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Att kritiskt granska en klinisk studie
- En enkel lathund…












Hypotesen/frågeställning
Randomiseringen
Jämförelsegrupper
Blindning
Likabehandling
Bortfall
Klinisk relevans
Statistisk styrka (power)
Extern validitet
Varia

Behöver jag kunna detta?

Nåja, men hur gör man då?

 Ja det behöver du

 Använd:
Æ Sunt förnuft
Æ Klinisk kunskap
Æ Kritiska ögon
g

 Även i respekterade tidskrifter är antalet fel förvånansvärt högt
 För att kunna bibehålla oberoende krävs förmåga till kritisk
granskning

 Leta extra noga där det ofta finns fel
 Det är rätt svårt…

Exempel

Steg 1 – Frågeställning





Finns någon hypotes eller
frågeställning specificerad alls?
Är den tydlig?
Har hypotesen klinisk
signifikans?
Stämmer hypotesen med
studiens design?
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Steg 2 – Randomisering

Steg 2 – Randomisering

 Var studien randomiserad?

 En tumregel är att
randomisering skall
vara:

Æ Randomisering görs för att skapa jämförbara grupper med hänsyn
tagen till såväl kända som okända ”förvillelsefaktorer”

 Hur randomiserades studien?
Æ Om det inte står kan man anta att det genomförts felaktigt
Æ Till synes korrekta metoder såsom jämn och udda dag, eller
födelsedag är helt förkastliga
Æ Vanligtvis används vag formulering om ”sealed envelopes” – oftast
helt OK

Steg 3 – Jämförelsegrupper







Vilka jämfördes?
Tips: se tabell 1
Studiens olika grupper skall
vara jämförbara vad gäller alla
viktiga faktorer
… men slumpen är aldrig
perfekt
Därför stratifierar man

Æ Helt
H lt oförutsägbar
fö t ä b
Æ Helt opåverkbar

Steg 4 – Blindning

Naturlig
variation

 Visste patienten, den behandlande läkaren eller eventuella
bedömare om vilken behandling patienten får?
 Ibland svårt att blinda alla inblandade, exempelvis vid kirurgi

Viktig variabel
- ingen skillnad

Steg 5 – Likabehandling

 Strävan skall vara att så få som möjligt skall veta vilken grupp
patienten tillhör

Steg 4 & 5

 Vid randomiserade studier måste alla patienter behandlas lika
vad gäller allt utom den studerade behandlingen. Detta gäller
även:
Æ Vårdtid och tillgång till eventuella övriga läkemedel
Æ Återbesök till och övrig kontakt med läkare och annan
sjukvårdspersonal
Æ Tillgång till olika hjälpmedel och annat som ej har med
frågeställningen att göra

 Utöver detta är det viktigt att de jämförda doserna är ekvipotenta
– dvs att inte ena gruppen får maxdos och placebogruppen får
1/2 eller 1/3 dos.
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Steg 6 – Bortfall

Steg 6 – Bortfall

 Tyvärr gör världen vad den kan för att förstöra för oss (?)
forskare. Därför händer att patienter:

 Den korrekta och allmänt accepterade metoden är att använda
sig av så kallad intention-to-treat analys:

Æ Dör
Æ Tröttnar på att studeras
Æ Flyttar till Mallis
Æ Försvinner spårlöst

Æ Intention-to-treat innebär att man analyserar patienter som de har
randomiserats, inte som de behandlats (konstigt nog…)

 Hur bör sådant bortfall hanteras?
 Är bortfallet randomiserat?

Steg 6 – Bortfall

Steg 7 – Klinisk relevans
 Betyder resultatet något för dig?



Hur en klinisk studie skall
beskrivas finns beskrivet i den
internationellt erkända
CONSORT-förklaringen

www.consort-statement.com

Steg 7 – Klinisk relevans

Æ Använd kliniskt omdöme
Æ Kan resultatet bortförklaras av studiens sammanlagda svagheter?
Æ Statistisk signifikans?
Æ Numbers Needed to Treat (NNT)

 Ännu viktigare, betyder resultatet något för dina patienter?

Steg 7 – Klinisk relevans
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Steg 8 – Power

Steg 9 – Extern validitet (generaliserbarhet)



 Är studiedeltagarna representativa för normala patienter?





Var studiens statistiska styrka
(power) tillräcklig?
Nämns poweranalys alls i
studien?
(Framför allt relevant om
studien inte visar någon effekt
av interventionen…)

Steg 9 – Extern validitet

 Skulle min patient ha kunnat ingå i studien?
 Tips: Jämför studiedeltagarna med det normala
patientmaterialet vad gäller:
Æ Sjuklighet
Æ Ålder
Æ Könsfördelning
Æ Övriga sjukdomar

Steg 10 – Övrigt


Studerades grupperna samtidigt?
Æ Exempel: sjukdomsbesvär kan vara säsongsbetonade



Fanns tillräckligt med tid för att besvär skall hinna uppstå/försvinna?
Æ I en för kort studie kan resultat utebli eller accentueras



Saknas någon outcome i studien?
Æ Exempelvis ”glömmer” forskare ibland att ta med viktiga faktorer som
livskvalitet och smärta
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