
Industriell statistik och SFK-StaM, september 2016 
 
Hej! 

 

Några viktiga punkter: 
 
1. Invitation till "Grundläggande Statistik"-kurs 
Alla beslut grundas på fakta och om dessa utgår ifrån välknådade data blir besluten 
bättre, men kanske du har ledsnat på intetsägande statistikrapporter och 
slentrianskapade grafer?  
Visst behöver man analyskunskap men alltför många utbildningar sätter hög fart mot 
matematikens och statistikens verktyg - och stannar kvar där! 
Vi menar dock att man måste ägna tid åt problemet, problemformuleringen (kanske 
t.o.m. omformulering), redovisningen, etc i samspel med analysen och med 
mottagarna i tankarna. 
 
Vi inbjuder därför till följande: 
Grundläggande kurs, 19-20 oktober + 16 november i Jönköping 
SFK-StaM (Statistisk Metodik) inbjuder härmed till en 3-dagars kurs, 19-20 oktober 
samt 16 november hos SFK-Qvalify i Jönköping. Pris: 6300 SEK + moms. 
Nytt för i år är interaktiva övningar m.m. på ovn.ing-stat.se (provkör gärna och förslå 
förbättringar eller nya övningar).  
 
Du finner en mängd information på följande hemsida: 
http://www.indstat.se/utbildningar/utbildningar.php 
 
Där finns info om de enskilda kurserna samt allmän info om hur vi arbetar ("Allmän 
info"), du hittar också ett antal mer eller mindre typiska situationer ("Några 
situationer"), m.m. Anmälan sker via formuläret på hemsidan. 
 

2. "Regressionsövning" på hemsidan är nu färdig 
En regressionsövning - baserad på ett ganska aktuellt verkligt exempel - finns nu 
komplett på hemsidan. Många regressionsövningar exemplifierar situationer som 
inkluderar en faktor med två nivåer (utöver åtminstone en kontinuerlig variabel). 
Men hur gör man då faktorn innehåller t.ex. fyra olika nivåer, t.ex. fyra maskiner, 
samt samspel med den kontinuerliga faktorn? Detta exempel ger lite vägledning: 
http://ovn.ing-stat.se/regression/regression1.php.  
 
3. Medlemsavgift i 'Ind Stat' 
Nu är det dags för inbetalning av medlemsavgift till 'Industriell statistik'. Du hittar 
information om detta på hemsidan:  
http://www.indstat.se/medlemsinfo/nymedlem/information.html.php#punkt4 
 

4. Intressegrupp 
Enligt handlingsplanen på hemsidan skall vi försöka skapa en intressegrupp om 
applikationer i vården och vårdrelaterad verksamhet. Styrelsen har därför skrivit ett 



brev om inbjudan till samarbete och skickat det till kontakter inom några sjukhus. 
Om du vill lämna förslag eller ta del av brevet kan du kontakta någon i styrelsen. 
 

5. Riskanalys 
Tillsammans med sektionen SFK-Tips (Tillförlitlighet och produktsäkerhet inom 
Svenska Förbundet för Kvalitet) diskuterar vi möjlighet för att ha 'Riskanalys' som 
tema vid en konferens. Hör gärna av dig om detta ämne ligger dig varmt om hjärtat! 
 

6. World of Statistics 
Vi får då och då länkar och referenser från World of Statistics (se vår hemsida 
www.indstat.se för en presentation av WoS) och här är några av dem: 
 
Ten Simple Rules for Effective Statistical Practice:  
http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371%2Fjournal.pcbi.1004961 
 
Statement of P-value från ASA, nedladdad 117 001 gånger 
http://www.worldofstatistics.org/files/2016/06/WOS_newsletter_06202016.pdf. 
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