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I tidiga studier för nya läkemedel väljer man därför ofta 
enklare effektmått, som ger snabbare och säkrare svar 
än de kliniska effekter man egentligen är intresserad 

av, som ofta kräver större studier och/eller längre uppfölj-
ning. Ett enkelt exempel är ett läkemedel som skall skydda 
diabetiker mot njursvikt och -transplantation på lång sikt. 
Istället för att planera en studie över 20–30 år väljer man att 
mäta proteinutsöndring i urin eller njurens filtrationsför-
måga med förhoppning om att dessa markörer predikterar 
hur det går för patienten på lång sikt.

Vitsen med blodtryckssänkande läkemedel 
är inte främst att sänka blodtrycket
Det låter bakvänt, men det vi vill åstadkomma med blod-
tryckssänkande läkemedel är egentligen inte lägre blod-
tryck utan lägre sjuklighet och dödlighet. Vi vet genom tidi-
gare studier och epidemiologiska data att det finns en stark 

koppling mellan högt blodtryck och främst kardiovaskulär 
sjuklighet. Blodtryckssänkning är alltså ett surrogateffekt-
mått för det man egentligen vill åstadkomma – reducerad 
risk för kardiovaskulär sjukdom och död. Tidigare kunde 
nya blodtryckssänkande läkemedel godkännas enbart på 
studier som visade blodtryckssänkning. I senare decennier 
har det blivit större fokus på studier med kardiovaskulära 
events som visar att sjuklighet och dödlighet påverkas. Det 
har visat sig att det finns inget 100 procent säkert samband 
mellan blodtryckssänkning och reduktion av sjuklighet och 
dödlighet utan att flera faktorer spelar in. 

’Patient Outcome’ är oftast mest intressant 
på alla sätt
De effekter som oftast är intressantast ur medicinsk och 
regulatorisk vinkel är hur bra effekten är kliniskt, det vill 
säga hur det faktiskt går för patienten. Antingen bedömt 

Vad skall man egentligen     
En av de trixigaste frågorna som finns när man designar kliniska studier är att 
välja effektmått (endpoint på engelska). Å ena sidan kan man ju tänka att det är 
viktigt att verkligen ta reda hur det går för patienten på lång sikt, å andra sidan 
vill man gärna att studier skall gå fort och att man relativt tidigt får svar på 
om en behandling kan tänkas vara effektiv. 

Det låter bakvänt, men det vi vill 
åstadkomma med blodtryckssänkande 

läkemedel är egentligen inte lägre blodtryck 
utan lägre sjuklighet och dödlighet.

Det är inte alltid uppenbart vilken endpoint som är mest lämplig i en klinisk studie. Surrogateffektmått kan ofta ge snabbare och 
tillräckligt tillförlitliga svar för tidiga studier. Bild: Anders Gunér.
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av behandlade läkare eller så kallade ’Patient Reported 
Outcomes’ – hur patienten upplever effekten av behand-
lingen. Leder den ökade bentätheten till färre frakturer? 
Ger den nya migränbehandlingen färre och/eller mildare 
migränattacker? De kliniska effekter man är intresserad av 
är ofta av karaktären ja/nej och inträffar ofta långt fram i 
sjukdomsförloppet. De betyder att studier som fokuserar på 
’outcomes’ blir stora och långa. Det säger sig själv att det går 
snabbare att utvärdera om en ny behandling sänker blod-
trycket än om den förebygger hjärtinfarkter. Lösningen på 
detta dilemma är att tidiga studier ofta fokuserar på sur-
rogateffektmått och att de studier som slutligen skall leda 
till godkännande fokuserar på ’hårda’ outcomes. Ibland 
kan nya läkemedel godkännas på grund av studier med 
surrogateffektmått. Då krävs att surrogateffektmåttet är väl 
etablerat och med stor säkerhet predikterar för de effekter 
man är intresserad av.

Tidiga studier fokuserar på surrogateffektmått 
för snabba svar
Oftast krävs det mindre och kortare studier för att visa att 
ett nytt läkemedel har effekt om man använder ett surro-
gateffektmått. Det är faktiskt hela vitsen med att mäta nå-
got annat än det som är av störst kliniskt intresse. Exempel 
på några surrogateffektmått är exempelvis virusmängd 
i tårvätska (behandling av ögoninfektion), bentäthet vid 
behandling av osteoporos, antikroppstiter (vid vaccina-

tion) och tjocklek av ledbrosk vid behandling av artros. 
De kliniska effektmåtten som kunde varit aktuella – läk-
ning av infektion, risk för frakturer, risk för infektion och 
artrossmärta – tar längre tid och kräver större och längre 
studier. I läkemedelsutveckling gäller det att satsa på rätt 
projekt, både för att spara pengar och tid, men också för 
att undvika att exponera patienter för en behandling som 
inte är effektiv. Att använda surrogateffektmått är ett sätt 
att få snabbare svar.

Surrogateffektmått ger ofta bättre statistisk styrka
Surrogateffektmått har i tillägg ofta bra statistiska egenska-
per, speciellt med avseende på att ge så hög statistisk styrka 

som möjligt. En enkel förklaring är att surrogateffektmått 
ofta observeras på en kontinuerlig skala istället för dis-
tinkta utfall som har ett begränsat antal möjliga utfall. Ett 
enkelt exempel är blodtryck. Hur många mmHg förändras 
blodtrycket under behandling? Ett annat exempel är viral 
load där det finns ett oändligt antal möjliga utfall och små 
ändringar kan också registreras över tid. Om man istället 
väljer att se på om patienten tillfrisknar från sin ögonin-
fektion eller inte, blir svaret ja eller nej. Det finns såklart 
möjlighet för att en behandling fungerar men att man inte 
når helt fram. En sådan effekt fångas av en mätning av viral 
load men inte av ett dikotomt utfall som att registrera om 
patienten tillfrisknar eller inte. En konsekvens av detta är 
att endpoints med värden på en kontinuerlig skala oftast 
ger större power, det vill säga möjlighet att upptäcka skill-
nader i effekt mellan två behandlingar. Ett annan viktig 
faktor är att surrogateffektmått ofta är laboratorievärden. 
Bortsett från eventuella mätfel, så är surrogateffektmått 
mer objektiva (och mindre slumpmässigt variabla) än till 
exempel upplevd smärta och trötthet. Det gör också att 
exempelvis blindning i tidiga kliniska studier kan vara 
mindre viktigt.

Rätt effektmått för rätt fas i läkemedelsutveckling
Enkelt sagt finns det inga standardsvar för vilka effekt-
mått som är bäst i kliniska studier. Surrogateffektmått är 
ofta bra i tidigare studier, men samtidigt måste det finnas 

samstämmighet om att till exempel protein i urin är en bra 
prediktor för en begynnande njurskada. En annan faktor 
är hur stora effekter letar man efter när man väljer att se 
på en biomarkör istället för klinisk effekt. Vi kan ofta di-
rekt säga att en 10 procents reduktion i mortalitet är kli-
niskt relevant, men ta till exempel en 10 procents reduk-
tion av cystatin C (en annan njurmarkör), hur relevant är 
det? Grundregeln är att det effektmått man använder skall 
vara så etablerat att om studien ger de svar man siktar på, 
skall det vara enighet om att det är värt att ta läkemedlet 
vidare i klinisk prövning mot nästa fas. Finns det ingen 
medicinsk (eller regulatorisk) enighet om de surrogatmått 
man använder i en klinisk studie, riskerar studien att sluta 
i ett inkonklusivt ”jaså” och då finns det varken vilja eller 
underlag för att satsa vidare mot nästa fas i utvecklingen. 
En bra statistiker kan mycket mer än att beräkna p-värden 
och en viktig uppgift i statistikerrollen är just att vägleda 
runt val av effektmått och studiedesign.
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