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Ulike kategorier av forskningsdesign

• Observasjonelle vs eksperimentelle

• Prospektive vs retrospektive

• Longitudinelle vs cross-sectional
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Observasjonsstudier

• Case-control-studier

• Kohorte-studier
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Cross-sectional studies

• Ofte kalt ”surveys” eller på norsk 

tverrsnitts-studie
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Viktige begreper

• Randomisering 

• Stratifisering

• Kontrollgrupper

• Design – uparret? parret? cross-over? 

• Faktoriell design 

• Blinding – enkel? dobbel?

• Endepunkter

• Surrogatendepunkter

• Styrkeberegning

• Non-inferiority



KTL20180529

Viktige begreper forts.

• Subgruppeanalyser 

• Signifikansnivå 

• Signifikanskorreksjon (e.g. Bonferroni)

• Absolutt risikoreduksjon

• Relativ risikoreduksjon

• NNT

• Interimanalyser

• Ekstrapolering

• Publikasjonsbias



RCT

• Randomisert, kontrollert studie (trial)

– Den mest brukte (og best ansette) 

studiedesign i medisinen

– Egner seg for å påvise effekt av behandling, 

men kan også brukes e.g. ved nye 

diagnostiske hjelpemidler/teknikker

– Som regel blindet (singel el dobbelt)

– Utvalg (seleksjon og størrelse)
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Pasient 1 forts:

KTL20180529



KTL20180529

Randomisering

• Random = tilfeldig

• Betyr ikke at gruppene er like, men at evt. 

forskjeller mellom gruppene før 

intervensjon skyldes tilfeldigheter 
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Kontrollerte studier

• En eller flere intervensjonsgrupper

• Kontrollgruppe som får

– placebo-behandling, eller

– behandling med beste kjente medikament

• Bruk av ”historiske” kontroller



Bruk av kontroller

• I laboratoriet: Positiv og negativ kontroll

• Kontrollpersoner og kontrollgrupper

– Hvordan finne og velge dem?
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Stratifisering

• Hvis intervensjonsgruppen er heterogen 

kan man sikre en jevn fordeling ved 

stratifisering:

– Nytt medikament mot kreft skal testes mot 

placebo: Stratifisering sikrer at det er like 

mange med tumor i stadium 1, 2, 3 og 4 i 

behandlingsgruppen og kontrollgruppen
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Studie-design

• Uparret (parallell) studie

– Halvparten av pasientene får behandling A, de andre behandling 

B

• Parret studie

– For eksempel når pasienten er sin egen kontroll; eksemet på h. 

hånd får salve A og venstre hånd salve B

• Cross-over

– Halvparten av pasientene får behandling A først, så B. De andre 

pasientene motsatt
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Faktoriell design

• Ofte såkalt 2 X 2

• Reduserer behovet 

for forsøkspersoner

• E.g. SATS-studien:

Intervensjon: Trening Placebo

Pravastatin 9 8

Placebo 9 6

..%5Cpdf%5CEgne%5Csats.ehj.pdf
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Blinding

• Formål: Skal forhindre at forventninger 

farger resultatene

• Enkel – pasienten vet ikke hvilken 

behandling han får

• Dobbel – verken pasient eller lege kjenner 

behandlingen
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Intervensjonen

• Ny behandling vs. placebo?

• Ny behandling vs. ”beste virksomme”

• Tillegg til eksisterende behandling (”add-

on” mot placebo-add-on)
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Rekruttering av forsøkspersoner

• En del kryssende interesser:

– Multisyke vs. ”uni”syke

– Compliance vs. generell gjennomførbarhet

– Monofarmasi vs. polyfarmasi

– Inklusjonskrav vs. gjennomførbarhet

– Eksklusjonskrav vs. gjennomførbarhet
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Effektmål: Endepunkter

• Hva er det vi ønsker å oppnå?

– Andel som står til eksamen? Graviditet? 

• Hva er det vi ønsker å forhindre?

– Død? Slag? Hjerteinfarkt? Kreft? 
Trafikkulykker?

• Ved sammenligning av ulike studier: Er 
effektmålene de samme?

• Ofte vil endepunktet (e.g. dødsårsak) 
klassifiseres av en uavhengig komité
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Effektmål: Surrogatendepunkter

• Blodtrykk? Kolesterolnivå? 

• Langt rimeligere. Kortere oppfølging. 

Færre studiepersoner.

• Risiko for å trå feil – kfr. CAST-studien
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Preliminary report: effect of encainide and flecainide on mortality in a randomized 

trial of arrhythmia suppression after myocardial infarction. The Cardiac 

Arrhythmia Suppression Trial (CAST) Investigators

Abstract

The occurrence of ventricular premature depolarizations in survivors of myocardial infarction is a risk factor for subsequent

sudden death, but whether antiarrhythmic therapy reduces the risk is not known. The Cardiac Arrhythmia Suppression Trial 

(CAST) is evaluating the effect of antiarrhythmic therapy (encainide, flecainide, or moricizine) in patients with asymptomatic or 

mildly symptomatic ventricular arrhythmia (six or more ventricular premature beats per hour) after myocardial infarction. As of 

March 30, 1989, 2309 patients had been recruited for the initial drug-titration phase of the study: 1727 (75 percent) had initial 

suppression of their arrhythmia (as assessed by Holter recording) through the use of one of the three study drugs and had been 

randomly assigned to receive active drug or placebo. During an average of 10 months of follow-up, the patients treated with 

active drug had a higher rate of death from arrhythmia than the patients assigned to placebo. Encainide and flecainide accounted

for the excess of deaths from arrhythmia and nonfatal cardiac arrests (33 of 730 patients taking encainide or flecainide [4.5

percent]; 9 of 725 taking placebo [1.2 percent]; relative risk, 3.6; 95 percent confidence interval, 1.7 to 8.5). They also accounted 

for the higher total mortality (56 of 730 [7.7 percent] and 22 of 725 [3.0 percent], respectively; relative risk, 2.5; 95 percent 

confidence interval, 1.6 to 4.5). Because of these results, the part of the trial involving encainide and flecainide has been

discontinued. We conclude that neither encainide nor flecainide should be used in the treatment of patients with asymptomatic or

minimally symptomatic ventricular arrhythmia after myocardial infarction, even though these drugs may be effective initially in 

suppressing ventricular arrhythmia. Whether these results apply to other patients who might be candidates for antiarrhythmic 

therapy is unknown. 

Volume 321:406-412 August 10, 1989 Number 6

http://content.nejm.org/content/vol321/issue6/index.dtl
http://content.nejm.org/
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CAST-studien  - bakgrunn

• Forekomst av ventrikulære ekstrasystoler 

(VES) etter hjerteinfarkt er forbundet med 

økt risiko for plutselig død.

• Enkelte rytmestabiliserende medikamenter 

kan redusere forekomsten av VES.

• Kan disse medikamentene øke 

overlevelsen etter hjerteinfarkt? 
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CAST-studien  - design

• Pasienter etter hjerteinfarkt som hadde fått 
påvist et visst antall VES pr døgn.

• Medikamentet flecainid testet – hvis antall VES 
ble redusert (døgnregistrering) kunne pasienten 
inkluderes.

• Pasientene så randomisert til enten flecainid 
eller placebo.

• Viktig: For å bli med i studien var det altså vist at 
pasienten fikk færre VES med medikamentet 
som skulle testes.
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CAST-studien  - resultater

• Studien ble avbrutt etter 10 mnd:

– 56 av 730 i behandlingsgruppen døde

– 22 av 725 i kontrollgruppen døde

• Dødsrisikoen 2,5 ganger så stor i 

behandlingsgruppen – forårsaket av et 

medikament som var bevist å redusere det 

man trodde var problemet 

(surrogatendepunkt)
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Styrkeberegning

• Komplisert statistisk analyse

• Skal sikre at en studie kan gi svar på det 

man ønsker før man starter

• Tar utgangspunkt i en antatt effekt

• Med hvor stor sikkerhet ønsker man å 

kunne påvise en slik effekt?

• Dette gir antallet pasienter som er 

nødvendig i studien. 100? 1000? 10000?
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Non-inferiority

• Av og til ønsker man å påvise at en 

behandling ikke er dårligere

– e.g. enklere administrasjon, lavere kostnader

• Egen styrkeberegning, krever færre 

pasienter, billigere

• Samme krav til randomisering og 

kontrollgruppe
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Subgruppe-analyser

• Hypotesedannende?

• Utgangspunkt for nye studier?

• Endring av behandlingsrutiner?

• Undersøker man mange nok subgrupper 

vil man statistisk sett til slutt finne en eller 

flere der det er forskjeller
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ISIS-2 som eksempel…..
n=17.000
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MEN IKKE GLEM:

• Subgruppe-analyser har lært oss mye – men 

må være utgangspunkt for nye studier

• Tilfeldig påviste forskjeller har vært 

banebrytende i medisinen – men må først og 

fremst gi opphav til hypoteser og testing av 

disse, ikke endret klinisk praksis
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Signifikansnivå

• 1000 pasienter har fått medikament A og 1000 
pasienter medikament B

• Etter 5 år er 376 personer døde i gruppe A, 379 i 
gruppe B

• 365 vs 382?

• 351 vs 399?

• 311 vs 454?

• Hvis vi observerer en forskjell – hva er 
sannsynligheten for at denne har oppstått ved 
en tilfeldighet?
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Signifikansnivå forts.

• Vanlig akseptert signifikansnivå i 

medisinske studier er 0,05

• Det er altså bare 5% sjanse for at den 

observerte forskjellen er oppstått ved en 

tilfeldighet

• Men: I 1 av 20 slike studier vil altså påvist 

forskjell skyldes tilfeldigheter

• Massesignifikans
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Signifikansnivå forts

• Husk:

• Statistisk signifikans sier ingenting om 

biologisk eller klinisk signifikans!
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Signifikanskorreksjon (e.g. a.m. Bonferroni)

• Undersøker man mange nok variabler i en 

randomisert studie vil tilfeldighetene tilsi at 

man til slutt vil finne en forskjell med p-

verdi <0.05

• Ulike statistiske modeller øker kravet til 

signifikans avhengig av hvor mange 

variabler som studeres
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Risikoreduksjon

• Hvordan beskrive effekten av den 

behandlingen som gis?

• Viktig å vite av flere grunner:

– Riktig å anbefale beh. for pasienter?

– Riktig å anbefale beh. for myndighetene?

– Sammenligning av ulike studier
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Relativ risikoreduksjon (RRR)

• Gir de prosentvis største utfallene

• Ikke alltid av klinisk betydning hvis risikoen 

i utgangspunktet er lav

• ”Med gammel behandling døde 4 av 100 

personer i.l.a. 5 år, men ny behandling dør 

2 av 100 personer”

• Hva er relativ risikoreduksjon? 
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Absolutt risikoreduksjon (ARR)

• Hvor mange liv spares (evt. andre 

endepunkter unngås)?

• Hvis man behandler 100 pasienter i 5 år 

dør 2 i stedet for 4 – ARR=2%

• ARR alltid tallmessig mindre imponerende 

enn RRR
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NNT – number needed to treat

• Hvor mange personer må behandles for å 

unngå én hendelse?

– dødsfall, hjerteinfarkt, slag el.l.

• NNT = 1/ARR

• I vårt tilfelle: 1/0,02 = 50

• 50 personer må behandles (i 5 år) for å 

unngå ett dødsfall



KTL20180529

Hva er rimelig NNT?

• Ingen allment akseptert grense for dette.

• Avhenger av tilstand, endepunkt, pris på 

behandlingen, bivirkninger m.m.m.

• Hva vet pasienten?

• Hva vet myndighetene?

• Bør NNT brukes mer – RRR mindre?

• Tolkning av NNT – dikotome vs graderte 

utfall
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Interimanalyser

• Når skal man vurdere endepunktet?

• Viktig at tidspunktet er predefinert

• Ved multiple analyser øker risikoen for 

falsk positive, og sign.nivået må endres

• Ett eksempel er CLASS-studien – COX2-

hemmeren celecoxib ved artrose

– JAMA 2000;284:1247

• En leder BMJ har imøtegått studien

..%5Cpdf%5CCLASSjama2000.pdf
..%5Cpdf%5CCLASSeditorialBMJ2002.pdf
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Timing er viktig!!!
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Publikasjonsbias

• Hvilke studier ønsker vi å skrive om?

• Hvilke studier ønsker tidsskriftene å 

trykke?

• Mange tidsskrifter stiller nå krav om 

registrering i ClinicalTrials.gov
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ClinicalTrials.gov

• Database for registrering av RCT før 

oppstart

• Seriøse tidsskrifter trykker ikke resultater 

fra studien hvis den ikke var registrert

• Søkbar database gjør det mulig å se på 

ikke-publiserte studier – resultater, 

bivirkninger, årsaker til avbrudd, ta kontakt 

med studieleder etc.
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Ekstrapolering

• Overføring av funn knyttet til 

studiepasientene til andre:

– Aldersforskjell?

– Kjønn?

– Rase?

– Komorbiditet?

– Compliance?

– M.m.
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Målpopulasjon

Kildepopulasjon

Inkluderbare personer

Studiedeltakere

Personer som ikke er vurdert for inklusjon

Ikke inkluderbare personer

Personer som mangler data for vurdering

Ikke inkludert, e.g. pga:

Dødsfall før randomisering

Manglende samarbeid

Administrative årsaker

GENERALISERBARHET
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Pro RCT Con

• Beste måte å 

fastslå/avkrefte effekt

• Gir solid grunnlag for 

utforming av praksis 

og retningslinjer

• Overførbarhet

• Dyr

• Tidkrevende

• Ofte avhengig av 

farmasøytisk industri

• Bruk av surrogat-

endepunkter

• Begrenset 

overførbarhet?
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BETINGET SANNSYNLIGHET –

BAYES´ LOV

• Sensitivitet

– Sannsynligheten for positiv test gitt at sykdom 

finnes

• Spesifisitet

– Sannsynligheten for negativ test gitt at 

sykdom ikke finnes

• Positiv/negativ prediktiv verdi

– ”Betydningen” av positivt/negativt testresultat



KTL20180529

EKSEMPEL: MAMMOGRAFI

MAMMOGRAF

IBENIGN MALIGN

BENIGN 331 16BIOPSI

MALIGN 3 22

• Sensitivitet: 22/(3+22) =88%

• Spesifisitet: 331/(331+16) =95%

• Positiv prediktiv verdi: 22/(16+22) =58%

• Negativ prediktiv verdi: 331/(331+3) =99,1%
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PREDIKTIV VERDI STERKT 

AVHENGIG AV PREVALENS!

• Mammografi-eksempelet:

– Sensitivitet 0,88 og spesifisitet 0,95

PREVALENS PPV

1/1000 1,7%

1/100 15%

1/10 66%

1/2 95%
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GENERELL FORMELL FOR 

PREDIKTIV VERDI:

SENS x PREV

• PPV =    -------------------------------------------------

SENS x PREV   +  [ (1-SPES) x (1-PREV)]

SPES X (1-PREV)

• NPV =    -------------------------------------------------

[(1-SENS) x  PREV ]  +  [SPES x (1-PREV)]


