
Eksempel på utregning av utvalgsstørrelse: 

Anta at vi ønsker å validere en variabel 𝑉, f.eks. en prosedyrekode. Vi ønsker å estimere feilraten til variabelen, dvs. 

andelen tilfeller hvor variabelen V mangler eller er registrert med feil kode. La 𝜇 angi variabelens virkelige feilrate i 

registeret og anta at det ikke er noen forskjell mellom enhetene som registrerer variabelen. Vi kan tolke feilraten 𝜇 =
1

𝑀
∑ 𝑋𝑖

𝑀
𝑖=1  som en egenskap til registerpopulasjonen bestående av 𝑀 registreringer av variabelen 𝑉. Feilraten er da gitt 

fra 𝑀 observasjoner av variabelen 𝑋𝑖, hvor 𝑋𝑖 = 1 hvis variabelen er feilregistrert eller mangler, og 𝑋𝑖 = 0 ellers: 

𝑋𝑖 = {
1,   𝑉𝑖 er feilreg

  0,   𝑉𝑖 er korrekt
  

Basert på et utvalg av 𝑛 stikkprøver av 𝑋𝑖, hvor vi kan kontrollere 𝑉𝑖 , dvs. at vi kjenner den korrekte prosedyrekoden, 

kan vi estimere feilraten til 𝑉 uten å observere alle 𝑀 registreringer. Estimatet �̂�, som er antall feilregistreringer i 

utvalget dividert på utvalgsstørrelsen 𝑛, altså �̂� = 1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 , vil bestå av den virkelige feilraten 𝜇 pluss et feilledd: �̂� =

𝜇 + 𝜀. Hvis vi antar at feilleddet er normalfordelt med forventningsverdi null, kjenner vi estimatorens 

forventningsverdi 𝐸[�̂�] og varians 𝑉𝑎𝑟[�̂�] som: 𝐸[�̂�] = 𝜇 og 𝑉𝑎𝑟[�̂�] = �̂�(1 − �̂�) 𝑛⁄ = �̂�2 

Sentralgrenseteoremet gir at: 𝑍 =
�̂�−𝜇

�̂� √𝑛⁄
 ~ 𝑁(0,1), slik at konfidensintervallet til variabelens feilrate er gitt fra:  

𝑃(�̂� − 𝑧𝛼 2⁄ �̂�  ≤ 𝜇 ≤  �̂� + 𝑧𝛼 2⁄ �̂�) = 1 − 𝛼 

hvor 1-alpha angir konfidensnivået. Usikkerheten i estimatet �̂� er altså gitt av ± 𝑧𝛼 2⁄ �̂�, hvor �̂� = √�̂�(1 − �̂�) 𝑛⁄ , og er 

dermed avhengig av ønsket konfidensnivå, utvalgsstørrelsen 𝑛 og den estimerte feilraten.  

Dersom vi på forhånd har grunn til å tro at den virkelige feilraten, eller prevalensen av feil, f.eks. ligger rundt 5% kan 

vi like gjerne spørre oss hvilken utvalgsstørrelse vi må ha for å kunne estimere en feilrate med en usikkerhet, eller 

toleranse for feilmargin, på  1 prosentpoeng når man baserer seg på standarden med et 95%-konfidensintervall (dvs. 

at ett prosentpoeng utgjør halve lengden av intervallet). Svaret fra ligningen er da at utvalgsstørrelsen minst må være 

n=1825. Dersom vi mot formodning tolerer en usikkerhet på  5 pstp. trenger utvalgsstørrelsen kun å være minst 

n=73. Dersom vi antar at prevalensen er 10% må utvalgsstørrelsen minst være n=3457 med en usikkerhet på  1 pstp. 

og n=138 med en usikkerhet på  5 pstp. Utvalgsstørrelsen øker med stigende prevalens og med minkende toleranse 

for feilmargin: 

 

Av tallene ser vi at utvalgsstørrelsen fort kan bli stor dersom man krever liten usikkerhet i estimatet. Hvis 

utvalgsstørrelsen 𝑛 er stor relativt registerpopulasjonen 𝑀, typisk 𝑛 > 0.05𝑀, overestimeres usikkerheten i 

feilestimatet som en konsekvens av at registerpopulasjonen er begrenset. Man kan da gjøre en korreksjon i formelen 

for estimatets varians: 

�̂� = √
�̂�(1 − �̂�)

𝑛
√

𝑀 − 𝑛

𝑀 − 1
 

Dersom man gjør et trinnvis utvalg, hvor man først gjør et utvalg av sykehus, for deretter å basere pasientutvalget på 

disse, må man gjøre en korreksjon i variansen for det man gjerne kaller designeffekten, som er avhengig av antall 

pasienter per sykehus og sykehusenes intraklasse-korrelasjon, som igjen er avhengig av variansen innad i sykehusene 

og variansen mellom sykehusene. Det kan med andre ord fort bli ganske «hårete» med mange ukjente størrelser! 


