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Vetenskaplig planläggning
och ett kvalitetspräglat genom-
förande är två nyckelbegrepp
inom all klinisk forskning, men
speciellt betydelsefulla är dessa i
de omfattande program som
syftar till att säkerställa sam-
bandet mellan läkemedel och
nytta, relaterat till icke önskade
effekter.

Kommer det att fungera? är den pri-
mära frågeställningen för de avgörande
stegen inom klinisk forskning, fas III-
och en del fas IV-prövningar.

Aldrig är läkemedelsindustrin och
de kliniska forskarna så övertygade om
ett nytt läkemedels möjligheter som ef-
ter de initiala prövningarna i fas I och
fas II då man visat att preparatet kan
komma att fungera. Men det är först ef-
ter de omfattande och rigorösa fas III-
prövningarna och vissa tidskrävande
fas IV-program som man verkligen vet
om ett läkemedel fungerar.

Tid och kostnader är två andra vikti-
ga begrepp vid utveckling av ett nytt lä-
kemedel. Att föra en ny substans från
syntes till registrering beräknas ta om-
kring tio år till en kostnad av i storleks-
ordningen 1 miljard kronor eller mer
(Figur 1).

En annan betydande faktor som är
relaterad till tidskomponenten är pa-
tenttiden för en substans eller en pro-
cess. Denna faktor har på ett avgörande
sätt bidragit till att läkemedelsindustrin
idag fokuseras på att korta utvecklings-
tiden med bibehållna kostnader för att
uppnå en maximal marknadsfas under
gällande patentskydd. Detta har lett till
stegrade krav på kunskap och kreativi-
tet hos de personer som deltar i det kli-
niska utvecklingsprogrammet.

Logiskt tänkande viktigt
Logiskt tänkande, förmåga att ställa

de rätta frågorna samt att ifrågasätta
svaren är viktiga egenskaper vid plane-
ring av alla prövningar, men speciellt
viktiga i fas III och fas IV på grund av
deras omfattning.

Vad innebär det att studierna är om-
fattande? Vi har här valt att försöka be-

svara frågorna Vem? Vad? Hur? och
När?

VEM?
I fas III-prövningar är svaret på frå-

gan vem en stor grupp frivilligt medver-
kande patienter hos vilka behandlings-
effekten skall påvisas. Detta gäller så-
väl registrering av nya behandlingsprin-
ciper som etablering av nya indikatio-
ner för ett befintligt läkemedel. Patient-
materialen i fas III är också större än i
fas II för att om möjligt efterlikna kli-
nisk praxis och stärka resultatens gene-
raliserbarhet.

De stora utmaningarna i fas III-stu-
dierna beror till en del på slumpfaktorn,
men i en högre grad på de systematiska
felen (bias). Ett större patientantal däm-
par slumpens inflytande på resultatet,
men alltmer komplicerade protokoll
och allt fler centra i multicenterpröv-
ningar ökar risken för systematiska fel,
dvs situationsbetingade avvikelser ifrån
protokollet. Det är viktigt att känna till
om de 200 patienter som inkluderats i
studien härrör från en för prövningen
tillgänglig patientpopulation på 200,
1 000 eller 4 000, om prognostiska fak-
torer påverkat selektionen medvetet el-
ler omedvetet samt om randomisering-
en genomfördes konsekutivt som ut-
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»pro-drug converting»-enzym, såsom
herpes simplex virus tymidinkinas
(HSV-TK). Detta enzym spjälkar det
antivirala läkemedlet gancyklovir till
toxiska metaboliter vilka dödar trans-
ducerade, men även kringliggande tu-
mörceller. Den kanske mest lovande
metoden är s k immunmodulerande
genterapi, dvs försök att på olika sätt
stimulera tumörspecifika T- och B-lym-
focyters förmåga att döda tumören. Tu-
mörspecifika/associerade antigener har
nyligen identifierats vid bl a melanom,
ovarial-, njur- och bröstcancer samt vis-
sa typer av leukemi/lymfom. Tumör-
vacciner (Figur 2c) konstrueras genom
att isolerade tumörceller transduceras
in vitro med en viral vektor kodande för
immunstimulerande molekyler, t ex T-
cellsaktiverande cytokiner. Efter be-
strålning används cellerna som ett sub-
kutant vaccin, avsett att aktivera tumör-
riktade cytotoxiska T-celler (och anti-
kroppsproducerande B-celler). Recir-
kulerande T-celler uppsöker och avdö-
dar även mikrometastaser. Lovande re-
sultat ses i djurmodeller.
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sagts. Omklassificering av utvärderade
patienter samt massanalyser retrospek-
tivt kan leda till allvarliga systematiska
fel och öka risken för vilseledande in-
formation. Detta belyses i ett exempel
från ISIS 2, en preventionsstudie med
bland annat acetylsalicylsyra vid akut
hjärtinfarkt, där subgruppsanalyser re-
laterade till patienternas stjärntecken
kunde ge högst varierande utfall [Peto P,
pers medd]. Typ I-fel tillåter att en av 20
analyser utfaller falskt positivt enligt
vedertagen signifikansräkning.

Antalet patienter som bör inkluderas
i en fas III-prövning beror på nollhypo-
tesens utformning, kliniskt intressant
skillnad i effekt mellan de olika grup-
perna, nivån av α och β, typ I- och typ
II-felens storlek samt utformning av
prövningen (se ruta Hypoteser och fel-
typer).

Antalet patienter som finns att tillgå
varierar och är beroende av sjukdomens
art, och vid ovanliga sjukdomar finns ett
fåtal patienter att tillgå. Den hårda tids-
press som föreligger gör att befintliga
patientregister utnyttjas, alternativt att
en s k patientregistrering oftast görs på
tilltänkta kliniker innan själva pröv-
ningen kommer igång. Med detta vill
man motverka det välkända förhållan-
det att tillgången på en viss grupp pati-
enter är som lägst under själva pröv-
ningsperioden.

VAD?
Fas III-programmet syftar huvud-

sakligen till att utvärdera behandlings-
effekter och biverkningar, speciellt i
jämförelse med redan etablerad be-
handling, samt att fastställa det nya pre-
paratets dosering och långtidseffekter
[1]. Fas III-prövningar omfattar också
utvärdering av nya indikationer för ett
redan etablerat läkemedel.

Varje fas III-prövning styrs av ett

protokoll. Protokollet tjänar två syften,
det första är en beskrivning av studiens
vetenskapliga uppläggning (motive-
ring, behov, målsättning, dimensione-
ring, effektvariabler, biverkningar, re-
gistrering etc). Det andra syftet är att
fungera som en arbetsmanual med alla
viktiga skeenden för varje enskild pati-
ent såsom kriterier för inträde i studien,
behandlingsschema samt procedurer
för datainsamling och utvärdering. I
stora multicenterstudier är det också
brukligt med en separat instruktion till
frågeformulären för att underlätta det
praktiska genomförandet av studien.

Trots det ökade intresset från såväl
användare som producenter är det vik-
tigt att undvika att falla i fällan att låta
studien omfatta flera olika primära frå-
geställningar. Varje enskild prövning
skall ha en huvudmålsättning, som
präglar hela planeringen. I princip kan
enbart slutgiltiga resultat för i förväg
uppställda primära målsättningar leda
till terapirekommendationer. Andra
analysresultat är i bästa fall hypotes-
grundande för nya studier, såvida de ej
överensstämmer med övertygande re-
sultat från andra studier.

Dokumentera säkerheten viktigt
En mycket viktig del i såväl fas III-

som fas IV-prövningar är att dokumen-
tera läkemedlens säkerhet. Vilka even-
tuellt icke önskvärda effekter har det
studerade läkemedlet vid den aktuella
indikationen och den givna doseringen?

Parallellt med dokumentationen av
ett läkemedels effekt sker en kartlägg-
ning av dess säkerhetsprofil, vilket är
nödvändigt för att bedöma preparatets
s k risk/nytta-profil.

Det råder ofta en viss begreppsför-
virring när man diskuterar säkerhet. Till
säkerhetsparametrar räknas vanligen
information om misstänkta biverkning-
ar samt resultat av undersökningar som
inte syftar till att dokumentera effekt
utan har som mål att visa att substansen
inte har några skadliga egenskaper. Så-
dana parametrar är t ex laboratorieprov,
puls, blodtrycksdata och EKG-registre-

ringar (se ruta Grundläggande begrepp
för säkerhetsvärdering).

Under fas II och III växer läkemed-
lets säkerhetsprofil fram, speciellt dos-
beroende ADR (adverse drug reaction).
Då fas III-programmet startar är flera
delar av säkerhetsprofilen redan kända.
De prekliniska studierna har gett sub-
stansens kemiska karaktäristika samt
farmakologiska data. Djurstudier har
gett en indikation på organsystem som
kan påverkas negativt. I detta samman-
hang är det viktigt att påpeka att frånva-
ro av fynd inte är någon garanti för att
negativa effekter inte dyker upp senare.
Fas I-prövningen ger en indikation på
vilka dosberoenden ADR-substansen
har. Man skall dock inte glömma bort
att skillnad i känslighet hos friska för-
sökspersoner och patienter, t ex på
grund av sjukdomens modulerande ef-
fekt och förväntningar hos den behand-
lade, påverkar resultaten. För all pröv-
ningsverksamhet gäller att alla oönska-
de effekter skall rapporteras oberoende
av om man misstänker ett samband med
det studerade läkemedlet eller inte. På
detta tidiga stadium krävs det inte sällan
en samlad överblick av data från olika
prövare och källor för att ett eventuellt
positivt orsakssamband skall upptäckas.

HUR?
Vilken utformning man än väljer bör

den beakta: sjukdomens svårighetsgrad
som tidigare omnämnts, tidsvariationer,
cykliska egenskaper samt skillnader i
dosrespons.

Den vanligaste studieutformningen
är två parallella studiegrenar där en ny
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Figur 1. Kostnader för
läkemedelsutveckling i tid och pengar.

Hypoteser och feltyper
Nollhypotes förkastar en påstådd

skillnad mellan två behandlingar.

Alternativ hypotes bekräftar skill-
naden.

Typ I-fel förkastar felaktigt en kor-
rekt nollhypotes, vilket ger ett falskt
positivt resultat (uttrycks med α, som
ofta sätts till 5 procent).

Typ II-fel förkastar ej en falsk noll-
hypotes, vilket ger ett falskt negativt
resultat (uttrycks med β, som ofta sätts
till 10–20 procent).

Grundläggande begrepp
för säkerhetsvärdering
Adverse event, (AE-incident) = vil-

ken som helst ogynnsam händelse som
under behandling inträffar hos en för-
söksperson eller patient oavsett om
den orsakas av läkemedlet i fråga eller
ej. (Källa: Läkemedelsverkets författ-
ningssamling 1996:17)

Adverse drug reaction (ADR) = ad-
verse event med misstänkt orsakssam-
band till läkemedelsanvändningen.

Serious adverse event (SAE) = ad-
verse event av sådan grad av allvarlig-
het att det inträffade leder till döden,
intagning på sjukhus, förväntas orsaka
allvarliga men för patienten eller krä-
ver medicinsk eller kirurgisk interven-
tion för att inte leda till allvarlig skada.

Dosberoende(typ A-)biverkningar.
Vanliga, ofta förväntade på grund av
läkemedlets farmakologiska profil,
ofta icke allvarliga.

Icke dosberoende(typ B-)biverk-
ningar. Ovanliga, ofta allvarliga, icke
förväntade effekter av ett läkemedel.



terapi jämförs med standardbehandling
eller placebo. I mindre studier är det
vanligt att man stratifierar för de vikti-
gaste prognostiska faktorerna så att des-
sa blir jämnt fördelade i grupperna.

En under senare tid alltmer utnyttjad
utformning är en s k faktoriell design
[1]. Denna kan användas för jämförelse
av två eller flera behandlingsalternativ
(där placebo ofta ingår) utan att öka pa-
tientantalet. Den huvudsakliga fördelen
med denna studietyp är att varje be-
handling ges till halva studiepopulatio-
nen, vilket möjliggörs av kombinatio-
ner av de olika behandlingarna. Varje
behandling (singel eller kombination)
utvärderas separat mot all annan be-
handling (placebo eller annat läkeme-
del).

Randomisering, dvs en slumpvis
fördelning av patienterna till de olika
behandlingsgrupperna, är den kontrol-
lerade kliniska prövningens nyckelele-
ment, och den är viktig om man vill
undvika systematiska fel, alltså omed-
veten eller medveten styrning av be-
handlingstilldelningen. Randomise-
ringen bidrar också till att skapa balans
mellan behandlingsgruppernas kända
och okända prognostiska faktorer och
inför ett slumpmoment som är en förut-
sättning för statistisk kontroll av osä-
kerheten i slutsatserna. En randomise-
rad kontrollgrupp är därför att föredra i
alla jämförande prövningar.

Värdet av en korrekt genomförd ran-
domisering har gjort att man i allt stör-
re omfattning kräver att rapporter och
artiklar som redovisar resultat från kli-
niska studier separat beskriver tillväga-
gångssättet vid randomisering av de in-
kluderade patienterna [3]. Detta och
många andra förtydliganden krävs nu
av flera tidskrifter, såsom Lancet och
British Medical Journal, efter 1 januari
1997 [4, 5]. I en randomiserad prövning
är det viktigt att prövaren bedömer eti-
ken i att randomisera patienterna till en
viss behandling gentemot till en eventu-
ell egen behandlingspreferens. 

Registrering och värdering
av effekt och bieffekter
Behandlingsregimen, uppföljnings-

schemat och effektvärderingarna får
inte vara för komplicerade så att de ut-
gör en ständig källa till avvikelser. För
att undvika systematiska fel är det ock-
så väsentligt att alla randomiserade pa-
tienter även i en obehandlad kontroll-
grupp följs upp på samma sätt med sam-
ma prövare och samma värderingstek-
nik. Syftet är därvid att skapa likartade
betingelser för icke-läkemedelsrelate-
rade faktorer som kan påverka effekt-
värderingen. Det är önskvärt att klinis-
ka prövningar använder validerade mät-
metoder och att endast faktiska iaktta-

gelser rapporteras. För att undvika prö-
vares subjektiva påverkan vid effekt-
värderingen är det ofta nödvändigt att
denna sker utan vetskap om patientens
behandling. En dubbelblind prövning
innebär att såväl patient som prövare
inte är informerad om behandlingen.
Om detta inte är möjligt bör åtminstone
effektvärderingen utföras »blint».

Patientantalets
kritiska roll
Den största utmaningen är som tidi-

gare nämnts ofta patienttillgången. In-
nan en fas III-prövning påbörjas bör sex
frågor kring patientantal besvaras.

1. Vad är huvudsyftet? Morbiditets-
och mortalitetsstudier kräver olika stu-
diestorlek för att säkerställa resultaten.

2. Hur definieras den primära effekt-
variabeln? Utöver vanligtvis en primär
effektvariabel förekommer även en
kombination av flera variabler, varvid
ett mindre patientmaterial räcker.

3. Hur kommer data att analyseras?
Den enklaste analysen är i många fall att
jämföra den procentuella andelen pati-
enter som svarar på behandling i re-
spektive grupp. Vanligt är också att jäm-
föra uppnådda förändringar i behand-
lingsgrupperna. Vid analys av överlev-
nadsdata krävs mer avancerad teknik
för att dimensionera studiepopulatio-
nen.

4. Vilka resultat förväntas? Svaret på
denna fråga är viktigt för att bestämma
patientantalet. Relevanta data från tidi-
gare prövningar får här utnyttjas.

5. Hur liten behandlingsskillnad är
det kliniskt relevant att påvisa och med
vilken grad av säkerhet? Stora skillna-
der kan ofta visas med relativt små pati-
entmaterial. Det viktiga är emellertid att
verifiera den minsta kliniskt intressanta
skillnaden, som ofta handlar om tio pro-
centenheter vid t ex antibiotikastudier.

6. Svaren på dessa frågor och be-
stämningar av typ I- och typ II-felens
storlek (vanligtvis 5 resp 20  procent)
utgör grunden för beräkningen av pati-
entantalet. Det är praxis att randomise-
ra 10 procent fler patienter än vad den
statistiska beräkningen ger vid handen
för att gardera för bortfall på grund av
icke utvärderbara patienter.

Intention to treat. I flertalet stora
prövningar utförs idag som första jäm-
förelse en s k intention to treat(ITT)-
analys, som definitionsmässigt skall
omfatta samtliga randomiserade patien-
ter. Man har idag enats om en modifie-
rad ITT-analys, som tillåter att patienter
ej tas med som ej fått någon studieme-
dicin, som helt saknar uppföljningsdata
eller som fått fel diagnos vid inklude-
ringen. Då dessa bortfallsmöjligheter
kan missbrukas ställs höga krav på s k
blindad expertgranskning vid denna se-
lektion. Detta bortfall bör högst omfat-

ta 5 procent av studiepopulationen för
att bibehålla studieresultatets trovärdig-
het. Dessa patienter skall också redovi-
sas i utvärderingen av prövningsresul-
tatet.

Per protokoll. Den andra typen av
huvudanalys kallas huvudanalys per
protokoll (PP), där arten av protokolls-
brott som motiverar bortfall ifrån analys
är identifierad i förväg, dvs inskriven i
protokollet. Denna selektion av patien-
terna skall också ske blint och bör ej
överstiga 20 procent av det totala pati-
entantalet. Exempel på protokollsbrott
kan vara otillräcklig behandlingstid, an-
nan olämplig behandling och nytill-
kommen sjukdom.

Adverse events. (AE) kan vara svå-
ra att känna igen då de kan samman-
blandas med nydebuterade sjukdomar
eller symtom som hör till grundsjuk-
domen. Sällsynta (typ B) ADR kräver
dessutom stora patientmaterial för att
dokumenteras, varför man ofta måste
kombinera information från flera olika
studier. Det är inte ovanligt att denna
typ av ADR först upptäcks efter att
läkemedlet har kommit ut på markna-
den.

Det är därför viktigt att konsekvent
metodologi används vid insamling, do-
kumentation och analys av säkerhetsda-
ta. Icke önskade effekter kan dokumen-
teras på flera olika sätt där de två vanli-
gaste är spontan rapportering från pati-
enten och observation av prövare eller
annan personal.

Dessa frågor kan vara öppna, dvs av
arten »Har något ovanligt/oväntat in-
träffat under …», vilket ger läkaren,
patienten eller deras närmaste omgiv-
ning möjlighet att fritt redogöra för
alla observationer av »negativ» karak-
tär. Ett annat förhållningssätt är en spe-
cifik utfrågning per system/organ-
klass. Den vanligaste metodiken i fas III
är observation av prövare och frågor till
patienten. Då denna metod används fö-
rekommer ofta checklistor då man ak-
tivt och på ett standardiserat sätt vill
samla information om en viss typ av
symtom. Vilken typ av registrering
man väljer har stor betydelse för vilka
fynd man kommer att få och beror
bland annat på studerad indikation
samt antal och typ av patienter i pröv-
ningspopulationen. Det är inte ovan-
ligt att båda typerna av registrering an-
vänds, varvid den specifika utfråg-
ningen kommer efter den spontana.

Om/när en enskild patient råkar ut
för en allvarlig skada i samband med att
han deltar i en klinisk prövning skall
detta rapporteras till läkemedelsmyn-
digheterna. Vad som räknas som en all-
varlig händelse har fastlagts av olika lä-
kemedelsmyndigheter [2, 6]. Idag finns
det en överenskommelse inom ramen
för ICH (International Committee of
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Harmonization) [6] för vad som är an-
mälningspliktigt.

Som tidigare nämnts är det svårt
och i vissa fall tillochmed omöjligt att
i ett enskilt fall göra en bedömning hu-
ruvida läkemedlet har orsakat den ob-
serverade händelsen. Olika metoder,
alltifrån en bedömning av prövaren ba-
serad på klinisk observation till olika
typer av algoritmer, används [7-9]. Sä-
kerhetsdata presenteras vanligen med
enkel frekvensberäkning, dvs antalet
fall dividerat med antalet exponerade
individer. I längre studier används ofta
s k life table-metodik som för ett visst
symtom  också tar hänsyn till tidsför-
loppet för symtomfrekvensens utveck-
ling [10].

NÄR?
Fas III-prövningarna påbörjas som

tidigare nämnts när vissa fundamentala
fas II-data såsom påvisande av tilltänkt
effekt, dos-respons samt frånvaro av
högfrekventa allvarliga icke önskvärda
effekter föreligger. De toxicitetsstudier
som krävs för att starta fas II-prövning-
arna räcker som regel för att starta fas
III-programmet, men detta är beroende
på indikation, behandlingstidens längd
samt om kvinnor i fertil ålder kommer
att inkluderas.

Fas IV-programmet startas när ett
nytt läkemedel godkänts för lansering,
eller när ett känt läkemedel accepterats
för behandling av en ny indikation. Nu
vet man att det fungerar och att de mest
frekventa icke önskade effekterna är
kända. Fortfarande saknas oftast till-
räckligt med data vid långtidsbehand-
ling samt kunskap om lågfrekventa all-
varliga icke önskade effekter, s k idio-
synkratiska reaktioner. Det senare sam-
manhänger med det stora patientantal
som erfordras för att belägga ovanliga
biverkningar (Tabell I).

Det har lett till att många myndighe-
ter idag kräver en s k post marketing
surveillance-uppföljning i samband
med registrering av ett nytt läkemedel
eller en ny indikation.

För att besvara dessa frågeställning-
ar krävs stora patientmaterial och lång
tids uppföljning, vilket ställer höga krav
på organisation och kvalitetssäkring.

Så kallade multicenterprövningar
har blivit allt vanligare för att under en
rimlig tid uppnå ett erforderligt antal
patienter.

I många multicenterprövningar strä-
var man efter att uppnå en så stor likhet
med vardaglig sjukvård som möjligt.
Dessa prövningar benämns manage-
ment-prövningar, och valida resultat
från denna typ av prövning anses all-
mänt ge en högre grad av generaliser-
barhet.

I dessa stora prövningar är det viktigt
med en central konsekutiv randomise-
ring av patienterna så att ingen medve-
ten eller omedveten selektion utanför
protokollet äger rum. Ett ytterligare
krav vid en multicenterprövning är in-
tention to treat (ITT). En konsekvent
genomförd ITT-analys kan ge mycket
viktig information om prövningsresul-
tatets generaliserbarhet.

Organisation
Varje multicenterprövning bör ha en

bra organisation och en tillfredsställan-
de finansiering. Förutom en organisa-
tionskommitté bör själva multicenter-
prövningen också ha en fristående kom-
mitté bestående av 2–3 specialister
inom det aktuella ämnesområdet, pröv-
ningsmetodik och statistik. Denna
grupp övervakar prövningens fortskri-
dande med huvudinriktning på överras-
kande händelser som kan föranleda när-
mare utredning och eventuellt avbrott
av hela projektet. Organisationskom-
mittén ansvarar för det löpande arbetet
vid prövningens genomförande.

Kvalitetskontroll
och kvalitetssäkring
Med flera centra och många medar-

betare i ett projekt krävs större insatser
för att tillförsäkra sig en hög kvalitet i
prövningens genomförande (se ruta
Grundelement för hög kvalitet). Infor-
mationshanteringen är en viktig del i en
multicenterprövning, alltifrån patient-
formulärets ifyllande, monitorering in-
klusive kontroll av källdata, insamlan-
de, dataprogram, datainmatning och
slutlig analys. Hela genomförandet
kvalitetskontrolleras med hjälp av mo-
nitorfunktionen. Såväl prövarens som
monitorns insatser bör slumpvis eller
vid behov granskas av en ansvarig för
kvalitetskontroll inom företaget. En så-

dan granskning kan också ske från Lä-
kemedelsverket.

Tillstånd och avtal
För att starta en klinisk prövning

krävs tillstånd av Läkemedelsverket
(LV). Innan tillstånd ges granskar LV
protokollet och kontrollerar att all er-
forderlig dokumentation såsom kemi,
djurfarmakologi, toxicitet, farmakoki-
netik och tillgängliga kliniska data före-
ligger.

Den lokala forskningsetiska kom-
mittén skall också ge sitt tillstånd innan
prövningen startar. Här sker en såväl
medicinsk som lekmannamässig be-
dömning av projektet som är till stor
hjälp för prövarens etiska värderingar.

I avtalet med sjukvårdsinrättningens
huvudman skall sjukvården komma
överens med sponsorn, läkemedelsföre-
taget, om de extra kostnader sjukvården
åsamkas i en klinisk prövning. Detta av-
tal inkluderar även patientavgifter för
kontrollbesök som ligger utanför regul-
jär sjukvård.

Till sist rekommenderas också ett se-
parat avtal mellan prövare och läkeme-
delsföretaget, sponsorn. I detta avtal re-
gleras ansvar och arbetsinsats samt kon-
sekvenser av eventuella förändringar
under studieperioden. Även frågor
kring ägandet av data, manuskriptfram-
tagning och publicering kan med fördel
inrymmas i avtalet.

Etik
Etiska krav för kliniska prövningar

har stadfästs i Helsingforsdeklaratio-
nen, först i den ursprungliga versionen
[11] och därefter i ett flertal reviderade
upplagor. Denna deklaration har anta-
gits över hela världen och utgör idag ett
huvuddokument för etiken som all be-
rörd personal bör ha en god kännedom
om. Huvudansvaret för att tillförsäkra
en tillfredsställande etik i en klinisk
prövning ligger alltid hos de kliniska
prövarna.

En fundamental del i etiken är infor-
mationen till patienten och dennes med-
givande. Detta kan vara en svår uppgift
där varje prövning får bedömas för sig.
Kan en fullständig förklaring av sjuk-
domen vara negativ? Varje prövare
måste överväga hur omfattande infor-
mation varje patient kan tolerera.

För patienter som ingår i en prövning
finns ett väl fungerande försäkrings-
skydd. Förutom den allmänna patient-
försäkringen gäller också den s k läke-
medelsförsäkringen, som är tecknad av
läkemedelsföretagen i Sverige.

Sammanfattning
Denna artikel har diskuterat värdet

av en vetenskaplig planläggning och ett
kvalitetsmässigt genomförande för att
visa att läkemedlet fungerar. För detta
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Tabell I. För att dokumentera en viss symt-
omfrekvens med 95 procents sannolikhet
krävs följande antal patienter.

Symtomfrekvens, procent

1 0,1 0,01
Antal patienter 386 3 750 40 053

Grundelement för hög kvalitet
Tre grundelement för att tillförsäk-

ra en studie en hög kvalitet: 
1. Skriftliga riktlinjer för kvalitets-

kontroll (standard operating proce-
dures, SOP).

2. Utbildad personal för monitorering
av välinformerade och ansvarsta-
gande kliniska prövare.

3. Kvalitetssäkringssystem med au-
dits och inspektioner utförda av
sponsor respektive myndighet.



krävs god kunskap i prövningsmetodik
och erfarenhet av kliniska prövningar.

Vid planläggning av en ny prövning
eller vid granskning av en rapport om
ett till synes trovärdigt resultat av en kli-
nisk prövning bör varje kliniskt verk-
sam prövare ta ställning till följande
elementära frågor:

• Finns det en klart angiven hypotes
med en klart definierad effektvaria-
bel?

• Hur representativ är studiepopulatio-
nen?

• Hur genomförs randomiseringen av
inkluderade patienter?

• Sker blindning av patienter och prö-
vare, framför allt avseende mjuka ef-
fektvariabler?

• Är doseringen av det studerade läke-
medlet och aktiv kontroll relevant för
slutsatsen om jämförande effekter?

• Sker all effektregistrering och utvär-
dering enligt prövningsplanen eller
har nya tillkommit och i så fall varför?
Har analyser ej nämnda i protokollet
lyfts fram som primära? (Denna fråga
är ofta svår att besvara om protokollet
ej tillräckligt väl redovisats i metod-
avsnittet.)

• Sker en sammanställning av alla be-
handlingsavbrott och dess orsaker
och hur hanteras dessa i slutanalysen?

• Blir slutsatsen kongruent med upp-
nådda resultat och är givna terapire-
kommendationer relevanta utifrån
prövningsresultatet?

När dessa till synes enkla och han-
terbara frågor och principer har beak-
tats och besvarats på ett entydigt sätt
och ett erforderligt antal patienter stu-
derats finns all anledning att tro att
prövningen skall kunna genomföras på
ett optimalt sätt om det är ett protokoll
som granskas, eller att erhållna resultat
som presenteras i artikeln kan anses
slutgiltiga.
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Vad händer i slutna rum då
läkare blir problem? Hur lö-
ser man konflikter vid miss-
öden i vården? Vem kan ge
ett bra stöd till anmälda lä-
kare?
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rade Läkartidningen 21
artiklar om problemläkare,
läkarproblem, ansvarsfrå-
gor och patientförsäkring-
en. De har nu samlats i ett
80-sidigt häfte, som kan 
beställas med kupongen
nedan.
Pris 75 kronor. Vid 11–50
ex 67 kronor, vid högre upp-
lagor 63 kronor/exemplar.
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