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Var och en sin
egen amatör-
statistiker

Arild Bjørnedal, Dag Hofoss. Sta-
tistik för hälso- och sjukvårdsperso-
nal. 182 sidor. Stockholm: Universi-
tetsforlaget, 1998. Pris 312 kr. ISBN
91-88584-32-1. Översättning från norsk
utgåva.

Arild Bjørndal, Dag Hofoss. Sta-
tistik för hälso- och sjukvårdsperso-
nal. Övningshäfte. 75 sidor. Pris 122
kr. ISBN 91-88584-34-8.

Recensent: Adam Taube, professor,
institutionen för statistik, Uppsala uni-
versitet.

Bland olika vetenskapliga discipliner
förefaller det som om statistiken

i ett viktigt avseende intar en sär-
ställning: Det vimlar av elementära
läroböcker som skrivits av författare
som inte själva är professionella inom
området utan endast konsumenter av
statistisk metod för vissa typer av till-
lämpningar. De är däremot besjälade av
ambitionen att förmedla stoffet på ett
sådant sätt att läsaren inte skall behö-
va några matematiska förkunskaper.
Björndal och Hofoss förklarar att de rik-
tar sig till »hälso- och sjukvårdsperso-
nal och andra som inte har särskilda ma-
tematiska förkunskaper: en folklig för-
klaring säger mer än tusen formler. Vi
har föresatt oss att skriva en sådan in-
troduktionsbok». De deklarerar även att
»vi är mer intresserade av att beskriva
ideer än att presentera komplicerade ut-
räkningar.» Resultatet av författarnas
aktningsvärda ambitioner har enligt
min mening blivit en pratig framställ-
ning som i flera avseenden dessutom
inte är korrekt. Det är svårt, men säker-
ligen inte omöjligt, att skriva populärt
och ändå stringent.

Hör inte planeringsaspekterna
till statistiken?
Författarna inför en i mitt tycke

olycklig begränsning av vad sta-
tistikämnet skall anses omfatta då de
påstår att »inom det statistiska ämnet
sysslar man med data som redan sam-
lats in». En rad  planeringsaspekter som
utgör ett fundamentalt inslag i den mo-
derna statistiken faller därmed bort. Det

är karakteristiskt att ordet »randomise-
ring» inte finns med i sökregistret och
att man t ex hävdar att konsten att und-
vika systematiska fel inte ingår i den
statistiska metodläran utan hör hemma i
läroböcker i forskningsmetod. Därmed
blir givetvis presentationen av vad som
menas med »statistiskt signifikant»
synnerligen ofullständig. På samma sätt
försvinner viktiga statistiska aspekter
när t ex t-test för parvisa data presente-
ras: »Av och till arbetar forskare med
parvisa försök, antingen genom att göra
flera mätningar på samma patienter el-
ler genom att matcha två grupper av för-
sökspersoner.»

Hade det inte varit fruktbart att berö-
ra det faktum att det kan vara en syn-

nerligen lönsam affär att skapa parvisa
observationer och därmed få ned sprid-
ningen?

Konstiga påståenden
om »spridning»
Som statistiker hajar man då och då

till inför påståenden och formuleringar
som t ex: »Den beskrivning som stan-
dardavvikelsen ger har strängt taget
bara mening när observationerna i urva-
let är normalfördelade.» Det må för all
del vara hänt att författarna tydligen inte
är bekanta med, (eller inte vill öda tid
på) Tchebycheffs sats, som ger ett
mycket generellt uttalande om observa-
tionernas spridning på grundval av in-
formation om endast medelvärde och
standardeviation. Författarnas påståen-
de strider emellertid dessutom mot vad
som sedermera presenteras i boken

ifråga om test av medelvärden i stora
grupper (från icke-normalfördelade po-
pulationer). Den matematiska formeln
för normalfördelningen (fotnot s 39) är
felaktig – se  exponentens nämnare.

Nyttigt om tolkning
av differenser 
Författarna har en poäng när det gäl-

ler diskussionen om konfidensintervall
för skillnaden mellan två medelvärden
eller proportioner. Här kan lätt missför-
stånd inträffa: Antag att konfidensinter-
vallen för de enskilda medelvärdena
delvis »överlappar». Detta behöver inte
alls betyda att medelvärdena inte är sig-
nifikant skilda åt, vilket demonstreras
med önskvärd tydlighet i ett välvalt räk-
neexempel. Sällan ser man detta förhål-
lande illustreras i  läroböcker.

När det gäller samband (eller skill-
nader) i korstabeller (kapitel 8) så ägnar
författarna flera sidor åt ett sifferexem-
pel där olika frågeställningar belyses på
grundval av analys (vägningar) av fre-
kvenserna i inte bara bivariata utan även
tri- och fyrvariata korstabeller. Den dis-
kussionen är en nyttig övning i tolkning
av ett siffermaterial utan mer sofistike-
rade analysmetoder.

Vaga formuleringar
om signifikanstestning
Det inom medicinen så populära p-

värdet presenteras som att »det anger
hur sannolikt det är att skillnaden skul-
le kunna vara slumpmässig». Så är det
nu inte, utan p-värdet anger sannolikhe-
ten för att få den skillnad man har fått,
endast på grund av slumpmässiga vari-
ationer när den s k nollhypotesen är
sann. Det är inte samma sak. Diverse
vaga, ibland helt felaktiga påståenden
vad gäller konfidensintervall är dess-
värre inte helt sällsynta i boken, liksom
förbryllande formuleringar som att »det
är faktiskt inte så sällan som en sällsynt-
het bara är en slump».

En viktig omständighet vid signfi-
kanstestning berörs av författarna, men
på ett ofullständigt sätt, när det hävdas
att »Ensidiga tester gör det lättare att få
signifikanta resultat». Om nollhypote-
sen är sann är risken för signifikanta re-
sultat exakt densamma vid enkel- och
dubbelsidigt test med samma signifi-
kansnivå (α) och om nollhypotesen inte
är sann så beror det på i vilken »svans»
förkastelseområdet placerats. Det fel
som ofta görs i verkligheten är att en
forskare, när data föreligger, finner att
det inte blev signifikant med ett dubbel-
sidigt test. Om vederbörande då ändrar
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strategi och tillämpar ett enkelsidigt test
– i »lämplig» riktning – ökar detta ris-
ken för (falskt) signfikanta resultat.

Oklar t om korrelation
och regression
När det gäller korrelation och regres-

sion så har författarna inte framhållit
den viktiga distinktionen att vid regres-
sionsanalysen behöver den förklarande
variabeln inte vara slumpmässig. Detta
i motsats till korrelationssituationen,
där korrelationskoefficienten förutsät-
ter att bägge variablerna är slumpmässi-
ga. Formeln för korrelationskoefficien-
tens medelfel (sidan 103) är felaktig –
ett rottecken fattas i täljaren.

Ifråga om sk heteroskedasticitet
(dvs när spridningen i den beroende va-
riabeln inte är densamma för alla värden
på den oberoende variabeln) hävdas att
den »alltså är en konsekvens av att den
valda regressionsmodellen är felspeci-
ficerad; den saknar minst en viktig för-
klaringsvariabel. Och när vi finner
den/de variabel/variabler som är annor-
lunda, bygger vi in den/dem i regres-
sionsmodellen» (sidan 171). Så kan det
måhända vara ibland. Det bör dock ob-
serveras att det inte är ovanligt inom bi-
ologiska och medicinska tillämpningar
att spridningen verkligen ökar med vär-
det på det man mäter och att detta inte
beror på att ytterligare variabler fattas i
modellen. Den vanliga regressionsana-
lysen ger då lyckligtvis ändå förvänt-
ningsriktiga estimat, även om analysen
inte blir optimal. Lämpliga knep i detta
sammanhang kan då vara att tillgripa
transformationer av olika slag.

Svag fackgranskning
och översättning
De här givna exemplen må räcka för

att demonstrera att boken – trots vissa
förtjänster – inte är skriven med önsk-
värd stringens. Författarna uppger i
förordet att en fackgranskare, omvård-
nadsforskaren Mats Gullberg, varit en-
gagerad för den svenska upplagan. Det
är skada att han inte reagerat vare sig på
en rad amatörmässiga formuleringar el-
ler på de felaktiga formlerna för såväl
normalfördelningen som korrelations-
koefficientens medelfel, vilka står att
finna redan i den norska upplagan från
1996. Inte heller översättaren tycks ha
varit särskilt bevandrad i statistisk me-
tod och terminologi. Språkliga nykon-
struktioner som »urvalsbråk» kunde
med fördel ha undvikits.

Till boken hör ett mycket användbart
häfte med övningsuppgifter. •

Oumbärlig
uppslagsbok
om vårdens
regelsystem

Bengt Sjölenius. Hälso- och
sjukvård i kommunerna inför 2000-
talet. 2:a uppl. 562 sidor. Stockholm:
Kommentus, 1997. ISBN 91-7344-
976-8.

Recensent: Kjell Lindström,
distriktsläkare, Utvecklingsenheten,
Primärvården i Habo.

Den första upplagan av denna
bok, som kom ut hösten 1992,

har blivit inaktuell och ersätts nu av en
helt ny bok där stora delar är nyskrivna,
vilket speglar de många förändringar i
lagar och författningar som skett den se-
naste femårsperioden – den nya uppla-
gan är nästan dubbelt så tjock som den
tidigare! Bokens syfte är att ge en enkel
och klar sammanställning av det regel-
system som gäller för hälso- och
sjukvården, för att därigenom ge kom-
muner och landsting kännedom om och
förståelse för varandras ansvar och
verksamhet.

Viktig a lagändringar
Boken är en utmärkt sammanställ-

ning av gällande regelsystem. Den är
välskriven och mycket innehållsrik.
Som tidigare avhandlas Hälso- och
sjukvårdslagen, Sekretesslagen, Jour-
nallagen, Lex  Maria mfl. I fråga om la-
gar  har viktiga ändringar gjorts i Hälso-
och sjukvårdslagen och Socialtjänstla-
gen. Den tidigare Tillsynslagen och reg-
lementen och instruktioner för persona-
len har upphört att gälla och ersatts av
tre lagar – Åliggandelagen, Disciplin-
påföljdslagen och den nya Tillsynsla-
gen. Vi har också fått en ny patientska-
delag.

Socialstyrelsen har utfärdat många
nya och ändrade författningar under
slutet av 1996 och början av 1997, tex
allmänna råd både om verksamhetschef
och medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS). Särskilt kan nämnas nya före-
skrifter och allmänna råd beträffande
kvalitetssäkring, informationsöverfö-
ring och samordnad vårdplanering, Lex
Maria samt delegering.

Andra delar som är nya i boken är ka-

pitel om Socialstyrelsen – organisation
och verksamhet; Ädelreformens första
år – erfarenheter och slutsatser; Psykia-
trireformen – psykädel och Handi-
kappreformen – LSS och LASS.

Bra uppslagsbok
Sammanfattningsvis är boken en

mycket innehållsrik och lättläst upp-
slagsbok, som borde vara oumbärlig för
vårdcentraler och sjukhus, dels för att
känna till det egna regelverket, dels för
att känna till kommunens ansvar. Det är
av stort värde att ha lagar, föreskrifter
och allmänna råd m m samlade i en bok
som det är lätt att hitta i och som på ett
trevligt sätt beskriver ett ofta svårbe-
gripligt och tråkigt område. Mitt råd är:
Köp den!•
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Vad kostar boken?
Det händer att den uppgift om bok-
priset som Läkartidningen uppger i re-
censioner  inte stämmer med det pris
bokhandeln begär.
Vi har successivt övergått till att ange
priset i utgivarlandets valuta, efter-
som många faktorer gör att ett omräk-
nat pris lätt blir missvisande. Valuta-
kursen kan variera, bokhandelns om-
kostnader likaså.
Vi vill ge våra läsare rådet att kontrol-
lera priset med bokhandeln innan bo-
ken beställs. Det händer att kostna-
den för en bok blir upp till dubbelt så
stor som en direkt omräkning efter va-
lutakursen antyder.


