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Okej, jag överdriver lite, men 
när man skrapar på ytan så 
är det faktiskt många som 

egentligen inte vet varför vi beräknar 
konfidensintervall och p-värden. Alla 
vet ATT vi bör göra det, men VARFÖR 
är många gånger inte helt kristallklart. 
När jag själv gick min första statistik-
kurs för ca 30 år sedan tänkte jag både 
”Hur svårt kan det va’?” Och framför 
allt tänkte jag ”Hur dödligt tråkigt är 
inte detta?” Straffet för sådan noncha-
lans blev en livslång passion för just 
statistik och, kanske ännu mer, kom-
munikation om vad statistik faktiskt 
kan användas till. Den här gången 
försöker jag belysa några av de mest 
fundamentala begreppen när det gäl-
ler statistik och kliniska studier. Den 
här artikeln borde jag skrivit allra först.

De exakta resultaten i den kliniska 
studien är ointressanta
Väldigt kategoriskt så kan man säga att 
vi inte är intresserade av hur det gick 
för patienterna i en klinisk studie. De 

är redan färdigbehandlade och vi VET 
hur resultaten blev, med nästan 100 
procents säkerhet. Om 63 procent av 
patienterna fick effekt på den nya be-
handlingen och endast 47 procent hade 
motsvarande effekter på komparatorn, 
så vet vi att 16 procent fler patienter re-

sponderade på den nya behandlingen. 
Så varför krånglar vi till det med skatt-
ningar av skillnad i behandlingseffekt 
och konfidensintervall? Förklaringen 
är enkel; när vi gör en klinisk studie så 
är det för att försöka skatta den sanna 
effekten av ett nytt läkemedel, den som 
vi skulle ha kunnat observera utan 
felkällor om vi behandlade ett oänd-
ligt stort antal patienter. Av praktiska 
orsaker är vi begränsade till ett litet 
urval patienter (den kliniska studien) 
och vi använder detta stickprov för att 
dra slutsatser om den sanna effekten 
av det nya läkemedlet. Den kliniska 
studien är alltså ett verktyg för att ap-
proximera ”sanningen”.

Hur svårt kan det va’? 
Ibland får jag frågan varför vi statistiker krånglar till 
det så mycket? Kan man inte bara räkna ut hur stor 
andel (till exempel i procent) som tillfrisknar på den 
nya behandlingen och sedan jämföra det med hur det 
ser ut för komparatorn? Helt krasst är ju detta mate-
matik som en 15-åring klarar av och varför behöver vi 
koppla in en statistiker och räkna ut ett konfidensinter-
vall? Antingen är en ny behandling bättre. Eller inte. 

Så varför krånglar vi till det 
med skattningar av skillnad i 

intervall?

statistik
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Konfidensintervall ger precision 
för våra skattningar av den sanna 
effekten
I studien ovan så blir vår bästa giss-
ning av den sanna effekten att det nya 
läkemedlet är 16 procent bättre än jäm-
förelsebehandlingen. Vår mest logiska 
gissning blir att lita på det vi observe-
rar och det blir vårt huvudresultat. För 
att kunna bedöma hur värdefull denna 
skattning är, det vill säga hur nära den 
ligger sanningen, behöver vi konfi-
densintervall. Det 95%-iga konfidens-

intervallet definierar ramarna, inom 
vilken den sanna effekten förmodligen 
ligger. Det är därför en stor studie ger 
ett smalare konfidensintervall; då får vi 
mer information och kan göra en bättre 
skattning av den sanna effekten. Om vi 
gjorde en klinisk studie oändligt stor 
skulle konfidensintervallet bli smalare 
och smalare för att till sist, när studien 
omfattar alla möjliga patienter (nu och 
i framtiden), sammanfalla med punkt-
estimatet. Konfidensintervallet är ett 
mått på hur säkra vi är på vår huvud-
gissning (punktestimatet).

Extern och intern validitet
I förbindelse med kliniska studier, pra-
tar man om extern och intern validitet. 
Extern validitet, som inte är tema för 
den här artikeln, handlar mycket om 
att resultaten skall vara generaliser-
bara för en bredare patientpopulation. 
I fas III, det vill säga i registrerings-
studierna, är generaliserbarhet viktigt, 
man vill att de effekter som observeras 
i de kliniska studierna skall vara va-
lida för en bredare klinisk population. 
Intern validitet handlar om att vi skall 
kunna vara säkra på att de behand-
lingseffekter vi observerar i en klinisk 
studie verkligen kan relateras till den 
variabel vi är intresserad av, oftast en 

Det finns många felkällor i statistiska analyser. Ibland kan man använda fel test med ändå nå rätt 
slutsats och omvänt, använda fel test och räkna rätt men ändå komma fram till helt galna resultat. 
Bild: Anders Gunér.

Det är därför en stor studie ger ett 
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ny behandling jämfört med standard-
behandling. De viktigaste parametrar-
na för hög intern validitet är att stick-
provet, det vill säga de patienter som 
ingår i studien, är slumpvis utvalda 
och att studien är randomiserad. Av 
alla studietyper som finns så har ran-
domiserade studier generellt sett högst 
bevisvärde.

Vad innebär egentligen 
randomisering?
Randomisering innebär att man i en 
klinisk studie som jämför två behand-
lingar slumpmässigt bestämmer vem 
som skall få vilken behandling. Ran-
domisering är det absolut viktigaste vi 
gör för att säkra studiens interna vali-
ditet. För några år sedan var jag med 
och såg närmare på en sårläknings-
studie hos diabetiker. Det visade sig att 
forskningssköterskan ”randomiserat” 
de sjukaste patienterna, de med störst 
och djupast sår, till den aktiva behand-
lingen. Intentionen var god – de svårast 
sjuka måste få bäst behandling och om 
de sjukaste patienterna fick den aktiva 
behandlingen så kan det ju inte ge bias 
i favör av aktiv behandling? Svaret är 
förstås att det vet vi inte. Det kan fak-
tiskt vara så att de patienter som har 
svårast sjukdom responderar bäst på 
behandling. Randomisering skall vara 
slumpmässig (det hörs på ordet!) – då 
bidrar det till hög intern validitet.

Vad menas med ”statistisk 
modellering”?
För att vi skall kunna dra slutsatser 
om den sanna skillnaden i behand-
lingseffekt så är det bra om man från 
början kan säga något om hur de olika 

värdena ”uppför sig”. Det kanske van-
ligaste antagandet vi gör är att våra 
observationer är normalfördelade. Om 
det är rimligt att anta normalfördel-
ning så blir det lättare för då vet vi att 
skattningar som varians, medelvärde 
och statistiska test som t-testet ger 
rimliga svar.

Ibland är verkligheten inte så enkel 
och det behövs mer komplicerade för-
delningar och modeller för att beskriva 
verkligheten på ett bra sätt. När man 
då arbetar med statistisk modellering, 
betyder det inte att man ändrar data på 
något sätt utan att man helt enkelt för-
söker hitta en bra beskrivning av hur 
data uppför sig. Lite som när man byg-
ger en platsbyggd bokhylla istället för 
att köpa Billy på IKEA. Om vi lyckas 
identifiera, eller skapa, en modell som 
beskriver hur verkligheten uppför sig 
har vi fördelen av att kunna använda 
parametriska metoder för att göra våra 
skattningar. Har man ingen bra be-
skrivning av hur data uppför sig an-
vänder man ofta icke-parametriska me-
toder.

Parameteriska och icke-parame-
triska metoder – vilket är bäst?
Om man kan använda parametriska 
modeller, genom att vi vet hur fördel-
ningen av data ser ut, så ger de oftast 
bra resultat och högst statistisk power, 
det vill säga det är möjligt att med 
större säkerhet kunna identifiera skill-
nader i behandlingseffekt. Om det inte 
går att göra rimliga antagande om hur 
data fördelar sig så är vi hänvisade till 
icke-parametriska metoder. För över-
levnadsdata, det vill säga tid till hän-
delser (ofta död och eller sjukdoms-
progression), är det ofta inte möjligt att 
anta någon rimlig modell för hur data 
fördelar sig. Två av de mest använda 
statistiska metoderna inom medicinsk 
forskning, Kaplan-Meier och Coxreg-
ression, är exempel på metoder som 
inte gör antaganden om fördelning av 
data. Vad gäller Coxregression, brukar 

man säga att det är en semiparametrisk 
metod; baselinehazarden är icke-para-
metrisk, andra delar av metoden för-
utsätter antaganden om proportionell 
hazard. Det är alltså inte frågan om vad 
som är bäst utan om det är möjligt att 
identifiera en bra modell för hur obser-
vationer fördelar sig.

Kan man ljuga med statistik?
Mark Twain anses att ha popularise-
rat citatet ”There are three kinds of 
lies: lies, damned lies, and statistics”. 
Och det finns såklart orsaker till att 
vi skrattar igenkännande åt detta. 
Egentligen är det inte speciellt lätt att 
ljuga med statistik – om mottagaren av 
budskapet är kunnig. Lättmanövrerbar 
statistisk programvara, som enkelt gör 
alla möjliga analyser har ibland lett till 
att både avsändaren och mottagaren är 
okunniga, och då blir det såklart fel. I 
statistik refererar man ofta till typ I-fel, 
när man av en slump hittar en skillnad 
som inte är reell, eller typ II-fel, när 
man missar att identifiera en relevant 
skillnad i behandlingseffekt, ofta för 
att studien är för liten och då inte ger 
konklusiva resultat. Ibland pratar man 
om typ III-fel och typ IV-fel, när man 
gjort felaktiga antaganden och/eller 
använt felaktiga statistiska metoder, 
men kanske ändå räknat rätt. Så, kan 
man ljuga med statistik? Mja, egentli-
gen inte. Men, dåliga kunskaper, och 
förenklade tolkningar gör att det inte 
alltid är lätt att bedöma resultaten!

 

ANNA TÖRNER
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Egentligen är det inte speciellt 
lätt att ljuga med statistik – om 

mottagaren av budskapet är kunnig.



Market Access Utbildning 
28-29 november 2018, Grand Hotel, Saltsjöbaden

Vi kommer under de här två dagarna fokusera på att ge deltagarna en god grundläggande 
förståelse för market access landskapet i Sverige. Kursen lämpar sig för KAMs, MSLs, och 
de flesta funktioner inom marknad/sälj som behöver fördjupad kunskap i området.

Lars-Åke Levin,  
Professor i Hälsoekonomi
Avdelningen för hälso- 
och sjukvårdsanalys,
Linköpings Universitet 

Kajsa Olsson,  
Konsult/vd
Nordic Pharma Access NPA AB

Dag 1:
Förmiddag
Vi inleder med att gå igenom market access land-
skapet i Sverige och hur beslutfattandet styrs, lag-
stiftning, regelverk och prioriteringsprinciper
 
Eftermiddag
På eftermiddagen går vi vidare med 
beslutsfattare och viktiga stakeholders på natio-
nell och regional nivå och gör en kortare 
interaktiv övning kring besluts-
fattare/stakeholders. Därefter 
tittar vi närmare på Ordnat 
införande processen – Lands-
tingens process Vi avslutar 
dagen med den senaste 
utvecklingen ser ut inom 
market access området, 
riskdelning. Vi går igenom 
exempel på riskdelning – 
internationellt – och vad vi 
vet om TLVs/Landstingens 
riskdelningar.
 

Dag 2:
Förmiddag
Under dag 2 inleder vi med de verktyg och 
informationskällor som finns för att söka 
information och analysera market access 
situationen inom ett visst område. Vi går 
igenom de viktigaste källorna för information 
inom market access området. Under dag 2 
kommer vi också att göra ett grupparbete med 
specifika produktexempel. Hur kan man söka 

informa tion och lägga pusslet för att analysera och 
förstå market accesssituationen för en produkt? (Vi 
använder publika källor, analyserar situationen och 
försöka förstå grunder för beslut och vilka konse-
kvenser det kan komma att få för market access situ-
ationen inom det specifika terapiområdet.) Lars-Åke 
och Kajsa deltar aktivt och kommer med förslag och 
feed back på analysen. Produktexempel kommer att 

täcka in ett brett spektrum från primärvård 
till specialistläkmedel.

 
Eftermiddag

Vi avslutar kursen med göra 
en internationell utblick: 

Hur ser market access 
utvecklingen ut i andra 
länder? Särskiljer vi oss i 
Sverige? Uppsummering 
och avslutning

Utbildningen är två-
dagars internat och kostar 

14.750:- + moms.

Hör av dig på: 
  

för att anmäla ditt intresse, 
eller ring 08-57010520. 
 

redaktionen@pharma-industry.se




