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BÖRJA MED RESULTATET  
om du vill designa en lyckad 

KLINISK STUDIE

För att planera en lyckad klinisk studie 
behövs därför både medicinsk, statistisk, 

regulatorisk och praktisk kunskap. Design av 
kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin.
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Statistisk kunskap har man allra 
störst nytta av innan man ens 
har data att räkna på. För visst 

är statistiker bra på att analysera data, 
men i planeringsfasen kan statistisk 
och regulatorisk vägledning vara avgö-
rande för om studien får det värde man 
eftersträvar, vare sig det gäller som 
grundlag för ett godkännande av ett 
nytt läkemedel, i marknadsföringssyf-
te eller som en säkerhetsuppföljning. 
Operationella och praktiska aspekter 
är också viktiga för att en studie ska bli 
färdig över huvud taget – många stu-
dier avbryts i förtid på grund av dålig 
rekrytering. För att planera en lyckad 
klinisk studie behövs därför både 
medicinsk, statistisk, regulatorisk och 
praktisk kunskap. Design av kliniska 
studier är en tvärvetenskaplig disci-
plin. Just den här texten fokuserar på 
de statistiska aspekterna. Att ta hjälp 
av en erfaren statistiker som också har 
kunskaper och förståelse för regulato-
riska aspekter är avgörande för att stu-
dien ska ha förutsättningar att lyckas 
och att kunna besvara rätt frågor.

Som man frågar får man svar
Väldigt många studier inom forskning 
och läkemedelsutveckling besvarar 
inte den viktigaste frågan, helt enkelt 
för att man fokuserat alltför mycket 
på att fundera på vad som kan mätas 
och hur patienter bäst kan följas upp. I 
stället bör man fundera på vad studien 
ska ge svar på och vad man vill kunna 
hävda när studien är färdig. Är frå-
geställningarna fokuserade på effekt 
eller säkerhet? Vilken typ av effekter 
letar man efter: en liten förbättring av 
något symptom eller en stor skillnad i 
överlevnad?

Som exempel vilka frågor som dyker 
upp vid design av en klinisk studie kan 
man ta en studie som ska studera ett 
läkemedel för behandling av bakteriell 
konjunktivit (ögoninflammation). Stu-
dien vill visa att det nya läkemedlet lä-
ker infektionen snabbare än om patien-
ten inte får någon behandling. Därför 
bör studien jämföra det nya läkemedlet 
med någon annan behandling eller 
med placebo – för att ge en valid jäm-
förelse eftersom detta är en åkomma 

som läker av sig själv. Det gäller också 
att definiera begreppet ”läkt infektion” 
– innebär det att man får negativa od-
lingsresultat eller att patienten är kli-
niskt symptomfri? 

Och vilka kriterier ska vara uppfyll-
da för att patienten ska anses kliniskt 
symptomfri? Ytterligare frågor är hur 
man mäter begreppet ”snabbare” – ska 
man jämföra andelen patienten som är 
symptomfria vid en viss dag (vilken i 
så fall) eller ska man följa patienterna 
kontinuerligt och avgöra vilken dag de 
kan anses ha tillfrisknat?  

Det är alltså väldigt många frågor 
som måste besvaras för att man ska 
kunna välja rätt effektmått (endpoint) 
och rätt metod för att mäta denna. 

Om man börjar i andra ändan och 
funderar på vad man kan mäta och när 
det passar att göra detta så landar man 
lätt i att studien mynnar ut i just ing-
enting. Ofta saknas då viktiga mät-
ningar eller variabler för att kunna be-
svara den mest relevanta frågan. När 
man i stället börjar med frågan och ar-
betar sig bakåt så säkrar man att rele-
vant information finns tillgänglig. 
Många skulle nog säga att det är gan-
ska vanligt med vagt definierade frå-
geställningar inom epidemiologisk 
forskning. I läkemedelsstudier har 
man ofta bättre struktur och fokus på 
effektmått.

Val av effektmått 
Vilket effektmått man väljer för stu-
dien beror till stor grad på var i ut-
vecklingen av läkemedlet man är.  För 
en tidig studie använder man ofta sur-
rogateffektmått, med andra ord mäter 
man något som är enklare att mäta än 
kliniska effekter men som förutsäger 
de kliniska effekter man är intres-
serad av. I exemplet ovan är negativa 
odlingsresultat (mikrobiologisk era-

Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs både 
medicinsk, statistisk, regulatorisk och praktisk kunskap. I den här artikeln foku-
serar statistikern Anna Törner, vd på Scandinavian Development Services, på de 
statistiska aspekterna i designen. 

Planeringen av en klinisk studie börjar med att man bestämmer vad man 
vill att studien ska visa. Sedan arbetar man sig baklänges till en design 
som har möjlighet att visa det som är studiens målsättning.
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dikering) ett surrogateffektmått och 
kliniskt symptomfrihet det man egent-
ligen eftersträvar med behandlingen. 

Andra klassiska exempel på surro-
gateffektmått är blodtryckssänkande 
behandling där blodtryckssänkning är 
ett surrogateffektmått – målsättningen 
med behandlingen är ju egentligen att 
minska risken för stroke och andra 
hjärt-kärlsjukdomar. Men vi tror att 
dessa effekter visas genom att läke-
medlet sänker blodtrycket. 

Att förlita sig på surrogateffektmått 
innebär dock alltid en viss osäkerhet 
om man inte vet säkert att de viktiga 
kliniska effekterna förutsägs till fullo 
av effekterna på surrogateffektmåttet. 
Detta gör att för fas III-studier krävs 
nästan alltid studier på de kliniska 
symptomen man vill påverka med be-
handlingen. Undantagen kan vara lä-
kemedel för mycket sällsynta sjukdo-
mar och situationer där kliniska symp-
tom (eller död) inträffar mycket sent i 
sjukdomsförloppet. I dessa fall kan 
man få godkännande för att förlita sig 
på validerade surrogateffektmått.

Randomiserad kontrollerad studie 
(RCT) eller observationsstudie?
Den högsta standarden för att do-
kumentera nya läkemedel är rando-
miserade kontrollerade studier där 
patienterna slumpmässigt tilldelas 
nytt läkemedel och placebo/standard-
behandling. Då får man en objektiv/
opåverkad (unbiased) kontrollgrupp 
att jämföra med. Randomisering, som 
innebär slumpmässig tilldelning av ak-
tivt läkemedel och kontrollbehandling, 
är ingen garanti för att grupperna blir 
jämförbara med avseende på prognos-
tiska faktorer. Slumpen kan spela in, 
men oftast om studien är lite större så 
medför detta att de flesta prognostiska 
faktorer fördelas jämnt mellan behand-
lingsarmarna.

Observationsstudier är mer aktuella 
när behandling inte kan tilldelas 
slumpmässigt (epidemiologiska stu-
dier) och efter marknadsföring där pa-
tienten tas med i studien när behand-
lingen väl är vald. Detta kan ibland ge 
möjlighet att studera större patient-
grupper i en situation som ligger när-
mare den faktiska kliniska använd-
ningen. Den största begränsningen 
med att använda sig av observations-
studier är att en eventuell kontroll-

grupp aldrig blir helt jämförbar efter-
som behandlingen inte tilldelats 
slumpmässigt. Eventuella test och p-
värden (en metod vid statistisk hypo-
tesprövning) får en annan tolkning 
jämfört med randomiserade studier.

Randomiserade studier har generellt 
hög intern validitet, det vill säga att 
man kan lita på att skillnader i effekt 
beror på skillnader i behandling mel-
lan grupperna. Detta är orsaken till att 
randomiserade studier i stort sett alltid 
anses ha det högsta bevisvärdet för att 
belägga ett läkemedels effekt.

Bättre eller inte sämre?
Man måste också bestämma sig för om 
studien ska visa att ett nytt läkemedel 
är mer effektivt (superior) eller inte 
sämre (non-inferior) än behandlingen 
den jämförs med. Är det en realistisk 

målsättning att visa att det nya läke-
medlet är betydligt mer effektivt, eller 
bör målsättningen vara att läkemedlet 
inte är sämre än jämförelsen? 

För att det ska vara meningsfullt att 
visa att ett läkemedel inte är sämre 
jämfört med etablerad behandling mås-
te självklart den nya behandlingen ha 
andra fördelar, till exempel en mer för-
delaktig doseringsregim eller färre bi-
verkningar. 

En spetsfundighet är att en studie 
med målsättningen att visa att effekten 
inte är sämre än jämförande läkemedel 
och som sedan visar signifikant skill-
nad till förmån för det nya läkemedlet 
får tolkas som att det nya läkemedlet 
faktiskt är mer effektivt. Detta gäller 
dock inte omvänt – om en studie desig-
nats för att visa att ett nytt läkemedel 
är bättre och inte visar någon skillnad 

En studie som designats för att visa en icke sämre-effekt kan tolkas som en mer effektiv-studie 
om resultaten visar att det nya läkemedlet är mer effektivt. Motsatsen är dock inte möjlig och 
det beror på att man på förhand inte definierat hur mycket sämre ett nytt läkemedel kan vara 
och fortfarande bedömas vara lika bra som läkemedlet man jämför med.

Väldigt många studier inom 
forskning och läkemedelsutveck-

ling besvarar inte den viktigaste frågan, 
helt enkelt för att man fokuserat alltför 
mycket på att fundera på vad som kan 
mätas och hur patienter bäst kan följas 
upp. I stället bör man fundera på vad 
studien ska ge svar på och vad man vill 
kunna hävda när studien är färdig.
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kan studien inte senare användas för 
att hävda att det nya läkemedlet är lik-
värdigt (inte sämre). 

Ibland planerar man studier med 
inte sämre-design för att helgardera 
sig. Om studien då inte lyckas visa att 

det nya läkemedlet är mer effektivt än 
en etablerad behandling så kan man i 
stället kanske dra slutsatsen att det nya 
läkemedlet inte är sämre.

Vad ska man jämföra med?
I tidiga kliniska studier vill man gärna 
veta att ett nytt läkemedel har effekt – 
att visa exakt hur effektivt det är jäm-

fört med andra läkemedel spelar min-
dre roll. Det naturliga att jämföra med 
i dessa fall är placebo, om det är medi-
cinskt försvarligt. 

När man jämför mot placebo får man 
ett absolut mått på hur effektivt läke-

medlet är och en studie mot placebo kan 
ge ett tidigt svar att behandlingen fung-
erar. I en senare studie, när läkemedlet 
nått en senare klinisk fas, vill man ofta 
kvantifiera behandlingseffekterna och 
visa hur effektiv en ny behandling är 
jämfört med etablerade behandlingar. 
Studien måste då vara jämförande mot 
en annan behandlingsregim. 

De sena, stora fas III-studierna har 
också oftast mer generösa kriterier för 
inklusion, det vill säga man definierar 
patienter som kan inkluderas mindre 
restriktivt. Det gör att patientpopula-
tionen blir mer heterogen och samti-
digt mer representativ för den kliniska 
verkligheten, med andra ord får man 
högre extern validitet. Fas III-studier 
är oftast betydligt större än fas II-stu-
dier. Orsakerna till att fas III-studier är 
större är både statistiska, medicinska 
och regulatoriska, förutom att studie-
populationen blir mer heterogen kan 
en jämförelse mot annan aktiv behand-
ling visa mindre skillnader än jämfö-
relse mot placebo.

Hur många patienter behövs i en 
klinisk studie?
Storleken på en klinisk studie bestäms 
av både statistiska, medicinska och 
regulatoriska aspekter. Ofta är må-
let att visa att en ny behandling är 
mer effektiv än etablerad behandling 
och då krävs en statistiskt signifikant 
skillnad, vanligen definierad som att 
p-värdet är mindre än 0,05. 

Hur stor studien behöver vara kan 
beräknas utifrån uppgifter om förvän-
tad skillnad i effekt, hur mycket effek-
ten varierar mellan patienter och hur 
säker man vill vara på att resultaten 
blir statistiskt signifikanta (power). 
Egentligen vet man först när studien är 
färdig hur många patienter som behövs 
för statistisk signifikans, det är då man 
känner alla parametrar. Så när studien 
planeras måste man gissa. Att dimen-
sionera studier kräver både medicinsk 
och statistisk kunskap kombinerat med 
erfarenhet av studieplanering. 

Hur man mäter sitt effektmått kan 
också påverka hur många patienter 
som behövs för att nå statistisk signifi-
kans och här kan statistiker ofta ge vär-
defull vägledning.

ANNA TÖRNER
statistiker och verkställande direktör
Scandinavian Development Services

När man planerar hur många patienter som behövs för att nå statistisk signifikans så är det 
flera parametrar man antingen måste gissa sig till eller veta något om, till exempel hur mycket 
effekten varierar mellan patienter och hur stor effekten av läkemedlet är. Dessutom måste 
man ta strategiska beslut med avseende på hur säker man vill vara att lyckas (power).
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I tidiga kliniska studier vill man 
gärna veta att ett nytt läkemedel 

har effekt – att visa exakt hur effektivt 
det är jämfört med andra läkemedel spelar 
mindre roll. Det naturliga att jämföra med 
i dessa fall är placebo, om det är medi-
cinskt försvarligt.




