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Absoluta och relativa effektmått    
För att kunna bedöma den kliniska nyttan av ett läkemedel och bilda sig en upp-
fattning om hur effektiv en ny behandling är behöver man använda sig av både 
absolut riskreduktion och relativ riskreduktion. Det skriver Anna Törner, statisti-
ker och verkställande direktör i Scandinavian Development Services.
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Att snabbt skilja på vad som är absoluta riskreduk-
tioner (ARR) och vad som är relativa riskreduk-
tioner (RRR) är ibland svårt. Absolut riskreduk-

tion anses vara kopplat till den kliniska nyttan av en be-
handling och också det mått som används för att beräkna 
behandlingseffekter, till exempel Number Needed to Treat 

(NNT). En del statistiska metoder beräknar endast RRR och 
det är också det mått som bäst anger hur effektiv en ny be-
handling är jämfört med en annan behandling.

Ofta behövs båda måtten för att kunna bedöma den kli-
niska nyttan av ett läkemedel och bilda sig en uppfattning 
om hur effektiv en ny behandling är jämfört med etablerad 
behandling.

Olika mått på absolut riskreduktion 
Låt oss säga att patienter som får ett nytt MS-läkemedel 
upplever i genomsnitt 1,5 sjukdomsskov per patient med-
an patienter som får standardbehandling i snitt upplever 
två skov. Under det år som studien pågick observeras då i 
snitt en absolut riskreduktion på 0,5 skov (2 minus 1,5) per 
patient. Den relativa riskreduktionen beräknas då enkelt 
som: (1 minus 1,5/2) x 100 procent, med andra ger den nya 
behandlingen i snitt i 25 procent färre skov. Exemplet visar 
att ARR inte nödvändigtvis anges i procentenheter, medan 
relativa riskreduktioner alltid anges i procent. En enkel pa-
rallell möter vi dagligen i handeln: absoluta prisreduktioner 
anges oftast i kronor, medan relativa prisreduktioner anges 
i procent (till exempel 20 procents rabatt).

En annan egenhet när det gäller ARR är att den är tids-
beroende. I vårt exempel, om vi förutsätter att inget ändras, 
så skulle vi observera en annan ARR om studien pågått en 
längre tid, till exempel tre skov jämfört med fyra skov om 

studien pågått i två år. För absoluta risker måste vi därför 
ange vilken observationstid som avses. RRR är däremot 
ofta oberoende av tid. I det här exemplet är den relativa 
riskreduktionen 25 procent, oberoende av om vi väljer att 
se på en behandlingstid om ett eller två år (förutsatta att 
effekten kvarstår på samma sätt över tid).

   kompletterar varandra

Med andra ord är det 
kontexten (samman-

hanget) som avgör hur stor 
ARR som är intressant.
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Absolut riskreduktion i procentenheter
Det som ibland trasslar till det är att absolut riskreduktion 
också kan anges i procent när grundenheten är procenten-
heter (incidens). Ett enkelt exempel är när primärt effekt-
mått är incidens av en endpoint, till exempel att 40 procent 
av patienterna i interventionsgruppen drabbas av ett MS-
skov jämfört med 50 procent av patienterna i kontrollgrup-
pen under en specificerad tidsperiod. Den observerade ARR 
är här 10 procentenheter, medan den RRR är 20 procent. Ex-
emplet visar också något som nästan alltid gäller: RRR har 
ett högre numeriskt värde än motsvarande ARR. 

Sammanhanget avgör värderingen av absolut 
riskreduktion 
Låt oss säga att ett läkemedel minskar risken för en negativ 
effekt med 1 procentenhet, med andra ord en absolut ris-
kreduktion på 1 procent. Hur intressant är detta ur klinisk 
synvinkel? Gäller studien primärprevention inom kardio-
logi och hjärtläkemedel och risken för död minskar från 2 
till 1 procent, alltså en minskning med 1 procentenhet, så 
anses detta kanske som en betydlig riskreduktion. Å andra 
sidan skulle ingen dimensionera en cancerstudie för att do-
kumentera en ARR på 1 procentenhet (till exempel minskad 
dödlighet från 20 till 19 procent). 

Med andra ord är det kontexten (sammanhanget) som 
avgör hur stor ARR som är intressant. Vetskapen om att ett 
nytt läkemedel ger en ARR på 1 procent har inget värde om 
man inte samtidigt har kunskap om den totala incidensen 
(förekomsten), det är bara då man kan avgöra om 1 procent 
ARR är kliniskt intressant.

En ARR på 1 procent som i exemplet ovan kan motsvara 
en RRR på 50 eller 5 procent, eller något annat. Det finns 
alltså inget enkelt samband mellan storleken på ARR och 
RRR, om man inte känner till incidensen/risken i kontroll-
gruppen. 

Relativa reduktioner har nästan alltid ett högre värde än 
motsvarande absoluta reduktioner. Det finns dock ett un-
dantag när ARR i procentenheter har samma värde som 
motsvarande RRR i procent – den som inte kan fundera ut 
vilken situation detta gäller kan titta i slutet av artikeln.

När är relativ riskreduktion intressant?
I hjärtmedicinexemplet ovan är den relativa reduktionen 50 
procent, det vill säga en minskning från 2 till 1 procenten-
het. Det kan tolkas som att behandlingen halverar risken 
för död och i så fall är den nya behandlingen betydligt mer 
effektiv än referensbehandlingen. För cancerstudien mot-
svarar en absolut riskreduktion på 1 procentenhet en relativ 
riskreduktion på 5 procent vilket är en måttlig förbättring 
jämfört med existerande behandling. 

Mått på relativa riskreduktioner är värdefulla för att få 
en bild av hur effektiv en ny behandling är jämfört med 
existerande alternativ. Sedan behöver man även mått på 
den absoluta riskreduktionen för att förstå den kliniska nyt-
tan, med andra ord exakt vad en ny behandling ger i form 
av till exempel lägre antal dödsfall.

Många statistiska metoder som används för analys av 
kliniska studier, till exempel Coxregression och oddskvoter 
kan bara användas för att beräkna relativa risker. Det visar 
sig också att metoder som är baserade på att beräkna rela-
tiva risker ofta passar bra för att kvantifiera effekter av lä-
kemedel. Effekten av ett läkemedel är ofta ”relativ”, med 
andra ord observerar man större absoluta effekter hos pa-
tientgrupper med mer uttalade symptom, medan relativa 
effekter ofta kan vara mer homogena.

Metaanalyser och relativ riskreduktion  
I metaanalyser använder man ofta ett antagande om att 
den relativa riskreduktionen är densamma i olika studier 
även om de olika studierna har fokuserat på lite olika pa-
tientpopulationer och att de absoluta riskreduktionerna 
därför sannolikt varierar mellan studierna. Skattning av 
en gemensam relativ risk i metaanalyser kan därför inte på 
något enkelt sätt överföras till skattningar av absoluta ris-
ker, eftersom den varierar beroende på patientpopulation. 
Metaanalyser passar därför ibland dåligt i sammanhang 
där man ombeds presentera absoluta effekter av en ny be-
handling, till exempel i läkemedelsreklam.

Kommunikation om ARR och RRR är svårt
Nyligen hade jag en omfattande mejlväxling (inte mindre 
än ungefär 25 mejl) i en diskussion om absoluta risker och 
beräkning av NNT med en vän och läkare i ett stort läke-
medelsbolag i Sverige. Frågan gällde om man kan använda 
antalet händelser (till exempel MS-skov) i intervention och 
kontrollbehandling för att beräkna NNT. 

Det korta svaret är att det kan man absolut göra. Reduktion 
angett som antal skov per patient och år är ett mått på den 
absoluta effekten av behandlingen och i det inledande exem-
plet så behöver man behandla två patienter i ett år för att i snitt 
förebygga ett MS-skov. Detta eftersom vi reducerade skov-
frekvens med i genomsnitt 0,5 skov per patient och år. 

Och svaret på frågan om när ARR i procentenheter har 
samma värde som RRR i procent: När incidensen in kon-
trollgruppen är 100 procent. 

ANNA TÖRNER
statistiker, verkställande direktör

Scandinavian Development Services

Absolut riskreduktion anges ibland i procent men minst lika ofta 
i andra enheter. Relativa riskreduktioner anges alltid i procent. 
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