og variationen mellem

stikprøverne (SD
between)

. Nu kan man vha. en F-test undersøge om der er signifikant forskel

på disse variationer. Hvis der er forskel i disse to variationer må der være en tilsvarende
forskel mellem middelværdierne i stikprøverne som illustreret på figur i på side 6.16.
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Hypoteserne for F-testen skrives som:

H
0
: SD

within
 = SD

between

H
1
: SD

within
< SD

between

Bemærk at SD
within

 aldrig kan blive større end SD
between

, hvorfor der skal bruges en ensidet

F-test til at skelne mellem de to hypoteser.

Den førstnævnte variation beregnes som:

Variationen mellem grupperne beregnes som:

Endelig kan teststørrelsen beregnes som:

Hvis dette teststørrelse er tæt på 1 så indikerer det at der ikke er nogen forskel på
variationen indenfor grupperne og variationen mellem grupperne; altså at der ikke er nogen
forskel på de populationer man undersøger. Hvis teststørrelsen er "meget" større end 1,
indikerer det er er en forskel på middelværdien i populationerne. I forhold til figur 1 på side
6.16, svarer dette altså til at variationen mellem de 4 røde prikker er stor i forhold til
variationen indenfor hver enkelt gruppe.

Som nævnt skal der anvendes en ensidet test, dvs. F skal sammenlignes med 0,95-fraktilen i
F-fordelingen. Denne findes "Statistik for hospitalslaboranter", tabel 4, eller i dette regneark.

Antal frihedsgrader for tælleren er lig med antal grupper minus 1, og antal frihedsgrader for
nævneren er lig antal målinger minus antal grupper. I øvrigt er fremgangsmåden identisk
med F-testen (se side 6.14), og der konkluderes derfor således:

F ≤ F
tabel

=>H
0
 accepteres

F > F
tabel

=> H
0
 forkastes

I denne sammenhæng kan H0 forstås som begge de versioner der er opskrevet på denne
side.
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6.18 Variansanalyse i Excel

Bemærk først og fremmest at denne vejledning ikke er den eneste korrekte fremgangsmåde til
at gennemføre en variansanalyse i Excel.

Installation

Før Excel automatisk kan udføre en variansanalyse skal man have indlæst den udvidelse der
hedder "Analysis Toolpak".

Brug følgende link for at få hjælp til dette

Office 2003 dansk

Office 2007 dansk

Office 2003 engelsk

Office 2007 engelsk

Indtasting af data

Data indtastes i en kolonne pr. stikprøve. Eventuelt kan man begynde kolonnen med en
passende overskrift.

Beregning

Herefter startes "dataanalyse". I Office 2003 findes den i menuen "funktioner" og i Office 2007
findes den i fanen "Data".

Nu vælges "Anava: Enkelt faktor", og den dialogboks der fremkommer udfyldes som vist her:

 

Noter i statistik http://statnoter.biolyt.dk/print.php

75 of 117 05/02/10 13.49



 

Bemærk at hvis man inkluderer rækken med overskrifter i "inputområde", så skal man huske at
sætte kryds i "etiketter i første række". "Alpha" angiver signifikansniveauet.

Når man trykkes OK udføres beregninger og følgende output tilføjes regnearket:
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Resume-området giver mere eller mindre sig selv. Det interessante er ANAVA-området. Her kan
bl.a. aflæses følgende:

Tallet 7,14 er kvadratet på SD
between

 og tallet 1,15 er kvadratet på SD
within

. Tallet 6,21 er

F-teststørrelsen. Hvis denne er større end "F krit" (3,70) så forkastes nul-hypotesen og hvis den
er mindre accepteres nul-hypotesen. Der er også beregnet en P-værdi 0,0118 hvis man
foretrækker at bruge denne. p<0,05 svarer til forkastelse af nul-hypotesen.

 

6.19 Hypotesetest og Excel

Som gennemgået på side 6.18 er Excel i stand til at foretage beregningerne til en
variansanalyse. Herudover kan Excel også foretage de fleste af de t-tests som er gennemgået
i dette kapitel.

Til dette anvendes ligeledes tilføjelsespakken "dataanalyse". For hjælp til hvordan man
installerer denne, og hvor man herefter aktiverer den, henvises til side 6.18.

t-test med 1 stikprøve

Denne findes ikke i dataanalysepakken, men kan relativt simpelt foretages manuelt ved hjælp
af de indbyggede funktioner i Excel. Teststørrelsen kan f.eks. beregnes ved hjælp af
udtrykket:

=abs(middel(a1:a10)-µ
0
)/stdafv(a1:a10)*kvrod(tæl(a1:a10))
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hvor a1:a10 udskiftes med det område som indeholder stikprøven og µ
0
 selvfølgelig er den

middelværdi man ønsker at sammenligne med.

Parret t-test med 2 stikprøver

Denne foretages ved hjælp af programmet "t-test: Parvis dobbelt stikprøve for middelværdi".
"Område 1" og "Område 2" skal udfyldes med de områder der indeholder de to stikprøver,
"Hypotese for forskel i middelværdi" sættes (oftest) til 0, og "alpha" er signifikansniveauet
som sættes til 0,05.

I ouputtet får man følgende oplysninger:

"t-stat" er t-test størrelsen.

"p(T<=t)" en-halet er testsandsynligheden ved en en-sidet test.

"t-kritisk" en-halet er den maksimale teststørrelse svarende til H0-accept ved en en-sidet
test.

De tilsvarende to-halede størrelser bruges ved en dobbeltsidet test.

Uparret t-test med 2 stikprøver

Denne laves ved hjælp af programmet "t-test: To stikprøver med ens varians" eller "t-test: To
stikprøver med forskellig varians". Hvilket test man skal vælge afhænger af om en F-test
viser, at variansen i de to stikprøver kan antages at være identiske eller ej.

I programmet indtastes samme oplysninger som for den parrede test, og outputtet har
samme betydning.

F-test

Denne laves ved hjælp af programmet "F-test: Dobbelt-stikprøve for varians". Stort set
fungerer det som for de andre test, med den ene udfordring at outputtet kun indeholder
beregninger for en en-sidet test.

Hvis man har behov for at udføre en to-sidet F-test (f.eks. i forbindelse med en uparret
t-test), er det letteste måde at "snyde" Excel, at angive signifikansniveauet (alpha) til
halvdelen af det ønskede (dvs. 0,025).

Bemærk desuden at Excel altid beregner SD
1
2/SD

2
2, dvs. at F-teststørrelsen kan blive mindre

end 1.

6.20 Apparatsammenligning

Ofte har man brug at foretage en sammenligning af to apparater, som bruges til den samme
analyse. I det følgende diskuteres hvorledes dette gøres. 

I forhold til forsøgsdesign kan man overordnet anvende to metoder. Hvis man er interesseret
i at afgøre, om de to apparater måler identisk i et bestemt niveau (dvs. ved én bestemt
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koncentration), kan man fremstille en passende kontrolopløsning med denne koncentration.
Herefter foretages gentagne målinger på denne prøve, på begge apparater, og resultaterne
sammenlignes med en uparret test (t-test).

Denne procedure kan måske have sin berettigelse i ganske få tilfælde, hvor man udelukkende
anvender analysen til, at afgøre om koncentrationen ligger over eller under en cut-off
grænse, men må generelt anses som utilstrækkelig, da man sjældent kan antage at bias og
analyseusikkerhed er uafhængig af det valgte niveau. 

I stedet bør man sikre at sammenligningen foretages ved mange forskellige (relevante)
niveauer, hvilket f.eks. kan gøres ved at analysere et antal patientprøver på begge apparater.
Her giver det imidlertid ikke mening blot at anvende en parret hypotesetest (t-test eller
Wilcoxon) til analysen, da en sådan test kun sammenligner middelværdierne (medianerne) af
de to stikprøver. At middelværdierne er identiske siger naturligvis ikke noget om, hvorvidt
analyserne stemmer overens i alle niveauer. Det kan være at den ene analyse måler for højt
ved lave koncentrationer, mens den anden analyse måler for højt ved høje koncentrationer. 

Bland-Altman plot

I 1983 publicerede D. G. Altman og J. M. Bland en artikel1 hvor de afviser de fleste
beregningsbaserede metoder (hypotesetest, regression og korrelation), og i stedet beskriver,
at den mest fornuftige (og måske eneste brugbare) metode, er fremstilling af et differensplot
(se side 2.4) og eventuelt et xy-plot (side 2.3). 

Bland og Altman foretrækker et differensplot, som indenfor den medicinske verden derfor
også kaldes et "Bland-Altman" plot. 

Herunder vises en række sammenhørende differensplot, og det gennemgås hvad man skal
kigge efter, når man vurderer dem (ved at klikke på grafen kan man se det tilhørende
xy-plot). 

Eksempel 1

På differensplottet i eksempel 1 ses ingen tendens til, at forskellen mellem apparat 1 og 2
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afhænger af koncentrationen, ligesom der heller ikke er tegn på at analyseusikkerheden
varierer. Dette ville i givet fald afspejle sig i, at differencerne begyndte at sprede sig mere og
mere omkring deres middelværdi. 

I dette tilfælde er det således principielt muligt at anvende en hypotesetest til at undersøge
om de to apparater måler forskelligt. Man bør kunne antage at differencerne er
normalfordelte, da der ikke er andre effekter end apparaternes tilfældige variation, og da
denne ser ud til at være uafhængig af koncentrationen. Man bør derfor kunne anvende en
t-test.

Spørgsmålet er så om det er nødvendigt at bruge en t-test. Med dette konkrete differensplot
er der ingen tvivl om, at der er en systematisk forskel mellem apparaterne, men i andre
tilfælde kan det være vanskeligt at afgøre udfra differensplottet; og så kan en t-test
naturligvis være berettiget. 

Eksempel 2

I dette eksempel er der ligeledes heller ikke tegn på at analyseusikkerehden varierer med
værdien. Til gengæld er det oplagt, at forskellen mellem de to apparater afhænger af
niveauet. Ved lave koncentrationer ser de ud til at stemme overens, mens apparat 2 måler
højest ved højere koncentrationer. I denne situation giver det ikke mening at bruge en
hypotesetest, da svaret vil afhænge af, hvilket niveau man undersøger. 

Eksempel 3
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Dette plot afslører den - meget normale - situation af apparaternes analyseusikkerhed
afhænger af niveauet. Dette ses ved at differencerne begynder at sprede mere og mere, når
man bevæger sig til højre på grafen. Også i denne situation kan det være problematisk at
anvende en hypotesetest. F.eks. risikerer man at den tydelige systematiske forskel der er i
det lave niveau, vil drukne i den meget store tilfældige variation som ses i det høje niveau. 

Hvad skal man IKKE gøre

Ifølge Bland og Altman afslører et xy-plot sjældent noget, som man ikke kan se i et
differensplot. Ikke desto mindre ses disse plot i litteraturen, og det er formentlig helt
uproblematisk. Derudover ses det, at man tager skridtet videre, og beregner enten en
korrelationskoefficient eller liniær regression, og forsøger at bruge dette til at sige noget om
sammenhængen mellem de to apparater. 

I mange sammenhænge er korrelation og regression vigtige (eller decideret uundværlige)
redskaber, men i forhold til en sammenligning af to apparater som foretager identiske
analyser, er det oftest meningsløst.

Korrelationskoefficienten er uinteressant af to grunde: 

En metodesammenligning har til formål at undersøge om der er en systematisk forskel
mellem to apparater. En systematisk forskel påvirker imidlertid ikke
korrelationskoefficienten. Den analytiske variation på apparaterne vil påvirke
korrelationskoefficienten, men dette er til gengæld ikke relevant når man skal
sammenligne apparaternes korrekthed.

1.

Hvis sammenligningen foretages vha. prøver som ligger tæt på hinanden (i forhold til
analyseusikkerheden) vil man automatisk få en lav korrelationskoefficient - bemærk at
dette må betragtes som et dårligt forsøgsdesign, hvis målet er at undersøge hele
måleområdet). Og omvendt får man automatisk en høj korrelationskoefficient, hvis man
anvender prøver som ligger "langt fra" hinanden. 

2.

Lineær regression er ligeledes problematisk af flere grunde: 

Almindelig lineær regression har som forudsætning, at man kan tale om en uafhængig1.
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parameter, og at denne er fastlagt uden nogen usikkerhed. Dette er aldrig opfyldt i
forbindelse med en apparatsammenligning. (Denne indvending gælder faktisk også
korrelationskoefficienten).
Alternativt kan man så anvende regressionsmetoder som ikke har ovennævnte
forudsætning. Disse er imidlertid komplicerede at anvende, i særdeles hvis man også
skal teste om den fundne hældning er signifikant forskellig fra 1 (og skæringen er
signifikant forskellig fra 0). 

2.

 

Referencer

Altman DG, Bland JM: "Measument in Medicine: the Analysis of Method Comparison
studies", The Statistician 32 (1983) 307-317

1.

Noter i statistik http://statnoter.biolyt.dk/print.php

82 of 117 05/02/10 13.49



7.1 Ikke-parametrisk hypotesetest

Fælles for de hypotesetest der er gennemgået i kapitel 6, er at de alle forudsætter, at de
bagvedliggende fordelinger er normalfordelinger. Eller mere generelt at fordelingerne kan
beskrives ved en eller flere parametre (deraf navnet parametriske test). Hvis man ikke har
noget kendskab til de bagvedliggende fordelinger, kan man således ikke anvende t-tests.

Som alternativ er der udviklet en række test, der ikke forudsætter noget om populationernes
fordeling, nemlig de såkaldte ikke-parametriske test. I disse noter gennemgås Mann-Whitney
testen, som bruges til at sammenligne to uparrede stikprøver, Wilcoxon testen som bruges til

at sammenligne to parrede stikprøver, og endelig Χ2-testen (det græske bogstav "chi";
udtales "ki i anden") som bruges til at analysere antalstabeller.

Hvis man har to parrede stikprøver, kan disse altid sammenlignes med en Wilcoxon-test, så
et naturligt spørgsmål er: "Hvorfor lære om en t-test, der kun kan bruges ved
normalfordeling, hvis Wilcoxon-testen kan bruges i alle situationer?". Svaret herpå er, at
t-testen er en bedre test. Dette skal specifikt forstås således at den har en højere test-styrke
(dvs. en mindre type-2 fejl; læs eventuelt side 6.4). Dvs. hvis man kan anvende en t-test, er
dette det bedste valg; ellers anvender man en Mann-Whitney eller Wilcoxon test.

Inden man læser de følgende sider, kan det være en god idé at genopfriske den overordnede
teori bag de statistiske hypotesetest, som gennemgået på siderne 6.1, 6.2, 6.3 og 6.4, da
dette forudsættes kendt.

7.2 Mann-Whitney-testen

Mann-Whitney (kaldes også "Wilcoxon Rank Sum") kan anvendes til at sammenligne to
uparrede stikprøver, dvs. det er en ikke-parametrisk udgave af "t-test med to uparrede
stikprøver".

Nulhypotesen ved anvendelsen af Mann-Whitney-testen siger at de to stikprøver stammer fra
populationer med samme median, mens modhypotesen siger at stikprøverne stammer fra
populationer med forskellig median.

Fremgangsmåden er overordnet identisk med t-testene, dvs. at man beregner en passende
teststørrelse, som siger noget om sandsynligheden for (givet at nul-hypotesen er sand) at
observere det givne datasæt, eller et hvor "forskellen" er endnu større. Hvis denne
test-størrelse ligger i et givent interval, accepteres nul-hypotesen; i modsat fald forkastes
den. Acceptintervallet findes typisk ved tabel-opslag. Acceptintervallet afhænger naturligvis af
det valgte signifikansniveau, der sædvanligvis sættes til 0,05 (5%).

Beregning af test-størrelsen

Det er en forudsætning for brug af Mann-Whitney-testen at der ikke findes såkaldte "ties" i
stikprøverne, dvs. at der ikke findes identiske tal i de to stikprøver. Hvis antallet af "ties" er
lille, kan de ignoreres.

Teststørrelsen (U) findes på følgende måde: For hvert element i den ene stikprøve, tælles
hvor mange elementer i den anden stikprøve der er større. Disse antal summeres hvorved
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man får teststørrelsen. Acceptintervallet for et signifikansniveau på 0,05 kan findes i
Mann-Whitney tabellen på side 11.2. Hvis teststørrelsen ligger i dette interval, accepteres
nul-hypotesen; i modsat fald forkastes den.

Der findes alternative måder at beregne en teststørrelse på, som dog giver samme
konklusion som ovennævnte. Fordelen ved ovennævnte beregning, er at den er nem at
udføre i Excel.

Eksempel (inklusiv Excel)

Betragt igen eksemplet på side 6.15. Nedenfor er et udsnit af data fra eksemplet vist
indtastet i Excel. I kolonne D, er der, for hvert element i stikprøve 2, optalt hvor mange tal fra
stikprøve 1 der er større end tallet fra stikprøve 2. I formellinien kan man se hvorledes denne
optælling foretages. Denne formel trækkes naturligvis ned langs alle række (i række 3 er C2
således erstattet med C3 osv.).

Teststørrelsen kan nu beregnes ved at summere alle tallene i kolonne D.

 

 

(Kun for de avancerede Excel-brugere: Hele denne beregning kan faktisk foretages i en
enkelt celle vha. de såkaldte matrixformler. Hvis man i en tilfældig celle skriver
"=sum(tæl.hvis($B2:$B18;">"&C2:C18))" og afslutter med "CTRL-SHIFT-ENTER", så skriver
Excel formlen som "{=sum(tæl.hvis($B2:$B18;">"&C2:C18))}" og Excel foretager så
automatisk beregningen for hver af cellerne C2 til C18 og summerer resultatet.)

Nedenstående spørgsmål tager udgangspunkt i ovenstående eksempel. Bemærk at eksemplet
indeholder "ties". Dette ignoreres. Dette kan give en lidt varierende teststørrelse, hvorfor
man skal foretage optællingen som vist ovenfor, for at få det svar som accepteres på denne
side.

Angiv teststørrelsen:

Angiv nedre grænse for acceptintervallet:

Angiv øvre grænse for acceptintervallet:
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Angiv om nul-hypotesen accepteres eller forkastes:

 Nul-hypotesen forkastes

 Nul-hypotesen accepteres

Normalfordelingsapproximation

Hvis stikprøverne er for store til, at accept-intervallet kan findes i tabellen på side 11.2, kan
man i stedet anvende en såkaldt normalfordelingsapproximation. Denne er baseret på at
teststørrelsen tilnærmelsesvist er normalfordelt med middelværdi

og spredning

hvor n
1
 hhv n

2
 er antal elementer i de to stikprøver. Hvorledes man anvender denne

normalfordelingsapproximation er nærmere beskrevet på side 7.6.

7.3 Wilcoxon-testen

Wilcoxon-testen bruges til at sammenligne to parrede stikprøver, dvs. den er en
ikke-parametrisk udgave af t-testen med to parrede stikprøver.

Præcist som med t-testen, er det altså en forudsætning at der foreligger to lige store
stikprøver, og at der findes en naturlig måde at parre data fra disse to stikprøver.

Beregning af teststørrelsen

Som med Mann-Whitney-testen er det en forudsætning at der ikke optræder "ties" (dvs.
identiske tal i de to stikprøver). Hvis antallet af "ties" er lille, kan disse slettes fra
stikprøverne.

Først beregnes de parvise differencer (med fortegn) mellem stikprøverne. Herefter opskrives
den numeriske værdi af differencerne (dvs. differencen uden fortegn), og disse randordnes
(se f.eks. 3.9). Nu sammentælles rangnumrene for enten de positive eller de negative
differencer. Dette er teststørrelsen. Hvis der er numerisk identiske differencer, skal disse have
samme rang (dvs. de skal tildeles en rang som er gennemsnittet af rangnumrene for de
identiske differencer - se eksemplet nedenfor).

Teststørrelsen sammenlignes med acceptintervallet, som kan findes i tabellen på side 11.3.
Hvis teststørrelsen ligger i acceptintervallet, accepteres nulhypotesen, ellers forkastes den.
Acceptintervallet afhænger naturligvis igen af det valgte signifikansniveau (5%).

Eksempel
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To sygehuse har analyseret for stof X på et antal patientprøver. Dette gav følgende resultater:

Prøve nr Sygehus 1 Sygehus 2

1 53,4 54,7

2 40,6 41,7

3 45,8 45,6

4 44,3 44,5

5 50,6 51,0

6 51,4 51,7

7 49,9 49,0

8 44,4 46,0

9 41,9 40,9

10 39,7 40,5

Beregning af teststørrelsen foretages relativt simpelt i Excel, som vist nedenfor. Data
indtastes, og differens og absolut differens beregnes i de næste kolonner (absolut differens i
f.eks. celle E2 beregnes som "=abs(D2)"). Herefter sorteres tallene efter de absolutte
differencer. Når man markerer kolonne E, og vælger "sorter", bliver man spurgt om man
ønsker at udvide markeringen. Det er vigtigt at man vælger dette, hvorved de øvrige
kolonner bliver sorteret på samme måde. Dvs. at rækkerne bliver ved at "hænge sammen"
på den rigtige måde.

Endelig tilføjes rangnumre. Bemærk nummereringen af de to laveste differencer. Havde de
været forskellige ville de have fået nummer 1 og 2; nu er de ens, og så bliver deres rang
gennemsnittet af 1 og 2. Der skal gælde, at summen af alle rangnumre er lig n*(n+1)/2,
hvor n er antal målinger i hver stikprøve. Dette kan med fordel anvendes til at kontrollere om
nummereringen er korrekt. 

Når man skal summere rangnumrene hørende til de negative eller de positive differencer, er
det nemmeste først at sortere efter kolonne D (og igen vælge "udvid markeringen"). Herved
får man samlet alle rangnumre hørende til de negative differencer øverst, og kan let
summere disse.

Nedenstående spørgsmål tager udgangspunkt i ovenstående eksempel:

Angiv rangsummen for de positive differencer (dvs. den
lavest mulige af de to rangsummer):
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Angiv nedre grænse for acceptintervallet:

Angiv øvre grænse for acceptintervallet:

Angiv om nulhypotesen accepteres eller forkastes:

 Nul-hypotesen forkastes

 Nul-hypotesen accepteres

Normalfordelingsapproximation

Hvis stikprøverne er for store til at man kan finde acceptintervallet i tabellen, kan man
anvende en normalfordelingsapproximation. Denne er baseret på at teststørrelsen
tilnærmelsesvist er normalfordelt med middelværdi

og spredning

hvor n er antal elementer i stikprøverne. Hvorledes disse parametre anvendes er nærmere
beskrevet på side 7.6.

7.4 Χ2-testen

χ2-testen (det græske bogstav "chi", udtales "ki i anden") er formentlig nemmest at forstå
ved at betragte et eksempel

Eksempel

På en nuklearmedicinsk afdeling ønsker man at undersøge om det har betydning for
billedkvaliteten, hvor lang tid der går efter injektion af et sporstof, før man laver en
scintigrafi.

Man undersøger derfor billeder fra en række patienter, hvor billedet er taget henholdsvis efter
1, 2 og 10 minutter. Billederne kategoriseres som egnede eller uegnede til en stille en
diagnose, og man tæller antal billeder i hver kategori. Dette giver følgende:

 Egnet Uegnet Total

1 min 40 10 50

2 min 45 5 50

10 min 94 6 100
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Total 179 21 200

Nul-hypotesen siger altså at "søjlesandsynlighederne" er uafhængige af rækkerne og
omvendt. Eller med andre ord at sandsynligheden for at et billede er egnet, ikke afhænger af
om det er taget efter 1, 2 eller 10 minutter.

En vigtig forudsætning for at anvende χ2-testen er, at der ikke forekommer tælletal under 5 i
tabellen. I så fald må man anvende andre metoder. F.eks. Fishers eksakte test, hvis der er
tale om en 2x2-tabel.

Teststørrelsen

Som ved enhver anden hypotesetest foretages denne vurdering ved, at beregne en
teststørrelse, som sammenlignes med en tabelværdi. Tabelværdien afhænger af det valgte
signifikansniveau, som også her typisk sættes til 5%.

Til beregning af teststørrelsen skal man først beregne en tabel med de forventede værdier,
givet at nul-hypotesen er sand, dvs. givet at sandsynligheden for egnet/uegnet ikke
afhænger af tiden. Under denne antagelse forventer man, at antal egnede billeder efter 1
minut er lig 50*179/200. Denne beregning kan forstås således: Under nul-hypotesen er
sandsynligheden for at et billede er egnet lig 179/200 (uafhængigt af tiden!). Og da der ialt
er taget 50 billeder efter 1 minut, forventer man 50*179/200 egnede billeder. Efter 10
minutter forventer man således 100*179/200 egnede billeder og 100*21/200 uegnede
billeder.

Alt i alt ser tabellen med forventede værdier altså således ud:

 Egnet Uegnet Total

1 min 44,75 5,25 50

2 min 44,75 5,25 50

10 min 89,5 10,5 100

Total 179 21 200

Indgangene i tabellen med observerede tællinger betegnes nu O
i,j

 hvor i angiver

rækkenummeret (1, 2, 3) og j angiver søjlenummeret (1, 2), og indgangene i tabellen med
forventede værdier betegnes F

i,j
. Indgangen med tallet 45 i den øverste tabel betegnes altså

O
2,1

.

Endelig beregnes nu teststørrelsen:

Dette skal læses således at man for hver celle beregner (O-F)2/F, og så summerer disse for
alle celler.

For eksemplet fås altså:
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χ2 = (40-44,5)2/44,5 + ... + (6-10,5)2/10,5 =6,97

Dette sammenlignes med tabellen for χ2-fordelingen på side 11.4. Ved opslag i denne tabel
skal man bruge "antal frihedsgrader", der bestemmes som (n-1)*(m-1) hvor n og m er antal
rækker hhv. antal søjler i antalstabellen. I eksemplet er antal frihedsgrader således lig 2. Hvis
teststørrelsen er større end tabelværdien svarer det til at nul-hypotesen forkastes.

For 2 frihedsgrader fås tabelværdien χ
tabel

 = 5,99, dvs. nul-hypotesen forkastes. Det er altså

ikke ligegyldigt om man venter 1 eller 10 minutter før man laver en scintigrafi.

7.6 Normalfordelingsapproximation

Fælles for Wilcoxon og Mann-Whitney testene er at de gængse lommeregnere og regneark
ikke er i stand til at beregne acceptintervallerne. Man er derfor afhængig af tabellerne (eller
decideret statistiksoftware). Hvis man har stikprøver der er for store til at acceptintervallerne
findes i tabellerne, kan man alternativt lave en såkaldt normalfordelingsapproximation.

Denne er baseret på at man først beregner størrelsen:

u=(U-µ)/σ

hvor U er den beregnede teststørrelse for den udførte test, mens µ og σ er middelværdi hhv.
spredning for teststørrelsen. For Mann-Whitney og Wilcoxon testene afhænger disse kun af
størrelsen af stikprøverne. Hvorledes de beregnes er beskrevet på side 7.2 og 7.3 i afsnittet
"normalfordelingsapproximation".

Den beregnede teststørrelse "u" sammenlignes med den relevante fraktil fra
normalfordelingen (på præcist samme måde som for t-testene). Da man typisk udfører testen
med et signifikansniveau på 5%, er det 0,025- og 0,975-fraktilerne der er relevante (disse er
-1,96 hhv. 1,96).

Der gælder altså:

-1,96 < u < 1,96 => H
0
 accepteres

u < -1,96 eller u > 1,96 => H
0
 forkastes

Eksempel

Nedenstående tager udgangspunkt i eksemplet på side 7.2, og man skal bruge teststørrelsen
U som beregnet på den side.

Angiv middelværdien (µ), 3 betydende cifre:

Angiv spredningen (σ), 3 betydende cifre:

Angiv teststørrelsen (u), 3 betydende cifre:

Angiv om nul-hypotesen accepteres eller forkastes:
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 Nul-hypotesen forkastes

 Nul-hypotesen accepteres
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8.1 Klinisk metodevurdering

Klinisk metodevurdering handler om at vurdere den kliniske værdi af en given analyse. Det
kan f.eks. være en analyse til at diagnostisere knoglemetastaser. Der findes sjældent
analyser som uden videre giver et fuldstændig korrekt svar, så i dette kapitel beskrives den
terminologi som benyttes i forbindelse med vurdering af den kliniske anvendelighed af en
given analyse.

Når man taler om klinisk metodevurdering er det altid med hensyn til en nærmere
specificeret sygdom og en nærmere specificeret analyse.

Syg/rask

Hvis en person har en sygdom - f.eks. knoglemetastaser - betegnes vedkommende som syg;
og i modsat fald som rask. Dette er relativt objektivt, men kan ofte være svært at afgøre. I
eksemplet med knoglemetastaser kræver det en knoglebiopsi, hvilke er forbundet med en del
ubehag for patienten. Det er vigtigt at forstå at syg/rask handler om patientens tilstand og
ikke har noget at gøre med resultatet af en eller flere analyser.

Positiv/negativ

Da det som nævnt kan være svært at afgøre om en patient er syg eller rask, må man derfor
forlade sig på resultatet af en analyse som formodes at kunne sige noget om tilstedeværelsen
af sygdommen. Hvis den relevante sygdom er knoglemetastaser, kunne analysen f.eks. være
en PET-skanning. Hvis resultatet af denne analyse tyder på tilstedeværelsen af sygdommen
betegnes patienten som positiv, hvis der ikke er tegn på sygdom betegnes patienten som
negativ. Ideelt ville der altid være fuldstændig overensstemmelse mellem syg/positiv og
rask/negativ, men i den virkelige verden er dette sjældent tilfældet.

Det er således ikke alle knoglemetastaser der kan ses på en PET-skanning, mens man i andre
tilfælde ser noget der kan tolkes som en metastase, men i virkeligheden er noget andet.

Her er det vigtigt at forstå at positiv/negativ vedrører resultatet af en analyse, og ikke
nødvendigvis har noget at gøre med patientens tilstand.

For at opsummere: Begreberne positiv/negativ betegner resultatet af en analyse, mens
syg/rask betegner en patients tilstand - som det imidlertid kan være svært at fastslå med
sikkerhed. Klinisk metodevurdering handler således om at undersøge i hvilken grad der er
den ønskede sammenhæng mellem positiv/syg og negativ/rask.

Hvordan?

Men hvordan undersøger man så denne sammenhæng, når det nu kan være svært at afgøre
hvorvidt en patient er syg eller rask. Ofte findes alternative analyser som kan give et mere
sikkert svar, men måske er meget tidskrævende eller meget dyre at gennemføre. Ved
identifikation af bakterier kan en dyrkning give et meget sikkert svar, men tager ofte flere
døgn eller uger. Derfor er det attraktivt at undersøge om en hurtig PCR metode kan give et
tilfredsstillende svar, og man kan så på udvalgte patienter foretage begge analyser, og så
vedtage at svaret fra dyrkningen er identisk med patientens tilstand. I så fald taler man om
at dyrkningen er en gylden standard. Dvs. en analyse som pr definition altid giver det rigtige
svar (hvilket ikke nødvendigvis er det samme som at den rent faktisk gør det).

Noter i statistik http://statnoter.biolyt.dk/print.php

91 of 117 05/02/10 13.49



I forbindelse med kræftsygdomme, kan løsningen bestå i at man venter og ser om patienten
dør - og så foretager en obduktion - eller om patienten overlever i adskillige år uden
yderligere tegn på kræft.

 

8.2 Begreber

For at forstå emnet klinisk metodevurdering, er der nogle begreber man er nødt til at have
styr på. Først og fremmest begreberne syg/rask og positiv/negativ som forklaret på side 8.1.

Sand/falsk

Hvis en analyse har givet resultatet "positiv" og patienten faktisk er syg betegnes resultatet
som sandt positivt. Hvis analysen har givet resultatet "positiv" på en rask patient betegnes
det som falsk positiv. Hvis analysen har givet "negativ" på en rask patient betegnes det sandt
negativ og negativ på en syg patient betegnes falsk negativ.

Sande resultater er således resultater hvor der er overensstemmelse mellem analysens
resultat og patientent tilstand, mens falske resultater er resultater hvor analysen giver det
forkerte svar.

I forbindelse med en undersøgelse af en given analyse vil man typisk opstille sine resultater i
et skema som dette:

 Positiv Negativ  

Syg Antal sandt positive antal falsk negative Antal syge

Rask Antal falsk positive Antal sandt negative Antal raske

 Antal positive Antal negative Antal undersøgte

Prævalens

En sygdoms prævalens angiver hvor stor en andel af befolkningen der til et givet tidspunkt
har sygdommen. Der gælder altså

Prævalens = antal syge/alle

En sygdom som HIV har en meget lav prævalens i Danmark, mens den i visse afrikanske
lande har en prævalens på 10-40%. En sygdom som influenza vil typisk have en høj
prævalens om vinteren, og en lav prævalens om sommeren.

Begrebet prævalens vedrører udelukkende sygdommen, og har ingen sammenhæng med
analyserne.

Incidens

Incidensen angiver hvor mange personer der får sygdommen i løbet af et bestemt tidsinterval
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(typisk 1 år). Hvis 1 års-incidensen af en sygdom er 10%  angiver det altså at 10% af
befolkningen vil få sygdommen i løbet af 1 år. Er det en uhelbredelig sygdom som man ikke
dør hurtigt af, vil prævalensen være højere end incidensen, hvorimod for sygdomme som
man hurtigt helbredes for (f.eks. influenza) vil prævalensen være væsentlig lavere - dette
gælder naturligvis også sygdomme som man hurtigt dør af. 

Diskriminationsgrænse

Den grænseværdi for en given analyse, der anvendes til at skelne mellem negativ og positiv.
Nærmere beskrevet på side 8.6.

8.3 Eksempler

Eksempel 1

Første eksempel stammer i store træk fra mammografiscreeningen i København, som
beskrevet i artiklen Ugeskr Læger 2002;164(08):1048. Det skal dog bemærkes at der ikke er
tale om en nøjagtig gengivelse af tallene i artiklen. Tallene stammer fra 1. screeningsrunde,
hvor ca. 30.000 fik en mammografiundersøgelse for brystkræft. Dette gav følgende
resultater:

Tabel 1:

 Positiv Negativ  

Syg 200 30 230

Rask 1.800 27.970 29.770

 2.000 28.000 30.000

De falsk negative er defineret som dem der bliver erklæret negative ved screeningen, men
som får en brystkræftdiagnose i løbet af 2 år efter screeningsundersøgelsen. De falsk positive
defineres som kvinder der bliver erklæret positive ved screeningen, men hvor efterfølgende
ultralydsundersøgelse og eventuelt biopsi ikke viser tegn på sygdom.

Beregn prævalsen (angiv svaret i % med 2 betydende
cifre):

Eksempel 2

Andet eksempel er fiktivt, men baseret på samme mammografi-analyse som første eksempel.
Ændringen består i at der nu er tale om 500 personer hvor man på forhånd har en mistanke
om brystkræft. Tallene ser nu således ud:

Tabel 2:

 Positiv Negativ  

Syg 196 29 225

Rask 17 258 275

 213 287 500
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Beregn prævalsen (angiv svaret i % med 2 betydende
cifre):

Bemærk at prævalensen er markant højere i eksemplet hvor man på forhånd har mistanke
om sygdom. Dvs. at der er en væsentlig større andel af kvinder i denne gruppe som faktisk
viser sig at have brystkræft. Dette er naturligvis ikke så underligt, hvis det ellers er nogle
rimeligt kompetente personer som har udtrykt denne mistanke om brystkræft.

8.4 Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet

En metodes sensitivitet er dens evne til at foretage en korrekt diagnose af syge personer,
dvs. sensitiviteten defineres som:

sensitivitet = Antal sandt positive/Antal syge

Sensitiviteten er altså andelen af syge som erklæres positive (husk at dem der er syge, og
som bliver erklæret positiv, kaldes "sandt positive"). En høj sensitivitet betyder således at en
analyse er god til at "fange" de syge personer.

Specificitet

En metodes specificitet er dens evne til at foretage en korrekt diagnose af raske personer,
dvs. specificiteten defineres som:

specificitet = Antal sandt negative/Antal raske

Specificiteten er altså andelen af raske som erklæres negative. En høj specificitet angiver
altså at analysen er god til at "frikende" de raske personer.

Eksempel

Kig igen på eksempel 1 på side 8.3.

Angiv sensititiveten i eksempel 1 (decimaltal med 2
betydende cifre - dvs. ikke i procent)

Angiv specificiteten i eksempel 1 (decimaltal med 2
betydende cifre - dvs. ikke i procent)

Hvis man beregner sensitiviteten og specificiteten for eksempel 2 vil man se at dette giver
præcis de samme tal som for eksempel 1. Dette skyldes at sensitiviteten og specificiteten
udelukkende er en egenskab ved analysen, men mere om dette på siden om prædiktive
værdier.

Effektivitet

Sensitivitet og specificitet angiver analysens evne til at stille den korrekte diagnose for syge
hhv. raske personer. Analysens evne til at stille den korrekte diagnose på alle personer
betegnes effektiviteten, og kan altså defineres således:
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effektivitet = sande/alle = (sandt positive + sandt negative)/alle

8.5 Prædiktive værdier

Sensitivitet og specificitet er interessante parametre set fra et sundhedsøkonomisk
synspunkt, idet de angiver hvor mange korrekt og forkert diagnosticerede personer man får -
f.eks. ved indførelse af en screening. Derimod er de knap så interessante i forbindelse med
en undersøgelse af en konkret patient.

Når man går til lægen eller bliver indlagt på sygehuset, så får man et analysesvar, dvs.
positiv eller negativ. Men det interessante spørgsmål - både for lægen og patienten - er
naturligvis: Hvad er sandsynligheden for at patienten er syg eller rask? Dette spørgsmål kan
ikke besvares ved hjælp af sensitiviteten eller specificiteten, idet de jo angiver "den
omvendte" sandsynlighed: Altså hvis man er syg hvad er så sandsynligheden for at man
bliver erklæret postiv.

Til at angive sandsynligheden for at en person med en positivt analysesvar faktisk er syg
(eller en med et negativt svar faktisk er rask) beregnes de såkaldt prædiktive værdier:

PPV

Den positivt prædiktive værdi er sandsynligheden for at en person med et positivt
analysesvar faktisk er syg. Dvs. at den positivt prædiktive værdi er defineret som:

PPV = Antal sandt positive / Antal positive

(idet de sandt positive jo netop er den del af de positive som faktisk er syge).

NPV

Den negativt prædiktive værdi er sandsynligheden for at en person med et negativt
analysesvar faktisk er rask. Dvs. at den negativt prædiktive værdi er defineret som:

NPV = Antal sandt negative / Antal negative

Eksempler

Nedenfor beregnes de prædiktive værdier for tallene i eksempel 1 og 2 på side 8.3.

Angiv PPV for eksempel 1 (decimaltal med 2 betydende
cifre)

Angiv NPV for eksempel 1 (decimaltal med 2 betydende
cifre)

Angiv PPV for eksempel 2 (decimaltal med 2 betydende
cifre)

Angiv NPV for eksempel 2 (decimaltal med 2 betydende
cifre)

Bemærk at i modsætning til med sensitivitet og specificitet, så er de prædiktive værdier
forskellige i de to eksempler. Dvs. at de prædiktive værdier afhænger af prævalensen (altså
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forekomsten af sygdommen i den betragtede population).

Når sensitiviteten ikke afhænger af prævalensen, så skyldes at der i beregningen af denne
kun indgår syge personer. Dvs. forholdet mellem syge og raske er uden betydning. I
beregning af PPV indgår derimod alle positive personer - hvilket jo både er de sandt positive
(syge) og de falsk positive (raske). Dermed kommer forholdet mellem syge og raske til at
påvirke PPV.

En anden ting man kan hæfte sig ved er at PPV i eksempel 1 er meget lav. Selv med en
positiv diagnose fra mammografien er der stadig kun 10% sandsynlighed for at man faktisk
har brystkræft. Dette er et af de helt store problemer med at indføre screeninger, og skyldes
selvfølgelig at prævalensen er meget lav. Dermed får man - selv om både specificitet og
sensitivitet er "høje" - et stort antal falsk positive i forhold til antallet af sandt positive. 

8.6 ROC-kurver

Nogle analyser, f.eks. en bakteriedyrkning giver umiddelbart svaret positiv eller negativ.
Enten kan man se nogle bakterier eller også kan man ikke. (Dette betyder stadig ikke at
analysen er perfekt, da der kan være tale om andre bakterier end dem som definerer
sygdommen).

Diskriminationsgrænsen 

Ved andre analyser er billedet lidt mere kompliceret, idet disse giver et kontinuært resultat
(altså et tal som kan antage uendeligt mange værdier). Her er der sjældent nogen entydig
måde af afgøre hvilke tal der skal svare til et positivt resultat, og hvilke tal der skal svare til
et negativt resultat.

Et eksempel er diagnostik af sukkersyge. Dette kan bla. gøres ved at måle
glukoskoncentration i plasma efter at patienten har fastet. Hvis man herved opnår en værdi
over 7 mmol/L erklæres prøven positiv, ellers erklæres den negativ (denne beskrivelse er
forsimplet lidt for forståelsens skyld; læs nærmere i artiklen Vejledning i diagnostik af type

2-diabetes1). Igen giver dette selvfølgelig ikke sandheden, da nogle raske personer vil have
en fasteglukose over 7 mmol/L, og/eller nogle syge personer vil have en fasteglukose under 7
mmol/L.

I ovenstående eksempel kaldes 7 mmol/L for diskriminationsgrænsen. Altså den grænse som
diskriminerer (eller skelner) mellem positiv og negativ.

Et interessant spørgsmål i denne sammenhæng er naturligvis: Hvordan fastlægges
diskriminationsgrænsen? Hvorfor vælges den ikke højere, så man undgår at give raske
personer en falsk positiv diagnose, eller hvorfor fastsættes den ikke lavere, så man sikrer at
man fanger alle som lider af sukkersyge? Det umiddelbare svar er selvfølgelig at grænsen
fastsættes som et passende kompromis mellem disse to hensyn, men hvorledes bestemmes
dette kompromis?

Svaret på dette spørgsmål afhænger af flere ting. Dels er der de kliniske hensyn. Hvis der er
tale om en dødelig sygdom, med gode muligheder for behandling, så vil man typisk vælge en
grænse som sikrer at man fanger alle de syge - altså en høj sensitivitet. Hvis der er tale om
en mindre farlig sygdom, hvor behandlingen måske medfører store bivirkninger, så vil man
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sætte grænsen så man får frikendt alle de raske - altså en høj specificitet.

Hvis man har brug for at forbedre både specifitet og sensitivitet på samme tid, kan det ikke
gøres blot ved at ændre på diskriminationsgrænsen. I så fald er man nødt til at finde en
anden eller flere metoder, men det er en helt anden historie.

Til at vælge den mest hensigtsmæssige diskriminationsgrænse (og delvist til at vurdere
kvaliteten af analysen) kan man anvende en såkaldt ROC-kurve.

Definition

En ROC-kurve er en afbildning af sensitiviteten som funktion af 1-specificiteten, idet disse
beregnes for en række forskellige diskriminationsgrænser.

På side 8.7 er et eksempel som mere detaljeret forklarer betydningen af denne definition.
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1.

8.7 ROC-kurver - eksempel

125 personer har fået målt koncentrationen af hormonet T4, og har samtidig fået målt TSH
der bruges som gylden standard i forhold til at diagnosticere hypotyreose. Formålet er at
undersøge om man kan anvende koncentrationen af T4 til at stille diagnosticere hypotyreose.
Dette gav følgende resultater:

T4 koncentration
pmol/L

Antal raske
(dvs. normal TSH)

Antal syge
(dvs. forhøjet TSH)

0-1 0 2

1,1-2 0 3

2,1-3 0 1

3,1-4 0 8

4,1-5 1 4

5,1-6 6 4

6,1-7 11 3

7,1-8 19 3

8,1-9 17 1

9,1-10 20 0

10,1-11 11 2
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11,1-12 4 1

12,1-13 4 0

Tabel 1

Indledningsvist kan man passende lave en afbildning af antal raske hhv syge som funktion af
T4-koncentration. Dette ser ud som følger:

 

Figur 1

På figur 1 ses at de syge generelt har lavere værdier end de raske, men desværre også at det
ikke er muligt at vælge en T4-koncentration som perfekt adskiller syg og rask.

Man kan nu for enhver mulig diskriminationsgrænse beregne metodens sensitivitet og
specificitet. Vælges f.eks. en diskriminationsgrænse på 7 pmol/L (dvs. at alle personer med
en koncentration på 7 pmol/L eller derunder erklæres for positive, mens alle personer med en
koncentration over 7 pmol/L erklæres for negative), så fås følgende følgende ved at
sammentælle tallene i tabel 1:

Antal syge 32

Heraf positive (dvs.7 eller derunder) 25

Antal raske 93

Heraf negative (dvs. over 7) 75

Andelen af syge som er positive er dem der betegnes sandt positive, og andelen af raske som
er negative er dem der betegnes sandt negative. På baggrund af disse tal kan man nu
beregne sensitivitet og specificitet (se side 8.4).

Sensitivitet = 25/32 = 0,78

Specificitet = 75/93 = 0,81

Hvis denne beregning foretages for alle mulige diskriminationsgrænser, og hvis man herefter
afbilder sensitiviteten som funktion af 1-specificiteten, så fremkommer nedenstående
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ROC-diagram:

Figur 2

Brug af ROC-kurven

Denne kurve kan anvendes til flere ting, men det er vigtigt at understrege at den aldrig kan
stå alene i en vurdering af en metode. Det endelig valg må altid tage hensyn til de konkrete
kliniske forhold og øvrige relevante parametre (f.eks. økonomi, arbejdsbelastning mm).

Når man husker dette forbehold, kan kurven bla. anvendes til at give en vurdering af den
mest optimale diskriminationsgrænse. Typisk vil man vælge den grænse som giver den
største afstand mellem identitetslinien (den røde linie på figur 2) og ROC-kurven. I dette
tilfælde vil dette nok være diskriminationsgrænsen 6 pmol/L. Kliniske hensyn kan så rykke
valget til den ene eller den anden side, afhængigt af om man ønsker at fange flest muligt
syge, eller frikende flest muligt raske.

ROC-kurverne kan også anvendes til at sammenligne to metoder. En ideel metode vil have en
kurve som går lodret op til øverste venstre hjørne, og herefter vandret til højre.
Diskriminationsgrænsen svarende til øverste venstre hjørne svarer til at analysen skelner
perfekt mellem syge og raske. En ROC-kurve som følger identitetslinien er totalt værdiløs,
idet denne linie kan opnås ved at slå plat eller krone om udfaldet. Skal man vælge mellem to
metoder, baseret på ROC-kurver, vil man således vælge den kurve der ligger tættest på
øverste venstre hjørne. I denne forbindelse beregnes ofte en størrelse der betegnes AUC
(area under curve, altså arealet under kurven), og man foretrækker så den kurve med det
største areal. Denne metode er lidt omdiskuteret, da den jo tager hensyn til metodens
opførsel ved en masse diskriminationsgrænser, som man aldrig anvender.
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10.1 Statistisk kvalitetskontrol

Statistisk kvalitetskontrol handler om den daglige overvågning af om analyserne fungerer
som de skal, dvs. om de lever op til de specificerede krav til f.eks. præcision og korrekthed.

På de følgende sider gennemgås diverse aspekter af dette emne, og på side 12.8 findes et
powerpoint med et eksempel. Dette kan være et godt sted at begynde, hvis man ønsker et
overblik over emnet.

Kvalitetssikring

Statistisk kvalitetskontrol omtales ofte sammen med begrebet kvalitetssikring, og det kan
derfor være relevant at være opmærksom på forskellen mellem de to begreber.

Kvalitetssikring er et overordnet begreb, som henviser til alt hvad man foretager sig, for at
bidrage til at sikre kvaliteten på en arbejdsplads. Det kan være ting som uddannelse af
personalet, dokumentstyring, sikring af et godt arbejdsmiljø osv.

Kvalitetskontrol derimod, henviser til den meget konkrete proces med at køre en eller flere
kontrolprøver på en analyse, og herefter ved hjælp af statistiske værktøjer, vurdere om
analysen fungerer tilfredsstillende. Kvalitetskontrol er således en meget lille del af den
kvalitetssikring man bør foretage på ethvert klinisk laboratorium.

10.2 Kontrolkort

Statistisk kvalitetskontrol tager oftest udgangspunkt i et kontrolkort. Kontrolkort kaldes også
Shewart-kort efter Walter A. Shewhart som i 1920'erne opfandt disse kort til kontrol af
industrielle processer. I 1950 beskrev S. Levey og E. R. Jennings hvorledes disse kort kunne
bruges til at kontrollere analysekvaliteten i kliniske laboratorier. I forbindelse med kliniske
anvendelser betegnes kontrolkort derfor ofte Levey-Jennings-kort.

Et kontrolkort fremstilles ved at der en eller flere gange om dagen, analyseres en eller flere
kontrolprøver. Resultaterne herfra plottes på en graf, hvor man på x-aksen har f.eks.
kontrolnummer (eller dag hvis det er relevant), og på y-aksen har analysens resultat. På
kontrolkortet har man yderligere et antal kontrolgrænser, som beskrevet nedenfor.

Et sådant kontrolkort for analysen P-folat, stofk er vist på figur 1.
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Figur 1: Kontrolkort

Kontrolgrænser

Kontrolgrænserne er en hjælp til at vurdere kontrolmålingernes placering på kortet. Først og
fremmest plotter man en vandret streg som angiver den "vedtagne sande" koncentration af
kontrolmaterialet - µ

0
 - (den blå streg på figur 1). Hvorledes denne værdi præcist fastsættes

er beskrevet nærmere på side 10.4. Udover den vedtagne sande værdi (µ
0
), markeres også

1, 2 og 3 standardafvigelser fra µ
0
. Denne standardafvigelse er naturligvis den

standardafvigelse som udtrykker analyseusikkerheden (typisk analysens intermediære
præcision - se side 4.3 eller 4.6). På de følgende sider benævnes denne blot σ

ana
.

Den øverste røde streg på kortet angiver således µ
0
+3*σ

ana
, mens stregen lige under den blå

angiver µ
0
-σ

ana
.

Brug af kontrolkortet

Der er mange måder at anvende et kontrolkort på, men grundlæggende bruges det til at
vurdere om resultaterne fra kontrolmålingerne ligger som forventet. Hvis dette ikke er
tilfældet, kan det indikere at der er problemer med analysen, hvilket kan føre til, at man
vælger, at forkaste de analysesvar der er foretaget sammen med den forkastede
kontrolmåling. I så fald taler man om at analysen er "udenfor kontrol". Hvis kontrolkortet ikke
viser tegn på problemer siges analysen at være "under kontrol".

På apparater hvor analyserne foretages i serier, vil man typisk medtage en kontrolprøve i
hver serie. Forkastes kontrollen vil det så medføre at alle resultater fra denne serie
tilbageholdes. På store apparater hvor en prøve samtidigt analyseres for flere komponenter,
medtages f.eks. en kontrolprøve inden dagens analyser påbegyndes. Disse apparater er ofte
så stabile, at det kun yderst sjældent optræder forkastede kontroller. Ofte er proceduren i
disse tilfælde, at genanalysere kontrolprøven, og kun hvis dette også resulterer i en
forkastelse, vil man stoppe analyserne, indtil fejlen er fundet og korrigeret.

Westgard-regler
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Som hjælp til at vurdere kontrolkortet kan man anvende de såkaldte Westgard-regler - se
side 10.5), men det kan også være en god idé, blot at kigge mere overordnet på
kontrolkortet, og vurdere om kontrolmålingerne fordeler sig pænt (og tilfældigt) som
forventet hvis analysen er under kontrol.

Derfor er det en god idé, at overveje hvordan man egentlig forventer at kontrolresultaterne
fordeler sig, under den forudsætning at analysen under kontrol (dvs. at analyseusikkerheden
faktisk er lig σ

ana
, og at der ikke er nogen bias). Bemærk først at da variationen mellem de

forskellige målinger på kontrollen udelukkende er af analytisk natur, er det rimeligt at antage
at resultaterne vil være normalfordelt, og at µ

0
 og σ

ana
 beskriver middelværdi hhv. spredning

i denne fordeling.

Først og fremmest skal resultaterne naturligvis fordele sig nogenlunde symmetrisk omkring
middelværdien. Men det er selvfølgelig også muligt at vurdere hvor langt de ligger fra
middelværdien.

F.eks. ved at beregne sandsynligheden for at en kontrolprøve ligger mellem µ
0
-σ

ana
 og

µ
0
+σ

ana
, sandsynligheden for at en kontrolprøve ligger mellem 1 og 2 standardafvigelser fra

middelværdien, eller sandsynligheden for at den ligger mere end 3 standardafvigelser fra
middelværdien. Disse beregninger er rent statistiske og udføres som beskrevet nederst på
side 3.6.

Gennemføres disse beregninger viser det sig f.eks. at 4,6% af målingerne (eller ca. 1 ud 20)
skal falde uden for 2 standardafvigelser (+/-) fra middelværdien, mens 68,2% af målingerne
skal falde indenfor 1 standardafvigelse fra middelværdien. Kun 0,27% skal falde uden for 3
standardafvigelser.

Hvis f.eks. alle kontrolmålinger falder inden for µ
0
 +/- 1*σ

ana
 er det således et tegn på at

analysens faktiske præcision er bedre end den man har brugt til at fremstille kontrolkortet, og
hvis en kontrolmåling falder uden for 3*σ

ana
 er det næsten givet at der er noget galt med

analysen, da dette kun forekommer ca. 3 gange ud af 1000 hvis der ikke er noget galt.

Kontrolkortet som vist ovenfor giver næppe umiddelbar anledning til, at konkludere at der er
problemer med analysen.  

10.3 Kontrolmaterialet

En betingelse for at kunne udføre kvalitetskontrol er naturligvis at man har adgang til et
egnet kontrolmateriale. DANAK definerer 4 forskellige klasser af kontrolmateriale.
Nedenstående er en relativt fri gengivelse af DANAKS definitioner (kapitel 5.6 i RL1):

Kontrolmateriale på brugerniveau:

Dette kan være kontrolmaterialer som laboratoriet selv har fremstillet, og hvor man
erfaringsmæssigt ved at materialet er homogent (ensartet), stabilt (materialets egenskaber
ændres ikke ved opbevaring i en rimelig periode) og i øvrigt har egenskaber som svarer
nogenlunde til patientprøver. Et sådant kontrolmateriale kan anvendes til daglig kontrol af
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analysens præcision. Ifølge Danak bør det derimod ikke anvendes til kontrol af korrekthed.

Kommercielt tilgængeligt kontrolmateriale:

Dette er materialer hvor egenskaber som homogenitet og stabilitet er kontrolleret. Derudover
kan materialet være tillagt en koncentration af analyseparameteren, hvilket vil muliggøre at
det anvendes til kontrol af korrekthed. Ofte vil der være tale om kontrolmaterialer som købes
fra producenten af apparatet eller de reagensmaterialer der anvendes til analysen.

Referencematerialer:

Dette er materialer hvor koncentrationen af analyseparameteren er fastlagt med en sikkerhed
der tillader at det bruges til kalibrering af analysen. Bemærk dog at det samme materiale
ikke må anvendes til både kalibrering og kontrol. 

Certificerede referencematerialer:

Referencemateriale som er ledsaget af et certifikat fra en anerkendt organisation, eller som er
sporbart til et sådant certifikat.  

10.4 Kontrolgrænser

I forbindelse med fremstilling af kontrolkort er det naturligvis nødvendigt at fastlægge den
middelværdi og præcision man ønsker at bruge til at plotte kontrolgrænserne. Dette er
imidlertid ikke altid en triviel opgave.

Middelværdi

Principielt er middelværdien den nemmeste af de to parametre at fastlægge, idet den
naturligvis bør være identisk med den sande koncentration af analyseparameteren i
kontrolprøven. I de tilfælde hvor man har kommercielle kontrolmaterialer hvor der er opgivet
en koncentration af analyseparameteren, eller (certificerede) referencemateriale, anvender
man selvfølgelig den opgivne (certificerede) værdi til kontrolkortet.

Ifølge DANAK bør "kontrolmaterialer på brugerniveau" ikke bruges til at kontrollere
korrekthed. Hvis man alligevel er nødt til at gøre dette, må man selv forsøge at fastsætte et
middelværdi, ved at foretage flere målinger i en periode hvor man tror på at apparatet
fungerer korrekt.

Præcision

Præcisionen kan være mere problematisk, da det ikke er entydigt hvilken værdi man skal
tilstræbe at anvende, bl.a. fordi præcisionen jo ikke er en egenskab med kontrolmaterialet
men ved apparatet. Et oplagt valg er den intermediære præcision hørende til analysen (se
side 4.6). Forskellige forhold kan imidlertid tale for at man anvender en præcision som er
større end denne.

Hvis analysen foretages på flere apparater er det oftest hensigtsmæssigt at have identiske
kontrolkort til hvert apparat, dvs. man må vælge den største spredning. Hvis
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analyseusikkerheden er ubetydelig i forhold til de kliniske krav, kan man ligeledes vælge at
anvende en spredning der er lidt større end den intermediære præcision, for at nedsætte
antallet af falske alarmer.

10.5 Westgard-regler

Til at vurdere et kontrolkort anvendes ofte de såkaldte Westgard-regler, som er et sæt regler
der kan bruges til, at vurdere om en eller flere kontroller kan accepteres eller må forkastes.

Følgende er nogle af de regler der kan indgå i en Westgard-kontrolprocedure (tryk på
overskriften for at se et eksempel):

1
3s

Denne regel siger at kontrollen forkastes, hvis en måling ligger mere end 3
standardafvigelser fra middelværdien. Dette er blot den regel svarer til at tegne
kontrolgrænser ved ±3s, og så forkaste kontrollen hvis den ligger uden disse grænser.

2
2s

2 på hinanden følgende kontroller udenfor ±2 standardafvigelser (begge kontroller skal ligge
til samme side).

4
1s

4 på hinanden følgende kontroller udenfor ±1 standardafvigelse (alle kontroller skal ligge til
samme side).

10
x

10 på hinanden følgende kontroller på samme side af middelværdien.

R
4s

2 på hinanden følgende kontroller med en forskel på 4 standardafvigelser. I praksis fortolkes
denne regel ofte som 1 kontrol over 2*SD og den følgende kontrol under -2*SD (eller
omvendt).

Et eksempel på hvordan nogle af disse regler anvendes, kan ses i dette powerpoint.

Sammensætning af Westgard-regler

Oftest anvendes kombinationer af ovenstående regler. Nogle regler er således mest egnede til
at opdage hvis der er sket en ændring i analysens korrekthed (dvs. hvis bias vokser), mens
andre regler er mest egnede til at opdage hvis der sker en ændring i analysens præcision.

Overvej hvilken type fejl 10
x
-reglen er bedst til at opdage:
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 Ændring i præcision

 Ændring i korrekthed

Overvej hvilken type fejl R
4s

-reglen er bedst til at opdage:

 Ændring i præcision

 Ændring i korrekthed

Den oplagte grund til at kombinere flere Westgard-regler er således, at det øger
sandsynligheden for at opdage hvis analysen måler forkert. På den anden side øger det
naturligvis også risikoen for at kontrolsystemet giver en forkastelse, selv om analysen i
virkeligheden fungerer perfekt. Dette er selvfølgelig problematisk, da en sådan falsk
forkastelse medfører udgifter til at finde en fejl, som ikke er der, samt eventuelt at
analysesvar forsinkes.

At sammensætte en fornuftig kontrolprocedure er således (som i mange andre situationer) et
kompromis, mellem på den ene side at kunne opdage fejl, og på den anden side at undgå
falske alarmer. Side 10.6 uddyber dette. 

10.6 P
fr

 og P
ed

To størrelser er væsentlige i forbindelse med udarbejdelse af et program til kvalitetskontrol af
en analyse. Nemlig sandsynligheden for at kontrollen kan opdage hvis analysen begynder at
give forkerte resultater, samt sandsynligheden (risikoen) for at kontrollen giver en alarm selv
om analysen fungerer korrekt. Førstnævnte sandsynlighed betegnes P

ed
 (Probability or error

detection) og sidstnævnte P
fr
 (probability of false rejection).

Det er værd at bemærke at hvis man sammenligner kvalitetskontrol med en statistisk
hypotesetest, hvor nul-hypotesen naturligvis svarer til at analysen ikke er behæftet med fejl,
så er begreberne P

fr
 og P

ed
 fuldstændigt analoge med type 1 fejlen hhv. teststyrken (eller

1-type 2 fejlen) - som gennemgået på side 6.4.

Præcis som med teststyrken for en hypotesetest, er det ved beregning af P
ed

 nødvendigt at

specificere størrelsen og typen af den fejl man ønsker at opdage. Skred i analysens
korrekthed angives med ΔSE (systematic error) og angives ofte i enheder af σ

ana
 (altså den

analyseusikkerhed der anvendes til at fremstille kontrolkortet). Ændringer i analysens
præcision angives med ΔRE (relative error), som angiver forholdet mellem den spredning der
udtrykker den aktuelle (forøgede) præcision og σ

ana
.

Eksempel

P
fr

Betragt en kontrolprocedure bestående af en enkelt kontrolregel, nemlig 1
3s

. Dvs. at

kontrollen forkastes hvis kontrolmålingen giver en værdi som er mere end 3*σ
ana

 fra dens

sande værdi (µ). Under den antagelse at analysen fungerer korrekt, er kontrolmålingerne
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altså normalfordelt med middelværdi µ og spredning σ
ana

. Dermed bliver sandsynligheden for

en falsk forkastelse af kontrollen:

P
fr
 = P(X < µ-3*σ

ana
) + P(X > µ+3*σ

ana
) = 2 * Φ(-3) = 0,0026 = 0,26%

Det andet lighedstegn ovenfor er forklaret på side 3.3 formel 1 og 2, samt afsnittet
"beregning af sandsynligheder" på side 3.6. Tredje lighedstegn er blot opslag i tabel 1 på side
11.6.

Denne kontrolprocedure vil altså 1 ud af 400 gange resultere i en falsk forkastelse, hvilket
formentlig er acceptabelt i de fleste situationer.

P
ed

For at beregne Ped er det som nævnt nødvendigt at specificere den fejl man ønsker at kunne
opdage. Denne specifikation bør naturligvis tage udgangspunkt i de kliniske krav til analysen.
Specifikationen foretages oftest relativt den analyseusikkerheden. Hvis man f.eks. ønsker at
kunne opdage et skred i analysens korrekthed på 2*σ

ana
 specificeres dette som:

ΔSE = 2s

Ønsker man at kunne opdage en tredobling af analyseusikkerheden specificeres dette som:

ΔRE = 3s

Bestemmelse af teststyrken kan i simple tilfælde (som dette) foretages ved beregning. Ved
kontrolprocedurer som er sammensat af flere forskellige kontrolregler, eller ved mere
komplicerede kontrolregler, bliver det imidlertid hurtigt kompliceret (eller umuligt) at foretage
disse beregninger. Det nemmeste er derfor at have adgang til et computerprogram som kan
foretage beregningerne, eller at finde et såkaldt styrkediagram. Disse kan bl.a. findes i
litteraturen, f.eks. i denne artikel: "Westgard JO, Groth T. Power functions for statistical
control rules. Clin Chem 1979;25:863-69.".

Styrkediagrammer for 1
3s

-reglen er vist her:
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Ovenstående viser kontrolreglens styrke i forbindelse med skred i korrektheden, dvs. hvis der
optræder systematiske fejl. Styrken ved ΔSE = 2s kan aflæses til ca. 0,15 eller 15%, dvs. der
vil i middel gå ca. 7 dage før denne kontrolregel fanger et sådant skred (hvis man kører 1
kontrol om dagen). Om dette er acceptabelt afhænger igen af de kliniske forhold. Hvis et
skred i analysens korrekthed på 2 analyseusikkerheder kan medføre alvorlige gener for
patienterne, er det næppe acceptabelt, og man må så gøre noget for at øge
kontrolprocedurens styrke. Dette kan være at køre flere kontroller om dagen, eller at
medtage andre kontrolregler. I alle tilfælde er prisen naturligvis at P

fr 
øges. Kan man

acceptere et skred på 5 analyseusikkerheder er styrken meget tæt på 1, og i dette tilfælde er
der derfor ingen grund til at indføre andre kontrolregler.

 

Ovenstående figur viser styrken ved ændring i analysens præcision. Ved en 3-dobling af
analyseusikkerheden kan man aflæse at styrken er ca. 0,3, dvs. at denne ændring i middel vil
blive opdaget i løbet af et par dage.

Bemærk at P
fr
 kan aflæses på begge disse grafer, som skæringen med y-aksen, idet P

fr
 jo
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netop er sandsynligheden for at "opdage en fejl" i det tilfælde hvor analysen fungerer korrekt.

Ekstern kvalitetskontrol

(Skrevet af Ph.d. Troels Wind)

Hvad er det og hvorfor?

Ekstern kvalitetskontrol, eller på engelsk: external quality asessment (EQA), er procedurer for
sammenligning af kliniske laboratoriers egen analysekvalitet med andre laboratoriers.
Sådanne procedurer kaldes også præstationsprøvning. Fremgangsmåden ved ekstern
kvalitetskontrol har meget tilfælles med den interne, da der måles med passende hyppighed
på et kvalitetskontrolmateriale for at vurdere analysekvaliteten. Den eksterne kvalitetskontrol
er dog kendetegnet ved, at det samme kvalitetskontrolmateriale udsendes til adskillige
laboratorier, eventuelt i flere lande, og at resultaterne fra alle laboratorierne indgår i den
efterfølgende vurdering af analysekvaliteten.

Det særlige udbytte af at foretage ekstern kvalitetskontrol er den motivation der ligger i at
sammenligne egen præstation med andres. Hvis for eksempel laboratoriets egen præcision er
påfaldende ringere end andres, eller hvis dets resultater er markant højere eller lavere end de
øvriges, giver det anledning til nærmere undersøgelse og eventuelt en korrigerende handling
(f.eks. ændring af procedurerne for intern kvalitetskontrol eller skift til andet apparatur eller
reagens).

DEKS

Arbejdet med at rundsende kvalitetskontrolmaterialer til laboratorierne, indsamle resultaterne
af deres målinger, bearbejde disse på passende vis og endelig give en anvendelig
tilbagemelding til laboratorierne kræver selvsagt en central styring. I Danmark varetages
dette arbejde primært af Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i
Sundhedssektoren (DEKS, www.deks.dk). DEKS tilbyder en bred vifte af programmer, der
hver især benytter et eller flere kvalitetskontrolmateriale(r), som udsendes et bestemt antal
gange årligt. Programmerne kan være udformet af DEKS eller af tilsvarende organisationer i
andre lande.

Langtids kvalitetskontrolmaterialer

Et hyppigt anvendt kvalitetskontrolmateriale fra DEKS er HK07, der er fremstillet ved at
frysetørre en stor portion humant serum. Den umiddelbare fordel ved dette er, at materialet i
princippet kan anvendes til kontrol af analyser for alle komponenter, der normalt findes i
serum, og at det samme kontrolmateriale er tilgængeligt i flere år. Af sidstnævnte årsag
kaldes HK07 og tilsvarende materialer langtids kvalitetskontrolmaterialer.

Med HK07 tilbyder DEKS altså et enkelt kontrolmateriale, der p.t. bruges til kontrol af analyser
for mere end 50 forskellige komponenter. Det enkelte deltagende laboratorium medtager
HK07 som prøvemateriale på de analyser de finder relevante og returnerer hver måned
følgende oplysninger for hver: den anvendte analysemetode, antal målinger, middelværdien af
disse samt deres variationskoefficient (se side 2.7 for definitioner af disse størrelser). De
indsendte data samles af DEKS i en månedlig rapport, hvor de enkelte deltagere for hver
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komponent kan sammenligne deres gennemsnit og variationskoefficient med de øvrige
deltageres.

Korttids kvalitetskontrolmaterialer

Som beskrevet ovenfor giver brugen af HK07 eller et andet tilsvarende langtids
kvalitetskontrolmateriale den fordel, at laboratoriets præstation kan sammenlignes direkte
med tidligere målinger. En ulempe ved disse materialer er dog, at man kun vurderer præcision
og korrekthed på ét niveau, altså for én koncentration af komponenten. Andre
kvalitetskontrolprogrammer udsender forskellige materialer fra gang til gang, således at
vurderingen foretages på flere niveauer. Disse materialer kaldes korttids
kvalitetskontrolmaterialer og vil typisk være blandinger af flere serumprøver, der sendes som
frosset eller frysetørret materiale. Da det ved hver udsending er det samme kontrolmateriale,
der sendes til alle deltagende laboratorier, kan de deltagende laboratorier vurdere egne
resultater i forhold til de øvrige deltageres og derved få en god fornemmelse af
analysekvaliteten.

Problemet med bias

Den sande værdi for hovedparten af komponenterne i HK07 kendes ikke, og direkte
undersøgelse af analysernes korrekthed er derfor ikke mulig i dette program. Dog kendes den
sande værdi for nogle få af komponenterne, eksempelvis er den sande værdi for glucose
blevet bestemt, og HK07 kan derfor benyttes til beregning af bias på laboratoriets glucose
målinger. DEKS tilstræber på sigt at bestemme sande værdier for flere af komponenterne i
HK07 med certificerede referencemetoder.Oftest beregnes bias dog ud fra målinger på
certificerede referencematerialer (se side 10.3).

Eksempel på ekstern kvalitetskontrol

Selv om indholdet af en komponent i referencematerialet ikke er bestemt med en
referencemetode kan ekstern kvalitetskontrol være et udmærket redskab til vurdering af en
analyses korrekthed. Fremgangsmåden er, at egne kontrolmålinger sammenlignes med
gennemsnittet af målingerne fra de laboratorier, der benytter den samme analysemetode.
Dette gennemsnit er ikke en egentlig ”sand værdi”, men må forventes at være et ganske godt
bud. Afvigelsen mellem egen måling og gennemsnittet af alle målinger kan angives i procent,
og bør ligge inden for f.eks. ±12 %, afhængigt af hvilke krav der stilles til analysekvaliteten
for den konkrete analyse.

Figuren nedenfor er et eksempel på en tilbagemelding fra et program for ekstern
kvalitetskontrol af analysen P-glucose, stofk. hvor laboratoriet hver måned har målt
P-glucose, stofk. på det fremsendte korttids kvalitetskontrolmateriale. I tabellen til venstre
kan for hver måned (Mnd) ses følgende:

En kode for det udsendte korttids kvalitetskontrolmateriale (S)
Gennemsnittet af målingerne fra de deltagende laboratorier, der benytter den samme
analysemetode (x-streg)
Laboratoriets eget resultat (Res)
Den relative afvigelse mellem laboratoriets resultat og gennemsnittet (Afvig%)
En grafisk illustration af de relative afvigelser i forhold til acceptområdet på ±6 %,
markeret med grå baggrund (Accept område)

På grafen til højre er de samme målinger indtegnet med laboratoriets resultat på x-aksen og
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den absolutte afvigelse på y-aksen. Det grå område svarer til acceptområdet på ±6 %. Med
tilstrækkeligt mange kontrolmålinger indtegnet vil der her afsløres, hvis laboratoriet har en
niveau-afhængig afvigelse. Af figuren ses det, at laboratoriets resultat i december 2008 samt i
februar, marts og april 2009 lå under acceptområdet, samt at laboratoriet generelt har en
negativ afvigelse i forhold til gennemsnittet.

Figur: Tilbagemelding fra et eksternt kvalitetskontrolprogram for analysen P-glucose, stofk.

Ekstern kvalitetskontrol af analysesvar, der ikke er et tal

Ovenstående eksempler på ekstern kvalitetskontrol er kun relevante for analyser, hvor
analysesvaret er et tal på en ratioskala. Hvis analysesvaret derimod afgives på en
ordinalskala, eksempelvis når patologer ud fra en mikroskopisk vurdering af biopsier inddeler
tumorer i stadie I, II,III eller IV, giver det ikke mening at tale om middelværdi og spredning
på analysesvarene, og dermed kan analysekvaliteten ikke beskrives med begreberne
korrekthed og præcision, beregnet som henholdsvis bias og spredning. I stedet kan målet
med den eksterne kvalitetskontrol være, at opnå konsensus omkring graderingen, således at
samme tumor så vidt muligt tildeles samme stadie, uanset hvilket laboratorium der foretager
vurderingen.

Adskillige serologiske, mikrobiologiske og molekylærbiologiske analyser afgiver svar på en
nominalskala som enten ”positiv” eller ”negativ”: Er der en infektion eller ej? Er der en
mutation i genet eller ej? Er det irregulære antistof til stede eller ej? Kravene til kvaliteten af
disse analyser kan fastlægges som minimumsværdier for sensitiviteten og/eller specificiteten.
Det er dog for omfattende at bestemme disse størrelser som en del af den rutinemæssige
kvalitetskontrol, men kvaliteten af disse analyser kan med stor fordel vurderes ved at
laboratoriet deltager i programmer for ekstern kvalitetskontrol. Til serologiske analyser kan en
udsending eksempelvis bestå af 10 serumprøver, der alle analyseres for spor efter en bestemt
infektion, f.eks. hepatitis eller borrelia. Oftest vil arrangøren af programmet på forhånd vide,
hvilke prøver det er positive og hvilke der er negative, og tilbagemeldingen til laboratorierne
er en angivelse af, hvilke af de udsendte prøver der blev klassificeret korrekt. Tilsvarende
findes der eksterne kvalitetskontrolprogrammer indenfor transfusionsmedicin, hvor der
udsendes plasma- eller serumprøver, der vides at indeholde bestemte irregulære antistoffer.
De deltagende immunologiske afdelinger rapporterer hvilke antistoffer de har identificeret i
prøverne og modtager en tilbagemelding med de korrekte svar.

På patologiske afdelinger gennemføres en variant af ekstern kvalitetskontrol, der har som
formål at optimere de benyttede procedurer for diverse farvninger af celler og væv. Et
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eksempel er programmerne der arrangeres af Nordic Immunohistochemical Quality Control
(www.nordiqc.com), hvor snit fra det samme præparat sendes til de deltagende laboratorier,
der efterfølgende udfører en immunhistokemisk farvning af præparatet og returnerer
resultatet samt en beskrivelse af den anvendte metode. Ved at sammenligne de indsendte
resultater kan det nu vurderes, hvilken af de anvendte metoder, der giver det bedste resultat.
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11.1 Tabeller

De følgende sider indeholder links til diverse statistiske tabeller. Med mindre andet er angivet,

er alle data beregnet ved hjælp af programmet "R" version 2.7.01.

Referencer

http://www.r-project.org/1.

11.2 Mann-Whitney

Tabel over accept-intervaller for Mann-Whitney-testen (se side 7.2). Hvis den beregnede
test-størrelse ligger i det angivne interval, svarer det til accept af H

0
-hypotesen med et

signifikansniveau på 5%. Bemærk at der er tale om åbne intervaller, dvs. hvis test-størrelsen
er lig med interval-endepunkterne svarer det til forkastelse af H

0
.

Intervallerne er beregnet som hhv. 0,025-fraktilen minus 1 og 0,975-fraktilen plus 1 i den
fordelingen der beskriver test-størrelsen som angivet på side 7.2 under H

0
. Beregningerne er

foretaget vha. funktionen "qwilcox" i R.

For stikprøvestørrelser som ikke optræder i tabellen, kan man anvende en
normalfordelingsapproximation.

Klik her for at åbne tabellen.

11.3 Wilcoxon

Tabel over accept-intervaller for Wilcoxon-testen (se side 7.3). Hvis den beregnede
test-størrelse ligger i det angivne interval, svarer det til accept af H

0
-hypotesen med et

signifikansniveau på 5%. Bemærk at der er tale om åbne intervaller, dvs. hvis test-størrelsen
er lig med interval-endepunkterne svarer det til forkastelse af H

0
.

Intervallerne er beregnet som hhv. 0,025-fraktilen minus 1 og 0,975-fraktilen plus 1 i den
fordeling der beskriver test-størrelsen som angivet på side 7.3 under H

0
. Beregningerne er

foretaget vha. funktionen "qsignrank" i R.

For stikprøvestørrelser som ikke optræder i tabellen, kan man anvende en
normalfordelingsapproximation.

Tryk her for at åbne tabellen.
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11.4 χ2

Tabel med accept-grænser for χ2-testen (se side 7.4). Hvis den beregnede teststørrelse er
mindre end tabel-værdien, svarer det til accept af H

0
-hypotesen med et signifikansniveau på

5%. Grænsen er beregnet som 0,95-fraktilen i χ2-fordelingen. Beregningerne er foretaget
vha. funktionen "qchisq" i R.

Tryk her for at åbne tabellen

11.5 t

Tabel med accept-grænser for t-testen (se f.eks. kapitel 6). Hvis den beregnede
t-teststørrelse er mindre end den angivne værdi svarer det til accept af H

0
-hypotesen med et

signifikansniveau på 5%, ved en dobbeltsidet test. Ved en enkeltsidet test skal man slå op
under det dobbelte signifikansniveau (ved en enkeltsidet test på niveau 5%, skal man slå op
under 0,1).

Tabellen er beregnet i Excel 2007 vha. funktionen "tinv". Kolonnen med signifikansniveau
0,05 er beregnet som 0,975-fraktilen osv.

Tryk her for at åbne tabellen

11.6 Normalfordelingen

Tabeller over sandsynligheder/fraktiler i den normerede normalfordeling, dvs.
normalfordelingen med middelværdi 0 og spredning 1.

Begge tabeller er beregnet i Excel 2007. Tabel 1 vha. funktionen "normfordeling" og tabel 2
vha. funktionen "norminv".

Sandsynlighed

Tabel 1 anvendes til at finde den kummulerede sandsynlighed, hvis man har en fraktil. Dvs.
hvis man f.eks. skal bestemme P(X≤x) hvor x er en given fraktil.

Fraktil

Tabel 2 anvendes til at finde fraktiler, hvis man har en kummuleret sandsynlighed. Dvs. hvis
man f.eks. skal bestemme x således at P(X≤ x) = p hvor p er en given sandsynlighed.

For yderligere forklaring af brugen af tabellerne henvises f.eks. til side 3.5 og 3.6.

11.7 F-fordelingen
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Tabeller over acceptgrænser til F-testen. Tabellerne er beregnet i Excel vha. funktionen
"FINV". Tabellerne angiver den maksimale værdi af F-teststørrelsen som svarer til H

0
-accept.

Bemærk at teststørrelsen (iht. side 6.14) skal beregnes således at F bliver større end 1.

Enkeltsidet

Tabel 1 angiver F-værdier for en enkeltsidet test med et signifikansniveau på 0,05. Disse
anvendes f.eks. i forbindelse med variansanalyse (se side 6.16). Tallene er beregnet som
0,95-fraktilen i F-fordelingen.

Dobbeltsidet

Tabel 2 angiver F-værdier for en dobbeltsidet test med et signifikansniveau på 0,05. Disse
anvendes f.eks. i forbindelse med sammenligning af analyseusikkerheder på to forskellige
apparater (se f.eks. side 6.14). Tallene er beregnet som 0,975-fraktilen i F-fordelingen.
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13.1 Lineær interpolation

Betragt den situation hvor man har bestemt en række sammenhørende værdier af to
variable. Det kan f.eks. være sammenhørende værdier af tilsat volumen NaOH i en titrering
og opløsningens pH:

 Tilsat volumen NaOH
mL

 pH

0 2,88

4 4,16

8 4,58

12 4,94

16 5,36

20 8,73

 

Nogen gange vil man være interesseret i at kende en værdi som ikke optræder i tabellen. I
dette eksempel kunne det være at kende pH svarende til 10 mL tilsat NaOH. Hvis man ikke
har mulighed for at bestemme en matematisk sammenhæng, kan man i stedet
anvende lineær interpolation.

Princippet bag lineær interpolation er at man antager en lineær sammenhæng mellem hvert
datapunkt, dvs. at sammenhængen ser ud som følger:
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Hvis man nu ønsker at bestemme pH svarende til 10 mL tilsat NaOH kunne man i princippet
blot aflæse på denne kurve (som jo er en tilnærmelse til virkeligheden, hvor kurven jo vil
være "glat"). Da man antager en lineær sammenhæng mellem hver målepunkt, kan man
imidlertid også foretage denne bestemmelse med en simpel beregning:

hvor (x1,y1) og (x2,y2) er værdierne for de to datapunkter der ligger lige omkring det punkt
man er interesseret i (x,y). Med tal fra eksemplet fås altså:

 

13.3 Lidt notation

I statistiske formler møder man ofte en notation i stil med dette: 

Symbolet "Σ" er det græske bogstav "Sigma" (den store udgave), og kaldes i denne
sammenhæng et "sumtegn". Samlet angiver ovenstående udtryk, at man skal "tallene" til
højre for sumtegnet og summere disse for alle de angivne værdier af i, dvs. for værdierne
i=1, i=2, ... i=n. Definitionen af ovenstående udtryk er dermed: 
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14.1 Ændringer

På denne side kan man følge med i hvilke ændringer/forbedringer jeg planlægger i fremtiden.
Man kan ikke forvente at ændringerne gennemføres kronologisk:

Hvis man har ønsker/forslag/forbedringer som ikke optræder på listen, så send en mail til
thbe@viauc.dk

Thomas Bendsen

Ændringer efter afslutningen af dette modul:

Ændringer når jeg får tid og lyst:

Skrive en side om pooling af standardafvigelser
Kapitel om statistisk forsøgsplanlægning
Sidste film om fremstilling af histogrammer. 
Opsamling på chi2-testen
Måske en side om test af dikotome data (test i binomialfordeling og McNemar)
Side om måleskalaer
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