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❙ ❙ Vilket värde kan livskvalitetsmått ha? Har observerade ef-
fekter klinisk mening?

Denna artikel syftar till att vägleda läsare av behandlings-
forskning med särskild hänsyn till värdet av patientrapporte-
rad information. Innehållet i artikeln bygger i stor utsträck-
ning på erfarenheter från deltagande i internationella samar-
betsgrupper av läkare och metodexperter [1-4] samt i SBU-
arbetsgruppen avseende systematisk kunskapssammanställ-
ning om behandling av astma och kroniskt obstruktiv lung-
sjukdom (KOL) [5, 6]. En grundläggande genomgång av livs-
kvalitet som effektmått, med valda exempel från rapporten,
återfinns i Läkartidningen 41/01 [7] och tjänar som inledning
till det följande. 

Aktuella riktlinjer vad gäller livskvalitetsmått sammanfat-
tas här genom en checklista för kvalitetsbedömning av livs-
kvalitetsforskning i kliniska studier [8].

❙ ❙ Fråga 1
När kan livskvalitet som effektmått vara motiverat?
Svar: Vid sjukdomar där kliniska studier prövar alternativa
behandlingsformer.

Kommentar: Livskvalitetsmått kan vara användbara för att
värdera terapieffekter vid alla svåra, långvariga tillstånd. När
bästa palliation är det främsta målet – dvs att göra patientens
liv så bekvämt, funktionellt och tillfredsställande som möjligt
– är också patienten själv den logiska experten på framgångs-
rik behandling [9]. 

Många goda exempel kan ges: när objektiva markörer av
sjukdomsaktivitet inte finns (t ex vid migrän), när sjukdom
karakteriseras av flera markörer (t ex astma), när sjukdom är
lika med ett symtomkomplex (t ex irritabel kolon), när be-
handling förväntas förlänga liv men till priset av stora in-
skränkningar i livskvaliteten eller när behandling inte nämn-
värt förväntas förlänga liv men kan öka livskvaliteten (t ex
cancersjukdomar), när högeffektiv behandling ges svårt drab-
bade (t ex avancerad reumatoid artrit), när lågeffektiv be-
handling ges mindre allvarligt sjuka (t ex benign prostataför-
storing), när sjukdom diagnostiseras via laboratorieprov utan
åtföljande symtombörda (t ex högt blodtryck) eller när sjuk-
dom klassificeras via ett enkelt mått men där sjukligheten är
multipel (t ex svår fetma). 

Vid jämförande kliniska prövningar med antagen lika
verkningsgrad på längre sikt av två farmaka är det viktigt att
dokumentera positiv inverkan på livskvaliteten (t ex åldran-
dets degenerativa sjukdomar). 

Även vid akuta insjuknanden (t ex hjärtinfarkt, slaganfall)
kan prövningar av optimal behandlingsarsenal inkludera livs-
kvalitetsmått, utom vid behandling med otvetydig och väl to-
lererad effekt [8]. 

Att kritiskt värdera en artikel om livskvalitetsforskning
försvåras av det faktum att termen »livskvalitet« ökat mer i
användning än i precision, dvs begreppet är inte alltid veten-
skapligt definierat och mätt, och resultaten är därför svåra att
uttolka. Även i ansedda medicinska tidskrifter finns en bety-
dande variation. Detta blir tydligt i litteratursökningar, där
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t ex Medline ger ett kraftigt stigande antal träffar inom områ-
det »quality of life« från slutet av 1970-talet, då söktermen in-
troducerades i Index Medicus. Med tillägget »question-
naires« till sökningen sjunker antalet artiklar drastiskt, och
man är på god väg att ringa in den vetenskapligt grundade
livskvalitetsforskningen i kliniska studier.

❙ ❙ Fråga 2
Vilka krav kan ställas på livskvalitet som effektmått?
Svar: Kriterier finns för bedömning av begrepps- och mätmo-
dell, så att psykometrisk kvalitet kan säkerställas.

Kommentar: Ett pionjärarbete har utförts av Medical Out-
comes Trust (MOT) och dess Scientific Advisory Committee,
en internationellt sammansatt expertgrupp. MOT är en icke-
vinstdrivande organisation som garanterar tillgängligheten av
goda resultatmått vad gäller hälsostatus/hälsorelaterad livs-
kvalitet samtidigt som standardiseringen av innehåll, poäng-
sättning, skalkonstruktioner och benämning skyddas. Syftet
har varit att åstadkomma universell spridning av mätinstru-

ment som uppfyller särskilda krav på psykometrisk kvalitet
[10]. Det bör noteras att konstruktörer av dylika mått invite-
ras att ansöka om MOT-auktorisation; likvärdiga eller bättre
instrument kan således föreligga utanför MOT-listan. 

Verksamheten har dock bidragit till att skärpa uppmärk-
samheten så att standardiserade mått ökat i användning, även
om ytterligare riktlinjer behövs för tolkning av resultaten från
kliniska studier/läkemedelsprövningar. Här pågår ett utveck-
lingsarbete för mer enhetlig protokollskrivning och doku-
mentation. Incitamentet har varit forskarnas/klinikernas och
läkemedelsindustrins behov att kommunicera kunskapsnivån
till de myndigheter som fattar de avgörande besluten för fram-
tidens farmakologiska behandlingsarsenal. 

För avgränsning, operationalisering och exemplifiering
av det mångtydiga begreppet hälsorelaterad livskvalitet
(HRQL) hänvisas till Läkartidningen 41/01 [7]. Kärnpunk-
ten är att standardformulär, som patienten själv kan hantera
med kortfattad vägledning, omfattar väldefinierade nyckel-
områden kring symtombörda, funktion och välbefinnande –
fysiskt, psykiskt och socialt. Livskvalitetsmått, generella så-
väl som specifika, är mångdimensionella, kvantitativa och
uppbyggda enligt psykometrisk teori till sammansatta ska-
lor, profiler och index med känd reliabilitet, validitet och
känslighet för kliniskt relevanta förändringar (Fakta 1). De
vanligast förekommande internationella formulären har an-
passats och prövats för svenska förhållanden. 

Kommentar till begreppen i Faktaruta 1
Att kritiskt värdera livskvalitetsdata ställer krav på läsarens
kunskaper om och förståelse av psykometriska egenskaper
hos frågeformulär. Följande uttolkning av begrepp och gräns-
värden sammanfattar mer ingående beskrivningar [8-11] och
skall ses som en första hjälp att skilja ut standardformulär från
övriga. Så t ex duger inte angivelser av typen »livskvalitets-
måttet har god reliabilitet och validitet« utan understöd av
empiriska data och referenser i metodbeskrivningen.  

Reliabilitet: I en bra metodbeskrivning skall minst ett av föl-
jande uttryck för mätnoggrannhet vara angivet: 
– Intern överensstämmelse mellan frågor i en skalkonstruk-

tion bör ha överstigit 0,70 (korrelationsmetod vanligen
Cronbachs alfa); ju fler frågor som ingår, desto högre alfa.

– Reproducerbarhet vid upprepad mätning (test–retest) bör
ha överstigit 0,70 (parametrisk metod) vid stabil sjukdom
och en till fyra veckors intervall mellan mätningarna. Om
distributionsfria metoder använts, t ex kappa, bör gränsen
0,60 ha passerats. För frågeformulär som administrerats
via intervju bör reproducerbarheten vara angiven såväl för
enskilda intervjuare som mellan intervjuare.

Validitet: Följande tre begrepp bör finnas i en bra metodbe-
skrivning. Det bör noteras att angivelser om validitet varierar
betydligt i vetenskapliga publikationer; en minsta acceptabel
nivå är därför svårare att fastställa än när det gäller mätnog-
grannheten.

– Innehållsvaliditet, »face validity«, dvs att frågeformuläret
täcker hela området på ett övertygande sätt, klart och en-
kelt utan ett överflöd av frågor bör vara beskrivet i termer
av hur relevant, trovärdigt och acceptabelt det framkom-
mit i pilotstudier av patienter, ibland även av läkare, 
andra vårdgivare och anhöriga, s k fokusgrupper. 

– Begreppsvaliditet, dvs att formulärets inre struktur är känd
och att mätningarna korrelerar med liknande mått på ett
förväntat sätt, skall vara testad och redovisad. Jämförelser
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❙ ❙ Fakta 1

Psykometriska begrepp och definitioner
för standardformulär avseende livskvalitet

Baserat på MOT-kriterierna i bearbetning [9, 10]:

Reliabilitet
Intern överensstämmelse (Cronbachs α);
Reproducerbarhet (test–retestkorrelation).

Validitet
Innehållsrelaterad (täckande, acceptabelt för patienterna, 
relevant för kliniker/andra vårdgivare);
Begreppsrelaterad (konvergent och diskriminant: »multitrait,
multitrait–multimethod analysis«);
Kriterierelaterad (samtidig eller prediktiv: »known groups,
known events analysis«).

Responsivitet
Känslighet för kliniskt viktiga förändringar (effektstorlekar: 
»effect size, standardised response mean«);
Tröskelvärden (betydelsefull skillnad: »minimal important
difference«).

Tolkningsbarhet
Norm- och referensvärden (patient- och generella populatio-
ner/databaser); 
»Number needed to treat«.

Genomförbarhet
Belastning för patienterna (företrädesvis självskattning);
Administrativa krav (intervju, kortversion).

Tillämpbarhet internationellt
Översättning/anpassning (begrepps- och språklig ekvivalens);
Psykometrisk kvalitet (jämförbar med originalinstrument).



kan ha gjorts med tidigare kända frågeformulär för att stär-
ka hållbarheten. En mätning skall ha visat starkt samband
med andra mått på samma begrepp. Lika viktigt är att mät-
ningen visat mindre starkt samband med mått på andra,
kanske närliggande, begrepp. Ett instruments olika frågor
och domäner (Fakta 2) skall ha genomgått åtminstone en
grundläggande analys av den inre strukturen, »multitrait
analysis«. Varje fråga skall ha visat starkt samband med
den egna domänen (>0,40 justerat värde), svagare med alla
andra domäner (< två standardavvikelser för korrelations-
matrisen). Om mer än en metod har använts vid datainsam-
lingen eller skalkonstruktionen bör en utvidgad analysme-
tod ha använts i tilllägg, »multitrait–multimethod analy-
sis«. En sådan korrelationsmatris innehåller interkorrela-
tioner mellan två eller flera begrepp som mätts med två el-
ler flera metoder. En mätning skall ha visat signifikant star-
kare samband med andra mätningar till vilka den bör vara
relaterad (konvergent validitet; korrelation mellan 0,30 och
0,70) än med andra mätningar som den inte bör vara relate-
rad till (diskriminant validitet; korrelation <0,30).

– Kriterievaliditet, dvs att ett frågeformulär har ett värde
över en bestämd nivå vid jämförelse med en vald »gyllene
standard« av det begrepp som mäts, skall vara dokumen-
terad. Skalpoäng för olika delar av frågeformuläret skall ha
visats relaterade till ett eller flera externa mått på klinisk
validitet, t ex självskattad gångförmåga versus mätning av
6 minuters gångsträcka på klinik, eller självskattad depres-
sivitet versus klinisk depression. Analysen kan gälla sam-
tidig eller prediktiv validitet (korrelationsvidd 0,30–0,70)
eller förmågan att skilja mellan distinkta grupper i klinisk
mening, t ex patienter med olika svårighetsgrad av sjuk-
dom, »known groups analysis«.

Responsivitet/känslighet för förändringar: Denna egenskap
är livsviktig för ett frågeformulärs användbarhet i kliniska
studier. Instrumentets förmåga att upptäcka förändringar som
bedöms kliniskt viktiga, även om förändringarna är små, skall
vara prövad och dokumenterad på mer än ett sätt. Redovis-
ning av en signifikant förändring i skalpoäng efter en inter-
vention räcker inte. Livskvalitetsdata över tid bör förete sam-
variation med andra mått på förändring enligt i förväg upp-
ställda hypoteser. 

I det följande beskrivs ytterligare två sätt att uppskatta be-
tydelsen av förändring: distributions- och ankarbaserad me-
todik (Fakta 3, Tabell I). 

– Bedömning av effektstorlek (distributionsbaserad beräk-
ning) gäller vikten av en funnen skillnad för skalor i sam-
ma instrument över flera studier, eller för skalor från olika
instrument med varierande poängsättning och variations-
vidd, dvs hur bra man kunnat särskilja »signalen« från
»bruset«. Metodiken förekommer alltmer i vetenskaplig
redovisning av livskvalitetsmått för en mer enhetlig be-
dömning (Fakta 3). Så t ex kunde vi dra slutsatser med
högt bevisvärde i en systematisk genomgång av livskvali-
tet efter fetmabehandling (kommande SBU-rapport), där
stor effekt (>0,80) kunde knytas till flera mått på fetmare-
laterade problem, funktion, allmän hälsa och välbefinnan-
de förutsatt en stor och bibehållen viktnedgång på lång
sikt. I befolkningsstudier från olika länder med samma in-
strument, SF-36, kunde vi genom att beräkna effektstorle-
kar för delskalorna bättre tolka vilka aspekter av livskva-
liteten som sjunker mest med ökande fetma. 

– Bedömning av minsta betydelsefulla skillnad (ankarbase-
rad beräkning) stöder sig på information om tröskelvärden
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❙ ❙ Fakta 2

Några vanliga begrepp 
inom psykometri

Mätning
Skattning, kvantifiering. Att med viss metodik (instrument) till-
ordna poäng till kvantiteter av en egenskap.

Instrument
Frågeformulär, enkät. Oftast avses standardformulär, dvs formu-
lär som testats enligt psykometrisk teori och bestämda kriterier
(Fakta 1).

Domän
Avser ett särskilt område av egenskaper. De frågor, »items«,
som ingår skall var och en omfatta olika aspekter av egenska-
pen i fråga. Ett instrument kan bestå av en eller flera domäner. 

Skala
Mätning av domän. Antalet frågor i en skala varierar. Kan vara
en enstaka fråga, t ex VAS (visuell analog skala), där svarsalter-
nativen är lika med skalan, »single-item scale«. Oftast menas
enligt psykometrisk teori skalpoäng, dvs en summering av svars-
alternativ från ett antal frågor, »multi-item scale«.

Profil
Grafisk beskrivning av instrumentets skalpoäng.

Index
Summakomponent, skala av 2:a ordningen, en summering av ett
antal skalpoäng. 

❙ ❙ Fakta 3

Vanliga metoder för beräkning 
av responsivitet hos livskvalitetsmått

Effektstorleksberäkning (ES) innebär att skillnaden i medeltal
mellan mättillfällen (t ex mellan baslinje och uppföljningstillfälle)
divideras med ett spridningsmått (t ex standardavvikelsen vid
baslinjen, »effect size«). 
Denna formel kan direkt överföras till jämförelse mellan grupper
(dvs skillnad i medeltal mellan grupper dividerad med den hop-
slagna standardavvikelsen för grupperna). 

»Standardized response mean« (SRM) innebär att skillnaden
mellan två mättillfällen divideras med standardavvikelsen för
denna skillnad i en grupp. Formeln kan direkt generaliseras till
jämförelse mellan grupper (dvs skillnaden i medeltal mellan två
mättillfällen i grupperna dividerad med den hopslagna standard-
avvikelsen för denna skillnad). 

Tumregler för tolkning av ES eller SRM [12]:
Trivial <0,20
Liten 0,20–0,50
Moderat 0,50–0,80
Stor >0,80



från studier där minsta kliniskt meningsfulla förändring
värderats. Sådan information efterfrågas allt oftare i klinis-
ka prövningar och börjar synas i litteraturen, även om dis-
kussionen kring bästa tillvägagångssätt fortsätter. Detta
återknyter till svårigheterna att fastställa ett frågeformu-
lärs kriterievaliditet. I Tabell I beskrivs en enkel metod där
patienterna fått skatta upplevd förändring i andfåddhet
över en viss tid (enstaka fråga, 15 skalsteg för gradering av
försämring respektive förbättring från –7 till +7). Samma
patienter har vid upprepade tillfällen besvarat ett standard-
formulär om livskvalitet (flera frågor om olika aspekter av
livskvaliteten, sammanförda till en summapoäng, skalvidd
1–7). En förändring i medeltal på 0,5 poäng till det bättre
eller sämre kan enligt detta tillvägagångssätt tolkas som en
minsta betydelsefull skillnad [13]. Metoden är beroende
av flera studiespecifika karakteristika, och resultatet kan
inte utan vidare generaliseras. 

Tolkningsbarhet: De distributions- och ankarbaserade ut-
trycken för livskvalitetseffekter enligt ovan ger komplette-

rande tolkningsunderlag men finns inte alltid beskrivna. Yt-
terligare sätt att definiera betydelsen av behandlingseffekter
innefattar hur många personer som behöver behandlas under
en viss period för att en person skall förbättra sin livskvalitet
upp till gränsen för betydelsefull skillnad. Det antal som når
gränsen i behandlingsgruppen korrigerat för motsvarande an-
tal i kontrollgruppen blir »number needed to treat«, NNT
[14]. Detta efterfrågas numera vid värdering av kliniska pröv-
ningar men har hittills sällan beskrivits i vetenskapliga publi-
kationer. 

En god tolkningshjälp erhålls genom att relatera livskvali-
tetsdata från kliniska studier till motsvarande nivåer i olika
väldefinierade grupper (patient- och normalpopulationer). En
angivelse av ett eller flera referensvärden bör finnas i varje
publikation av livskvalitetsdata. Bestämning av normal nivå
och tröskelvärden för markerad inskränkning av olika aspek-
ter av livskvaliteten kan därmed göras och underlätta tolk-
ningen av behandlingseffekter. Jämförelser med andra klinis-
ka effektmått kan också bidra till värdering av livskvalitets-
data.

Av särskild vikt för värdering av livskvalitet som effekt-
mått är att hanteringen av databortfall beskrivits. Det bör gäl-
la både partiellt bortfall i besvarade formulär och totala anta-
let missade formulär över tiden. De metoder som använts för
att ersätta databortfall skall vara motiverade bl a av huruvida
bortfallen bedömts som slumpmässiga eller systematiska. 

Genomförbarhet: Praktikaliteter skall finnas i metodbeskriv-
ningen för att läsaren själv skall kunna värdera frånvaro av
bias i resultaten. Här sammanfattas de viktigaste faktorerna i
livskvalitetsstudier, dvs patientbörda och administrativ be-
lastning: 

– Kraven på patienten skall vara beskrivna, då risken för bias
minskas om formuläret är lätt att fylla i och rimligt kortfat-
tat; för kliniska prövningar kan genomsnittstiden 15 minu-
ter vara ett riktvärde. En äldre eller svårt sjuk person be-
höver ofta assistans, vilket skall ha angetts. I speciella stu-
dier (t ex vid slaganfall) kan anhörig- eller vårdgivarskatt-
ningar accepteras som närmevärden, förutsatt att de an-
vänts under hela undersökningsperioden. 

– Administreringen av formulär är viktig; instruktionerna
bör innehålla en beskrivning av de särskilda resurser som
avsatts – tidsmässigt, lokalmässigt, kunskapsmässigt – för
att säkra datakvaliteten. Enhetlighet i när, var och hur re-
spondenterna fått frågeformulären skall framgå, eftersom
detta har stor betydelse när det gäller att undvika onödiga
felkällor och bortfall av data. Ett eventuellt byte av inter-
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Tabell I. Skattning av minsta betydelsefulla skillnad i livskvalitet med globalskattad förändring som standard.

Förändring 
Svar på global skattning Tolkning i medeltal 
av förändring1 Sämre Bättre av förändring i livskvalitetsskala

En mycket stor del –7 +7 } Stor 1,5
En stor del –6 +6 
En hel del –5 +5 } Måttlig 1
Måttligt –4 +4
Lite –3 +3 } Liten 0,5
Mycket lite –2 +2
Nästan detsamma –1 +1
Ungefär detsamma 0 Ingen

1 »På det hela taget, har du upplevt någon förändring i andfåddhet under de dagliga aktiviteterna sedan du besökte oss senast?«

❙ ❙ Fakta 4

Kulturell och språklig anpassning av formuläret

»Poolad« första översättning. Minst två oberoende översätt-
ningar från originalspråk till det nya språket, som förenas till en
så god första översättning som möjligt.
Återöversättning. Oberoende översättning av versionen ovan
till originalspråket av en eller två personer.
Testversion efter jämförelser av versionerna. En diskussion
mellan översättarna och expert- och lekmannapaneler. Särskilt
viktigt att få god läsbarhet, enkelt språk, begreppsmässig likhet
men med språkbruk och exempel som människor lätt kan relate-
ra till. Revisioner ofta nödvändiga.
Pilottestning. Testning med patienter (fokusgrupper) som in-
strumentet är avsett för, i syfte att fånga upp nya kulturella
aspekter som inte varit aktuella i ursprungslandet. Fokus på in-
nehållsvaliditet.
Fältstudie. Utprovning för att testa om instrumentet motsvarar
originalet. Uppläggning för testning av reliabilitet och olika
aspekter av validitet.
Slutversion. Alla eventuella skillnader mellan original och över-
satt/anpassat formulär skall förklaras och värderas. Håller det
nya formuläret samma kvalitet som originalet?



vjuformulär till självskattningsformat, och vice versa,
skall ha föregåtts av särskild prövning av instrumentets
egenskaper i alla ovan nämnda psykometriska krite-
rier.

Tillämpbarhet internationellt: Kulturella och språkliga an-
passningar av frågeformulär från originalspråket till ett annat
språk följer en bestämd sekvens av åtgärder med variation i
grad av sofistikerade insatser. Redovisning skall finnas om
både metoder som använts och utfallet. I Fakta 4 beskrivs en
vanligen använd sekvens av åtgärder för godtagbar ekviva-
lens mellan det anpassade formuläret och originalet.

❙ ❙ Fråga 3
Är ett sjukdomsspecifikt livskvalitetsmått 
tillräckligt för säkerställd effekt?
Svar: Adekvat begrepps- och mätmodell avgörande (jämför
generella mått), dvs mångdimensionellt mått (HRQL) och
psykometrisk kvalitet.

Kommentar: Det viktigaste kriteriet för ett specifikt livskvali-
tetsmått är frågan hur säkert det förmår täcka väsentliga aspek-
ter bundna till ett givet hälsoproblem. Goda exempel återfinns
i SBU-granskningen av behandling vid astma/KOL [5, 6]. Det
kan här vara fruktbart att nämna exempel på mätningar som
inte uppfyller kriterierna för HRQL-mått. Mätning av en en-
staka domän, en diagnostisk skala, gradering av svårighets-
grad av sjukdom/symtom, checklistor avseende närvaro/från-
varo av symtom och listning av bieffekter av behandling utgör
sådana exempel. Funktionsmått eller symtomskalor som mä-
ter t ex trötthet, smärta, ångest eller depression ingår ofta som
viktiga delar i HRQL-mått. Inslag av sådana enstaka mått gör
dock inte namnet livskvalitetsstudie berättigat. 

❙ ❙ Avslutande kommentar
Denna artikel avser att vägleda läsaren av livskvalitetsforsk-
ning i kliniska studier. En checklista (Fakta 5) sammanfattar
viktiga punkter för att underlätta en kritisk värdering. Man bör
här komma ihåg livskvalitetsområdets relativt korta historia
inom klinisk medicin, där studieprotokoll först på senare tid
professionellt planerat för patientrapporterade mått. Publika-
tionsreglerna har inte heller varit strikta, utan stor variation
föreligger avseende presentation av t ex frågeformulärens
psykometriska egenskaper, datakvalitet, analys av resultat
och tolkning av fyndens betydelse. Med ökande vetenskaplig
standard och fastare riktlinjer för tolkning spås livskvalitets-
mått få stort värde i medicinskt beslutsfattande [15].

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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❙ ❙ Fakta 5

Checklista för kvalitetsbedömning
(baserat på ERIQA Group [8]) 

Är värdet av HRQL-mätningen 
och valet av instrument adekvat motiverat? 
Är relevansen att mäta HRQL motiverad vid sjukdomen i fråga? 
Är syftet med HRQL-mätningen klart formulerat? 
Är valet av HRQL-mått dokumenterat? 
Täcker formuläret de domäner där förändring är förväntad?
Är specificerade, testbara HRQL-hypoteser uppställda? 

Finns det en klar beskrivning i designen 
av de delmoment som angår HRQL-mätningen? 
Är HRQL definierat som primärt eller sekundärt effektmått?
Är urvalet representativt för studiepopulationen och populatio-
nen patienter som sannolikt kommer att få behandlingen?
Urval av centra (vid multicenterstudier).
Inklusions- och exklusionskriterier.
När och hur ofta utförs HRQL-mätningarna?
Hur och var administreras HRQL-mätningarna?
Belastning för patienten: tidsåtgång.
Datamonitorering och kvalitetssäkring.
Procedurer för minimering och hantering av bortfall av data.

Är de psykometriska egenskaperna hos HRQL-måtten 
adekvat beskrivna och dokumenterade?
Antal frågor och domäner; typ av skala och poängberäkning.
Reliabilitet (intern överensstämmelse, reproducerbarhet).
Validitet: innehålls-, begrepps-, kriterievaliditet. 
Responsivitet/känslighet för förändringar.
Språklig/kulturell anpassning.
Styrkt psykometrisk kvalitet för översatta formulär.

Finns det en detaljerad statistisk analysplan 
av HRQL-data beskriven? 
Överlägsenhet eller jämförbarhet som hypotes.
Urvalsstorlek och statistisk styrka; »intent to treat«-analys.
Beskrivande och hypotesprövande statistik för värdering av 
förändringar över tid och skillnader mellan grupper.
Procedurer för att hålla det totala typ I-felet på en vald nivå 
(t ex 0,05) i fallet med många testningar.
Ersättning av bortfall av data.

Är rapporteringen av HRQL-resultat detaljerad och informativ?
Information om studiepopulationen: Deltagandefrekvens (vid
baslinjen och uppföljningstillfällena); demografiska och medi-
cinska karakteristika av HRQL-studiens population; datas full-
ständighet (dvs värderingsbara formulär och skalor).
Presentation av resultaten: Fullständig redovisning av skalor
och index; fördelning av HRQL-värden inom och mellan grupper;
95 procents konfidensintervall av skillnad och/eller oddskvot.

Kan HRQL-resultaten tolkas i termer av klinisk relevans?
Effektstorlek och/eller »standardised response mean«; jämförel-
ser av HRQL-värden med normvärden/andra liknande studi-
er/populationer; samband med kliniska och andra externa krite-
rier i överensstämmelse med förväntad nivå.
Tröskelvärden för minsta betydelsefulla skillnad.
»Number needed to treat«.
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SUMMARY

The art of reading an article 
on quality of life research
– new check list available 
to facilitate a critical evaluation 

Marianne Sullivan
Läkartidningen 2002;99:2933-8

During the past decade health-related quality of life
has been applied in clinical trials in many chronic
diseases to such an extent that it is now feasible as
outcome in systematic reviews. A recent report on
treatment of asthma and chronic obstructive pul-
monary disease showed how an evidence based
review could be completed with health-related
quality of life as one of the primary outcome 
measures. Thus, patient-reported outcome of treat-
ment efficacy is nowadays adequately standard-
ised for scientific reviews according to the conven-
tional criteria of evidence based medicine. In addi-
tion, specific criteria are needed with reference to
conceptual and measurement models, psycho-
metric standard of instruments and interpretability
of results. Current experience is presented in a
check list to facilitate reading and evaluation of 
articles in quality of life research. 
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