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Hej! 

 

Några viktiga punkter: 
 
1. Kommande Webbinarium 10 november 16:00 
Där berättar Maria Blixt om sitt arbete på ESAB.  Se mer på hemsidan 
www.indstat.se och knappen [Webbinarium]. 

 

2. WARAN-projektet 
Under hösten har vi programmerat en sida där personer med WARAN-medicinering 
kan analysera sina data. Några av er har tidigare gjort provkörningar men nu har vi 
gjort en större 'remake'. Gör gärna en provkörning och använd knappen [Jag 
tycker...] för att sända dina synpunkter (du behöver inte vara WARAN-patient för att 
provköra). Info finns på hemsidan waran.ing-stat.se. Vi presenterar projektet nu i 
november på World Quality Day (WQD) i Malmö (se www.sfk.se) då vi också avslutar 
projektet 'Tidsvinst', se www.indstat.se. 

 

3. Felaktiga adresser 
Vid varje utskick får vi ett eller annat brev i retur. Vi skriver nu dessa på hemsidan 
under rubriken 'Felaktiga adresser...' och hoppas att någon vet något om personen 
ifråga och i så fall hör av sig. 
 

4. Medlemsavgift 
Och förresten (som ett känt bolag brukar säga), glöm inte att kolla om du betalt din 
medlemsavgift, alltför få har gjort det... Kolla genom att gå in på hemsidan 
www.indstat.se och knappen [Medlemsinfo].  Där finns också en länk som beskriver 
hur du betalar. 
 

5. World of Statistics 
Hans Alberg skriver följande från World of Statistics: 
 
Jag har prenumererat på nyheter från “World of Statistics”.  Det jag tyckte var mest intressant 
denna gång var en workshop i Polen om ämnet hur statistiker skall förhålla sig vad gäller ”big 
data”. 
  
Poland—The second edition of the International Workshop “Advanced Analytics & Data 
Science” was held October 14 at the Warsaw School of Economics. At the workshop 
academic and business leaders gathered to discuss the challenges regarding analytically 
focused educational programs designed to address real-world business needs. The 
conference examined the following topics: 



· The role of the data scientist in the evolving world of business analytics. 
· What is a data scientist? 
· What does a data scientist do? 
· What critical skills do students need to develop in order to become data scientists? 
· Determine whether universities are prepared to educate future data science professionals. 
· How to educate analysts so they meet the criteria for becoming data scientists? 
· How to construct academic programs suited to present-day business requirements? 
· How to educate professionals capable of using data creatively in order to secure large-
scale business value? 
  
  
Det fanns ingen hänvisning till vidare information och jag hittade inget själv heller.  Dock 
hittade jag info om den förra workshopen. 
  
http://www.sas.com/reg/offer/pl/advanced-analytics-and-data-science?page=Agenda 
  
Ämnet som sådant diskuteras en del och kanske borde vi också lyfta fram det? 
  
  
Vidare för den historiskt intresserade: 
  
The Bernoulli Society recently approved the establishment of the Ethel Newbold Prize for 
excellence in statistics, which will be awarded every other year beginning in 2015. The name 
of the prize recognizes a historically important role of women in statistics 
  
http://www.bernoulli-society.org/index.php/publications/15-features/207-ethel-newbold-prize 
  
Tyvärr så har ingen Wikipedia artikel förärats henne vilket Bernoulli sällskapet kanske borde 
fixa 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Medal 
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