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Oppgave 1

Hodgins sykdom er en kreftsykdom som rammer lymfesystemet. Et forsk-
ningsteam undersøkte tettheten av T4- og T8-celler i blodet for Hodgkin-
pasienter og sammenlignet med dem man fant for pasienter som led av en
gruppe andre lymfekreftsykdommer, i medisinsk litteratur kalt non-Hodgkin.
Dataene nedenfor er registreringer av X = log(Y ) der Y er forholdet mellom
T4- og T8-tetthetene. Det er 20 pasienter i hver gruppe uten noen parvis
sammenheng mellom dem.

Hodgkin non-Hodgkin
-0.7472 0.0979
-0.5433 0.1278
-0.3253 0.1817
-0.2149 0.3071
-0.1901 0.4021
-0.1899 0.4769
-0.0567 0.4942
-0.0249 0.5753
0.1186 0.5764
0.1549 0.7781
0.1991 0.7526
0.2447 0.7827
0.3263 0.7884
0.5713 0.9812
0.6925 0.9616
0.6975 1.0745
1.2088 1.1499
1.3398 1.2501
0.9478 1.1268
0.7835 1.0745

(Fortsettes p̊a side 2.)
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Tallene er tatt med for fullstendighetens skyld, og du skal i denne opp-
gaven kun forholde deg til de statistiske beregningene nedenfor som er en
Minitab-utskrift i lett redigert utgave:

Variable N Mean SE Mean StDev Q1 Median Q3
Hodgkin 20 0,250 0,127 0,569 -0,190 0,177 0,696
non-Hodgkin 20 0,6980 0,0805 0,3601 0,4209 0,7654 1,0512

a) Hva er sammenhengen mellom SE Mean og StDev i kolonnene 4 og 5?

b) Lag det vanlige 95% konfidensintervallet for gjennomsnittet i Hodgkin-
gruppen og deretter for non-Hodgkin. Prøv å gi en kort kommentar til in-
tervallene [maks 100 ord og gjerne kortere].

c) Ansl̊a gjennomsnittsforskjellen mellom Hodgkin og non-Hodgkin. Hva
er resultatets standardavvik (slikt kalles ofte SE i boken)?

d) Argumenter for at det i dette tilfellet er to aktuelle metoder for kon-
fidensestimering av gjennomsnittsforskjellen i c). Velg en av dem og beregn
intervallet n̊ar konfidenskoeffisienten er 95%.

Vend tilbake til konfidensintervallene i b) og la µ være den underliggen-
de forventningen til X. Legg til grunn de vanlige tekniske antakelser for
konfidensestimering av gjennomsnitt.

e) Hvorfor m̊a µ under denne antakelse ogs̊a være medianen i fordelingene?

Ofte vil man være interessert i konfidensestimering av medianen i forde-
lingen til den opprinnelige variablen Y .

f) Lag slike konfidensintervaller ut fra dem i b) n̊ar log er naturlig loga-
ritme slik at Y = eX .

Oppgave 2

Denne oppgaven dreier seg om en statistisk undersøkelse der hensikten var å
studere om klorvann-eksponering fører til at emaljelaget p̊a tennene svekkes.
Det var totalt 304 personer av begge kjønn og de ble inndelt i to grupper ut
fra om de brukte svømmehaller mer eller mindre enn 6 timer per uke. Hver
person ble observert over tid for å fastsl̊a om emaljelaget ble erodert. Dette
ledet til følgende statistiske materiale:

Svømming Svekkelse av emaljelaget
per uke Ja Nei Total
≥ 6 timer 32 118 150
< 6 timer 27 127 154

Total 59 245 304

(Fortsettes p̊a side 3.)



Eksamen i STK1005, Mandag 14. juni 2010 Side 3

La p1 være andelen individer med svekket emaljelag for folk som bruker
svømmehaller mer enn 6 timer gjennomsnittlig per uke og p2 det samme for
dem som svømmer mindre enn 6 timer.

a) Ansl̊a p1 og p2 ut fra tabellen og beregn deres standardavvik.

b) Estimer differansen p2 − p1. Hva blir standardavviket for dette ansla-
get?

c) Evaluer om forskjellen du fant i a) er statistisk signifikant ved å sam-
menligne den estimerte differansen med det standardavvik du kan regne ut
n̊ar du legger til grunn at p1 = p2.

d) Pearsons X2 = 0.70 for dette materialet. Gjør signifikansevalueringen
i c) en gang til ved å bruke denne størrelsen og sammenlign med konklusjo-
nen i c).

Oppgave 3

Vi skal i denne oppgaven studere sammenhengen mellom glukoseinnholdet i
blodet og gjennomstrømningshastigheten i venste ventrikkel (hjertekammer)
som m̊ales ved hjelp av ultralyd. Hastigheten er nedenfor forkortet Vcf (etter
en engelsk betegnelse). Eksemplet gjelder diabetespasienter (som er særlig
utsatt for hjertesykdommer). Det var 23 av dem, og det ble foretatt målinger
av Vcf og glukose i blodet for samtlige. Dataene er spredningsplottet i figuren
nedenfor og antyder en viss økning av Vcf med glukosen, men det er store
tilfeldige variasjoner, og statistiske beregninger er nødvendig.
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Mestparten av utskriften fra Minitabs regresjonsprogram er satt opp p̊a nes-
te side. Du f̊ar ikke bruk for alt som st̊ar der.

(Fortsettes p̊a side 4.)
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Regression Analysis: Vcf versus glukose

The regression equation is
Vcf = 1,10 + 0,0220 glukose

Predictor Coef SE Coef T P
Constant 1,0978 0,1175 9,34 0,000
glukose 0,02196 0,01045 2,10 0,048

S = 0,216696 R-Sq = 17,4% R-Sq(adj) = 13,4%

a) Skriv opp den modellen disse statistiske beregningene bygger p̊a og iden-
tifiser fra utskriften estimatene for de tre ukjente parametrene i den.

b) Hva er tolkningen av kolonnen med heading “SE Coef”? [Maks 50 ord,
gjerne kortere.]

Ved undersøkelser av denne typen er sammenhengen mellom de to vari-
ablene av sentral interesse.

c) Har en signifikant sammenheng mellom glukose og Vcf blitt p̊avist? [Kort
begrunnelse, ikke mer enn 100 ord (og gjerne kortere)].

Vcf er vanskeligere å m̊ale enn glukose (som tas fra vanlige blodprøver) og
det ville være av verdi om man kunne bruke glukosem̊alingen til å ansl̊a Vcf.

d) Hvilken Vcf kan man forvente for en pasient med glukose målt til 10?
Ansl̊a ogs̊a gjennomsnittlig Vcf for pasienter p̊a glukoseniv̊a 10.

e) Lag et 95% konfidensintervall for en pasient p̊a glukoseniv̊a 10 og kom-
menter nøyaktigheten av å skulle beregne Vcf fra m̊alinger av glukose.
[Hint: Utnytt (uten begrunnelse) at SE for prediksjonen n̊a blir omtrent
S

√
1 + 1/n der n er antall pasienter og S finnes i Minitab-utskriften.]

SLUTT


