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Medicinsk statistik giver en detaljeret og letforståelig introduktion til statistisk metode, herunder deskriptiv
statistik, statistisk hypotesetestning i teori og praksis, variansanalyse, regressionsanalyse, non-parametrisk

statistik og tid-til-event analyse. Fokus er den statistik, som bruges i kliniske interventionsundersøgelser, men
bogen berører også statistiske metoder ved diagnostiske tests samt udvikling og validering af spørgeskemaer.
Formålet er at ruste læseren til at forstå statistikafsnit i videnskabelige publikationer, føre en konstruktiv
dialog med en fagstatistiker, eller udføre statistiske beregninger på egen hånd ved brug af statistiske

programmer.

 

Hvert kapitel indledes med en opremsning af de væsentligste pointer fra kapitlet, og ordlisten til sidst i bogen
forklarer specielle ord og begreber. Bagerst i bogen er samlet et par kapitler, som kan læses særskilt. De
indeholder emner som fx beregning af stikprøvestørrelse, udvikling af spørgeskemaer, speed- læsning af

videnskabelige publikationer, samt en vurdering af forskellig statistisk software.

 

Teksten er spækket med eksempler og illustrationer - alt sammen i håb om at fremme forståelsen.

 

Medicinsk statistik henvender sig til medicinstuderende, forskningsaktive samt studerende ved de
sundhedsfaglige uddannelser generelt.
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