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FAGLIGT OM FORFATTEREN
Kim Johansen, ergoterapeut, er i det daglige klinisk underviser 
ved Frederiksberg hospitals Psykiatriske afdeling. Kim Johansen 
er medlem af DEPU-gruppen og deltager også på Ergoterapeut-
foreningens vegne i Det Nationale Indikatorprojekt, skizofreni. 
Har skrevet artikler i Ergoterapeuten, medvirket ved oversæt-
telse af hæftet ”Model of Human Occupation”.

Forestil dig, at du har foretaget en søgning, som beskrevet i 

sidste nummer af bladet, og at denne søgning resulterede i 25 

artikler. 

Det første man skal sikre sig er, om artiklen overhovedet 

besvarer spørgsmålet. Det er således ikke hensigtsmæssigt at 

medtage en artikel, der med en vis grad af præcision beskæf-

tiger sig med en problemstilling og en setting, der passer til 

den, du har angivet i dit spørgsmål.

Det lyder umiddelbart meget logisk, men ikke desto min-

dre en fejl, som mange har begået, og som har kostet mange 

penge og megen tid.

Der er således god mening i at spørge, om smertescreening 

er en relevant måling i forhold til rygpatienter som effektmål, 

men det er problematisk at spørge, om smertescreening har 

betydning for selve smertebehandlingen. 

Man kan sige, at artiklen ikke lever op til evidenssøgnin-

gens besvarelseskrav.

METODEKRAV

Et andet område, man bør tage stilling til, handler om me-

tode.

Der findes en del forskellige metoder, som alle kan bruges 

til at belyse kliniske problemstillinger med, men det er vig-

tigt, at det enkelte problem er søgt belyst ved valg af den til 

formålet bedste undersøgelsesmetode (se boks i foregående 

artikel i nr. 2/05.)

Ved søgning i litteraturen bør man sikre sig, at de artikler, 

man har fundet, har en grundig beskrivelse af forskningsme-

toden og foretage en vurdering af, hvorvidt den valgte me-

tode var den bedste. 

Man bør desuden være kritisk over for, hvad den enkelte 

artikel har brugt som mål for succes i forsøget.

Der er målepunkter, som er mindre valide and andre. F.eks. 

er et mål som tilfredshed langt mindre sikkert end antal sen-

gedage eller femårs overlevelse.

Selvfølgelig findes der undersøgelser, hvor det vil være ri-

meligt at lade patienten besvare et spørgsmål om tilfredshed, 

men det vil næppe være relevant i en Randomiseret (blindet) 

kontrolleret undersøgelse (RCT). Det handler altså om at 

konstatere, om der er brugt sande end-points som mål for 

udfaldet af forsøget og ikke surrogat end-points.

KRAV TIL STATISTIKKEN 

Ud over selve forskningsmetoden skal man også tage højde 

for antal deltagere, de anvendte statistiske metoder samt vil-

kår der kan skabe skævheder i resultatet (bias).

Med hensyn til deltagerantal er tommelfingerreglen den, at 

jo flere deltagere, des mere pålidelige resultater.

Dette gælder i hvert fald for de randomiserede, kontrolle-

rede undersøgelser (RCT). Her gås ofte ud fra en såkaldt null-

hypotese, som betyder at antagelsen er, at der ikke er forskel 

på det som sammenlignes.

Forskningens mål er altså at modbevise denne hypotese. 

Hvis hypotesens udgangspunkt er, at der ikke er forskel 

på disse to behandlingsmetoder og på de patienter, der skal 

afprøve dem, skal der et forholdsvis stort antal personer til i 

både testgruppe og kontrolgruppe, for at man på pålidelig vis 

kan afgøre, om hypotesen holder.

En mønt, som er perfekt afbalanceret, vil statistisk set have 

50 % chance for at vise en plat, hvis man kaster den en gang. 

Kaster man den 10 gange, vil den stadig statistisk set have 

50 % chance for at vise plat.

Men hvorvidt dette resultat kommer, er højst usikkert. 

Sandsynligere er det, at der bliver tre plat og syv krone, el-

ler fire plat og seks krone. Kaster vi mønten 100 gange, vil 

der stadig være sandsynlighed for, at de 50 % ikke nås, men 

samlet set vil det nærme sig mere, end da vi kun kastede 10 

gange.

Øger vi yderlige antallet af kast til 1000 gange, kommer vi 

endnu tættere på den statistiske sandsynlighed (odds-ratio 

eller OR) for de 50 %. 

Forskerens ønske var jo at modbevise null-hypotesen, og 

hvis udgangspunktet er, at der ikke er nogen form for bias 

involveret, vil man med et stort antal deltagere i hver gruppe 

i højere grad sandsynliggøre at de forskelle, der måtte være, 

ikke udelukkende kan skyldes tilfældet. Man taler om, at 
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EVIDENS
Læs her tredje artikel i serien om evidens.
Artiklerne beskæftiger sig med evidens inden for disse over-
skrifter:
• Februar 2005: indføring i begrebet evidens.
• Marts 2005: Det gode kliniske spørgsmål.

• April 2005: Læs kritisk – om faglitteratur, analyse, validitet.
• Maj 2005: Hvordan fremmer vi evidens - gennemgang af: 
Klinisk forskning, medicinsk teknologivurdering og kvalitets-
udvikling.

der er ”signifikant forskel” på resultaterne i de to grupper. 

Signifikant betyder betydningsfuld, og er kun relevant ved 

tilfældig udvælgelse. Hvis der f.eks. er meget stor forskel på 

fordelingen af ”ja-svar” og ”nej-svar” eller ”plat” og ”krone”, 

bliver sikkerhedsintervallet (også kaldet konfidensinterval-

let) mindre, og man kunne have klaret sig med en mindre 

stikprøve.

Jo tættere svarene/resultaterne ligger på hinanden, jo 

større skal stikprøven derimod være, for at det kan afgøres, 

om forskellen skyldes stikprøvefejl, eller om forskellen er sig-

nifikant (Se figur 1).

Signifikant forskel udtrykkes i artikler i form af en ”P-

værdi”. Det er almindelig praksis at antage at P-værdier på 

mindre end en til tyve (0,05) er ”signifikant” og værdier på 

mindre end 0,01 er ”højsignifikant”, altså jo lavere P-værdi, 

des større er chancen for, at resultatet ikke er tilfældigt op-

stået, men udgør en reel forskel.

EN STATISTISK LAKMUSPRØVE

Mange videnskabelige oversigtsartikler vil indeholde en eller 

flere statiske verificeringer på, at deres resultater er pålidelige.

Der findes adskillige modeller, som kan anvendes, men 

der er specielt en af dem, som er ret almindelig, nemlig be-

regning af 95 % konfidensinterval eller sikkerhedsinterval. 

Enkelt forklaret handler det om at afgrænse det område, hvor 

man i forhold til Odds Ratio med 95 % sikkerhed kan sige, at 

det rigtige svar ligger. Er både øvre og nedre grænseværdi på 

samme side af 1, er der tale om signifikante værdier. 

Herudover vil man støde på adskillige andre ord og begre-

ber i videnskabelige artikler, men det vil føre for vidt at gå ind 

på alle disse i denne artikelserie. 

Vil du gerne vide mere, er et godt sted at starte f. eks. 

”Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet. ” Kjærgaard, J., 

Maintz, J., Jørgensen, T., Willaing I. Munksgaard, 2001 

København. En anden god fremstilling findes i Hans Lunds 

artikel ”Kritisk vurdering af en oversigtsartikel”, som kan 

findes på www.fysio.dk

LITTERATUR
•  Sundhedsvidenskabelig Forskning – en introduktion. Andersen, D., 

Havsteen, B., Riis, P., Almind, G., Bock, E.,  og Hørder, M. FADL, 5 udgave.

•  How to read a paper – the basics of evidence based medicine. Greenhalg, 

T. BMJ publishing Group, 1998.

•  Kvalitetsudvikling I sundhedsvæsenet. Kjærgaard, J., Maintz, J., Jørgensen, 

T. og Willaing, I. Munksgaard 2001

•  Statistics at Square One. Swinscow, T. D. V. Revised by M J Campbell, 

University of Southampton. BMJ Publishing Group. (Kan findes som 

elektronisk opslagsværk på DNLB, hvis man er registreret låner).

•  Kritisk vurdering af en oversigtsartikel. Lund, H. Kan findes på  

•  Nyt om forskning nr. 01/2000

•  Statistik i ord. Lund, H., Røgind H. Munksgaard 2004

NORMALFORDELING - SPREDNING
Normalfordelingen er en kurve, der er strengt symmetrisk 
omkring middeltallet. Den kan alene beskrives ud fra middel-
tallet og den afvigelse – eller spredning – som kurven udtryk-
ker i forhold til middeltallet.

Spredningen tager højde for, hvor ofte de forskellige 
observationer forekommer.
For normalfordelingen gælder:
Inden for +/- 1 gange spredningen vil 68 % 
af observationerne befinde sig.
Inden for +/- 2 gange spredningen vil 95 % 
af observationerne befinde sig.
Inden for +/- 3 gange spredningen vil 99,7 % 
af observationerne befinde sig.
Inden for +/- 4 gange spredningen vil 99,9 % af 
observationerne befinde sig.

Eksempel på beregninger af konfidensinterval kan findes på: 
www.etf.dk

Antal Middelværdi

Spredning X +/- 1 (60%) Parameter

Spredning X +/- 2 (95%)

Spredning X +/- 3 (99.7%)
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er altid risiko for, at deltagere udelukkes fra et forsøg, enten 

fordi de bliver syge eller dør, eller fordi man opdager forhold, 

som i sig selv ville give bias til forsøget. En del opgiver også 

undervejs, fordi forsøget er smertefuldt eller ubehageligt. Det 

er nok især dette, som kan give denne form for bias.

Resultat-bias

Opstår hvis der anvendes forskellige metoder ved resultatop-

gørelsen. Det kan dreje sig om statistiske beregningsmodel-

ler, eller den måde tallene stilles op over for hinanden. 

Publikations-bias

Som opstår ved systematisk kun at offentliggøre de bedste 

resultater, eller medtage alle undersøgelser, selv om de er af 

tvivlsom karakter (i meta-analyser).

Forventnings-bias

Når en forsker har for stærk forventning til, at der vil være et 

bestemt resultat af forsøget, kan det medføre overfortolkning 

af visse data, og dermed en skævvridning af hele resultatet. 

Confounding eller årsags-bias

Ønsker man f. eks at undersøge, om alkoholikere dør oftere 

af lungecancer end normalbefolkningen, vil det være en con-

founder hvis man ikke tager forbehold for, at der blandt alko-

holikere er flere rygere end i normalbefolkningen.              ●

Har man opstillet et klinisk spørgsmål, som vil undersøge 

evidensen for kugledyne/almindelig dyne eller tilbudene 

”standard ergoterapi” versus ”social færdighedstræning", skal 

man være opmærksom på, at der kan være mange muligheder 

for, at resultaterne ikke bliver pålidelige.

Der er blandt andet fejlkilder, der handler om bias, der defi-

neres som noget, der på uhensigtsmæssig vis skævvrider eller 

på anden måde påvirker undersøgelsen.

Bias opstår uden forskerens viden eller vilje – det vil sige 

ubevidst. Bias vrider resultaterne i en bestemt forkert ret-

ning.

Man kan dog i alle faser i en undersøgelse forsøge at gardere 

sig mod bias. Bias skyldes i videste forstand måleprocessen 

og ville derfor også eksistere ved en totaltælling. Derfor kan 

bias ikke formindskes ved at forøge stikprøven.

Bias kan ikke altid undgås i en undersøgelse, men hvis det 

forekommer, skal det fremgå, og om muligt vægtes i opgørel-

sen. I det følgende vil jeg identificere nogle af de mest betyd-

ningsfulde og almindelige bias, som forekommer. 

Udvælgelses-bias

Forekommer når der er forskelle i mellem de to grupper af 

deltagere i et RCT. Det kan være, at der er flere mænd end 

kvinder i kontrolgruppen, og at netop dette forhold ikke er 

erkendt som en faktor, der kan påvirke resultatet. Opstår 

ofte, hvis randomiseringen (tilfældighedsprincippet ved ud-

vælgelsen af deltagere) ikke er fulgt godt nok.

Udførelses-bias                       

Forekommer når den ene gruppe i et RCT, får en tillægs-ydel-

se frem for den anden, f. eks. tilbydes særlige støtteforanstalt-

ninger, som ikke er beskrevet som en del af selve forsøget. 

Opstår f. eks., hvis en anden part utilsigtet, men systematisk 

bliver involveret med deltagere i den ene af grupperne, even-

tuelt i forhold til at give mere hjemmehjælp til testgruppen 

end til kontrolgruppen, fordi denne gruppe under forsøget 

henvender sig oftere til hjemmeplejen end kontrolgruppen.

Udelukkelses-bias

Hvis der forekommer systematisk udelukkelse af deltagere 

fra den ene gruppe, af andre årsager end i den anden gruppe, 

vil det skævvride projektet over tid (follow-up perioden). Der 

Bias fejlkilder

RESUME
Denne artikel i serien går lidt mere ind i kvalificeringen af artik-
lerne, den såkaldte ”Critical Appraisal”. I den forbindelse går  
jeg lidt tættere på nogle af de matematiske og statiske model-
ler og beregninger.
Jeg kommer ind på begrebet ”end-point”, som er af stor be-
tydning for, om resultatet er pålideligt eller ej. Artiklen bliver af-
rundet med en oversigt over nogle af de mest kendte fejlkilder, 
som kan ses ved videnskabelige arbejder (bias).
Tak til Karen Harkjær for værdifulde bidrag til denne artikel. 


