
Veiledende mal for møter med statistiker for Helse Nord forankrede forskningsprosjekter. Kryss av til 
høyre hvor det føles rett, og send ev. tilbake til statistiker eller ta med til møte med statistiker. 

Dokumentet generert 20.09.2022 av Lars Bakke Hindenes 

Nr. Hovedtrekk  Utfyllende Ok 

1. Problemstilling eller 

hypotese 

a) Jeg har klargjort problemstilling som utgangspunkt 

for veiledning i statistikk. 
☐ 

  b) Jeg har klargjort et avsnitt eller to om bakgrunnen 

for problemstillingen. 
☐ 

2. Situasjon for data  a) Jeg har samlet inn data for analyse. ☐ 

  b) Jeg har beskrevet studiedesign. ☐ 

  c) Jeg har en oversikt over, beskrevet eller 

oppsummert data.  
☐ 

  d) Jeg har vasket ferdig data. F.eks. håndtere 

manglende observasjoner på en ok måte. 
☐ 

  e) Jeg er ferdig med å omregne, transformere eller 

bearbeide data. 
☐ 

  f) Jeg har klargjort data til statistisk analyse. ☐ 

4. Når det gjelder 

statistiske metoder 

… 

a) Trenger jeg noen å diskutere mulighetene for 

forskjellige statistiske metoder med. 
☐ 

  b) Har jeg en eller flere statistiske metoder i tankene, 

men trenger noen å diskutere disse med. 
☐ 

  c) Har jeg bestemt meg for noen metoder, men det er 

noen tekniske detaljer som må undersøkes nøyere. 
☐ 

  d) Trenger jeg råd om hvordan kjøre metodene i et 

statistikkprogram. 
☐ 

5. Styrke- eller 

utvalgsberegning 

a) Jeg har behov for å få beregnet hvor mange 

deltakere min studie skal inkludere. 
☐ 

  b) Jeg har behov for å regne ut hvor stor statistisk 

styrke det er i studien hvis jeg har et antall 

observasjoner eller deltakere inkludert allerede. 

☐ 

  c) Jeg har behov for å diskutere signifikansnivå 

og/eller styrke utover det som er ansett som 

standard i litteraturen. 

☐ 

6. Statistikkprogram a) Jeg trenger råd for å velge et program til kjøring av 

statistiske analyser. 
☐ 

  b) Jeg trenger råd om koding eller for å finne kritisk 

informasjon om ulike programvarepakker. 
☐ 

  c) Jeg trenger råd om hvordan eksportere eller regne ut 

resultater. 
☐ 

7. Artikkel- eller 

søknadsproduksjon 

a) Jeg trenger råd om hvordan lage figurer. ☐ 

  b) Jeg trenger råd om hvordan lage tabeller. ☐ 

  c) Jeg trenger råd om hvordan formulere 

statistikkavsnitt (ev. relaterte avsnitt) eller tolke 

resultater. 

☐ 

8. Annet a) Jeg har behov for andre typer råd fra statistiker. ☐ 

  b) Jeg har behov for råd fra andre som ikke er 

statistiker. F.eks. opp mot brukermedvirkning. 
☐ 

  c) Jeg har behov for å vite hvordan jeg skal få dekket 

publiseringskostnader for åpen publisering. 
☐ 

 


