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underlag till kunskap, men medför en
tungrodd seglats på det viktiga hav som
den medicinska etiken utgör. 

Jag skulle önska att författarna konden-
serade de två sista kapitlen och försåg
dem med explicita exempel från den ti-
diga historien. Det skulle kunna bli en
volym på 100 till 150 sidor, som skulle
kunna bli en verklig bibel för den medi-
cinare som behöver vägledning i verk-
samhetens moral och etik.

Tyvärr har författarna inte kunnat få
med utvecklingen längre än till början
av 2000-talet. Det har varit omöjligt att
följa utvecklingen fram till i dag. De se-
naste årens allvarliga problem i sam-
band med kliniska studier och etiska
kommittéer i USA har således inte kun-
nat komma med. Mycket av det filoso-
fiska underlaget blir således mera av ut-
förlig historia än ett bidrag till en aktuell
debatt. 

Ett slutomdöme om boken är att den
innehåller mycket värdefull kunskap
om medicinens utveckling, dess filosofi
och etik under århundradena, men att
den i huvudsak kommer att ha sin plats i
alla bibliotek med akademisk eller me-
dicinsk inriktning. Det är också möjligt
att någon enstaka pensionerad överlä-
kare kan tänkas skaffa den om hon eller
han vill ägna sig åt att på ett konstruk-
tivt sätt fundera över vad de egentligen
har sysslat med under sin aktiva tid.

Bra lärobok i medicinsk
statistik för icke-statistiker
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Förlag: Studentlitteratur; 2006. ISBN 91-44-
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Recensent: Elisabeth Svensson, professor i
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»Introduktion till medicinsk statistik«
är skriven av statistiker för att användas

av icke-statistiker i t ex undervisningen
i medicinsk statistik inom läkar-, sjuk-
gymnast-, arbetsterapeut-, apotekar-
och sjuksköterskeutbildningarna. Syftet
med boken är att bibringa förståelse och
kunskap i praktisk tillämpning av stati-
stik, och tillämpningsexemplen är
många och relevanta för dessa målgrup-
per.

Att ha en grundläggande förståelse för
statistikens betydelse för uppläggning,
genomförande och analys av olika ty-
per av undersökningar är nödvändigt.
En grundläggande kunskap och förstå-
else för statistikens möjligheter och
begränsningar är en viktig förutsätt-
ning för bra undersökningar och forsk-
ningsprojekt. Slentrianmässig använd-
ning av statistisk programvara eller
okritisk tilltro till tillrättalagda läro-
böcker skrivna av icke-statistiker kan
bli förödande för den bästa av forsk-
ningsansatser.

Boken innehåller följande självklara av-
snitt: beskrivande statistik, grundläg-
gande principer bakom statistisk analys
och intervallskattning (konfidensinter-
vall) samt korrelations- och regres-
sionsbegreppen. Unik är den gedigna
genomgången med ett lättsamt språk.
Begreppen beskrivs och illustreras i
text, figurer och med utförliga beräk-
ningsexempel, som är lätta att följa. 

I texten finns insprängda råd, tips och
påpekanden, som avslöjar att förfat-
tarna är statistiker med mångårig erfa-
renhet av att arbeta med studenter och
forskare inom medicinska tillämpnings-
områden. 

Författarna har också tagit fasta på att
målgruppen behöver kunskap och för-
ståelse för moment som sällan finns i
grundläggande statistikböcker.

Några av grundstenarna i statistik är
sannolikhetsbegreppet och sannolik-
hetsfördelningar. De flesta har någon
gång stött på begreppet normalfördel-
ning. Varför är detta begrepp så viktigt
i forskningen? Måste man sträva efter
att ha normalfördelade data? Binomi-
alfördelningen är den centrala sanno-
likhetsfördelningen för datamaterial
som endast har två olika alternativ, t ex
frisk/sjuk. Varför ska man veta detta?
Läs boken!

Begreppen sensitivitet och specificitet
är vanligt förekommande inom medi-
cinsk tillämpning, likaså prevalens, inci-
dens och odds. Eftersom dessa begrepp
är tämligen okända för statistikstuden-
ter kan detta kapitel utgöra en god in-
troduktion för statistiker som vill ägna
sig åt medicinsk statistik. 

Analys av överlevnadsdata är också
exempel på avsnitt som man inte hittar i

grundböcker i tillämpad statistik, men i
denna bok finns avsnittet, vilket är
mycket bra. 

Författarna tar också upp användning av
kappakoefficienten för bestämning av
enighet mellan par av bedömningar på
en skala samt Bland–Altmans metod för
bestämning av enighet hos kvantitativa
data. Detta avsnitt är tunt och får be-
traktas som orienterande. 

Boken saknar ett avsnitt om studiede-
sign, men har ett bra avsnitt om dimen-
sionering av studier. Vad är power, 
poweranalys, och hur bestämmer man
stickprovsstorlek? Boken ger förklaring
och praktisk handledning! 

Boken har en del barnsjukdomar i form
av några tryckfel och fel i facit, men det-
ta stör inte helhetsintrycket. Den ger
med sitt väl anpassade innehåll en
mycket bra introduktion till tillämpad
statistik, och uppgifterna erbjuder goda
möjligheter till att pröva sina kunska-
per. ■
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