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○ Lære å ta i bruk tilgjengelige Excel-maler



Hva er statistisk prosesskontroll?

● Overvåking av en prosess over tid

● Følger prosessens nivå og variasjon

● Er observerte endringer et resultat av tilfeldig variasjon?

○ Eller et resultat av systematiske endringer?

● I praksis: Grafisk framstilling av tidsrekker

○ Med tilhørende grenseverdier og regelsett



Seriediagram

● Enkelt, men effektivt diagram

● Viser de observerte verdiene og tidsrekkens median

○ Like mange verdier på hver side av streken

● To indikasjoner på ikke-tilfeldig variasjon (to sider av samme sak):

○ Mange etterfølgende verdier på samme side av medianen

○ Kurven krysser medianen usedvanlig få ganger

● Andre tegn kan være sesongvariasjoner eller avvikende verdier



● Medianlinjen i et seriediagram beregnes med utgangspunkt i en referanseperiode

● Man deler typisk datasettet i to deler, der de eldste målingene utgjør referanseperioden.

● For en stabil prosess vil man forvente at de nyeste målingene oppfører seg tilsvarende som 
referanseperioden

● Når man lager diagrammene må man ta stilling til hvordan man ønsker å vise referanseperioden

○ På de fire neste lysarkene følger ulike måter å gjøre det på!  

Referanseperiode



• Hele datasettet brukes som referanseperiode

• Kan brukes til å kontrollere om en prosess holder seg stabil

Ingen definert referanseperiode



• Sammensetning av to uavhengige diagram, basert på hver sin del av datasettet. 

• Linjene på høyre del av figuren beregnes uavhengig av referanseperioden

• Brukes hvis man ønsker en enkel visuell sammenligning av gjennomsnittet til nyere 
verdier og eldre verdier

Definert referanseperiode, «splittet visning»



Definert referanseperiode, «forlenget visning»

• Tilsvarende «splittet visning», men gjennomsnittslinja beregnet for referanseperioden 
forlenges som stiplet linje til de datapunktene som ikke påvirker linjen

• Dermed er det ikke lenger to uavhengige delfigurer, og man kan bruke ulike regelsett 
for å kontrollere om de nye målingene avviker fra referanseperioden



• Identisk som «forlenget visning», men referanseperioden fjernes fra figuren

• Tar mindre plass, flytter alt fokus til de nylige målingene
• Den forlengede gjennomsnittslinja gir tilstrekkelig informasjon om referanseperioden

Definert referanseperiode, «effektiv visning»



Kontrolldiagram

● Gjennomsnitt i stedet for median
● Øvre og nedre kontrollgrenser
● Kan ikke sees på som en direkte utvidelse av seriediagram,da det er 

ulike statistiske teorier som ligger bak

● Her finnes det ytterligere indikasjoner på ikke-tilfeldig variasjon, 
relatert til kontrollgrensene

● Kontrollgrensene gjør at det kreves flere beregninger for å sette opp 
et slikt diagram, og det stilles også større krav til datamengde

● Har man nok data, er et kontrolldiagram typisk å foretrekke over 
seriediagram



Kontrollgrenser

● Kontrollgrensene er symmetriske
○ Øvre og nedre kontrollgrense har samme avstand fra senterlinjen

● Beregnes ulikt for ulike datatyper, det finnes derfor ulike typer kontrolldiagram

● Kontrollgrensene er ofte konstante, men varierer over tid hvis antall målinger per tidsperiode varierer

● Kontrollgrensene utgjør ikke en formell signifikanstest, men er en indikasjon på statistisk signifikans.

● Kontrollgrensene bør beregnes på nytt hvis referanseperioden inneholder noen indikasjoner på ikke-
tilfeldig variasjon



Oversikt over ulike typer kontrolldiagram



P-diagram

● For klassifiseringsdata der man har to ulike utfall
○ Ja / nei
○ Godkjent / ikke godkjent
○ Gjennomført / ikke gjennomført,

● Dette uttrykkes som en prosentandel, f.eks. andel godkjente.

● P-diagram fungerer for både konstante og variable gruppestørrelser, men bør være minst 20-25. 



C-diagram 

● For diskret data, antall «hendelser» eller 
«avvik». For eksempel antall ganger det er 
avvik av 100 prosedyrer hver måned.

○ Mars 2021: 58 (av 100)
○ April 2021: 72 (av 100)
○ Mai 2021: 62 (av 100)

● Her forutsettes det konstante gruppestørrelser 
per tidsperiode.

● For diskret data, antall «hendelser» eller 
«avvik» per grunnenhet. For eksempel antall 
hendelser per 1000 pasienter. 

○ Mars 2021: 852 av 18 003 -> 47,33
○ April 2021: 984 av 15 354 -> 64,09
○ Mai 2021: 364 av 16 845 -> 21,61

● Gruppestørrelsene kan variere per 
tidsperiode.

U-diagram



I - diagram

● For kontinuerlig data, der det bare registreres én enkelt verdi for hver tidsperiode (for eksempel antall 
pasienter på en avdeling per uke)



X-bar s diagram

● Kontinuerlig data, der man har flere verdier for hvert tidspunkt

● Man beregner et gjennomsnitt for hver gruppe
○ Senterlinjen beregnes som gjennomsnittet av gruppe-gjennomsnittene (X-bar)
○ Vektet gjennomsnitt hvis tidsperiodene har ulike gruppestørrelser

● Standardavviket beregnes på bakgrunn av standardavvikene til hver gruppe (s)

● X-bar diagram overvåker variasjon over tid (på tvers av gruppene)

● s-diagram overvåker variasjonen innad i hver gruppe



Praktisk bruk: Excel-maler
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