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❙ ❙ Ordet »endpoint« har fått fotfäste i
svenska texter som en oöversatt eller
översatt »import«. Vad som är rätt över-
sättning kan ibland tyckas vara trivialt,
men en fundering kan ge nyttiga be-
greppsanalytiska »biverkningar«. Vi vill
förklara varför vi anser att varken »end-
point« eller översättningarna »änd-
punkt«, »slutmätpunkt« eller »slutänd-
punkt« (!) bör användas i svenska texter.

Klart är att endpoint står för något
som registreras som resultatvariabel vid
vetenskapliga undersökningar inom me-
dicinen eller angränsande områden.
Närmare bestämt används ordet end-
point när det gäller resultat som utgörs
av händelser (eng events). Termen har
sitt ursprung i kliniska prövningar och
innebar från början att den deltagare hos
vilken en endpoint konstaterades fick
lämna prövningen. (Detta var endast
alltför naturligt i de fall då endpoint var
dödsfall.) Senare kom detta att luckras
upp: deltagare kunde registreras för
»multiple endpoints« under prövningsti-
den. Redan av det skälet är termerna
endpoint och ändpunkt mindre lämpliga.
Ett annat skäl är att »end-/änd-« lockar
till det allvarliga missförståndet att det
gäller något som mäts eller konstateras
enbart då en deltagare kommit till pröv-
ningsperiodens slut.

Händelser kan registreras inte bara
vid kliniska prövningar utan också vid
andra undersökningar, med kohortstudi-
er som det viktigaste exemplet.

Que sera sera
I de sammanhang som vi diskuterar är en
händelse »något som händer« vid en tid-
punkt som inte kan förutses. Det ska vara
noggrant definierat vad som menas med
en viss händelse. Det ställs upp kriterier,
och i många fall finns en expertkom-
mitté som granskar rådata och avgör om
en viss prövningsdeltagare har fått t ex
händelsen hjärtinfarkt. Händelser behö-
ver förstås inte vara negativa: en under-
sökning kan t ex som studerad händelse
använda att symtom upphör, eller att
önskad graviditet inträffar.

Antalet definierade händelser i en un-
dersökt grupp kan jämföras med mot-
svarande antal i en annan grupp (med an-
nan miljöexponering eller behandling).
En händelse är en dikotom variabel (den
sker eller sker inte), men det hopräknade

antalet händelser är en numerisk varia-
bel. Den används som resultatmått (ut-
värderingsmått) för att jämföra grupper.

As time goes by
Antalet händelser i var och en av olika
grupper räknas samman när den förutbe-
stämda studietiden är utgången. Men
varje händelse är ju försedd med en tid-
punkt. Den informationen bör i regel
också utnyttjas. Händelser av negativ
karaktär som inträffar tidigt efter studi-
ens start är »värre« än händelser som in-
träffar senare. Detta är överväldigande
uppenbart när det gäller undersökningar
av överlevnad, t ex vid olika behand-
lingar av tumörsjukdom. Om den stude-
rade händelsen är av positiv art är det
däremot bättre ju tidigare den inträffar.
En integrerad analys av händelser och
tidpunkter utförs med någon av de sta-
tistiska metoder som kollektivt kallas
överlevnadsanalys (och som är generellt
tillämpbara, inte enbart när det gäller
överlevnad i konkret bemärkelse).

En parentes
Många kliniska prövningar och kohort-
studier gäller resultatvariabler i form av
mätvärden vid vissa förutbestämda tid-
punkter. Man studerar t ex effekten av
blodfettsänkande medel genom att vid
vissa tidpunkter ta blodprov för mätning
av blodlipider. Att kalla sådana numeris-
ka resultatmått »ändpunkter« (vilket fö-
rekommer) är både omotiverat och vil-
seledande. Dock finns en variant: man
kan i förväg bestämma att ett visst värde
för ett numeriskt resultatmått utgör en
gräns. Det innebär en dikotomisering:
överskridandet av gränsen registreras
som en händelse, exempelvis när blod-
glukosvärdet stigit så att det överskrider
gränsen för diabetesdiagnos.

Endpoints är inte värda att översätta
Vad bör endpoint heta på svenska? Ing-
enting!

Termen är dubbel-, ibland trippelty-
dig:

1. Endpoint: viss definierad händelse
som studeras, och även en händelse när
den inträffar hos en viss deltagare (»pa-
tient 43 fick en endpoint i vecka 28«).

2. Endpoint: det resultatmått som an-
talet studerade händelser utgör. (»Som
endpoint valdes antalet hjärtinfarkter

som inträffade under 6 månaders upp-
följning.«)

3. Endpoint: »slutlig tidpunkt«, dvs
den dag då man gör de avslutande obser-
vationerna på en viss prövningsdeltaga-
re. Denna tredje innebörd, utan grund i
begreppets ursprung, gör förvirringen
maximal.

Resultatmått generellt basbegrepp
Det generella basbegreppet är resultat-
mått, som också kan kallas utvärde-
ringsmått. Om en undersökning gäller
effekten av en eller flera behandlings-
metoder kan resultatmåttet kallas effekt-
mått. Vissa resultatmått utgörs av kvan-
titativa mätningar (kontinuerliga data),
andra utgörs av iakttagelser av händelser
(dikotoma data, eftersom en händelse
antingen inträffar eller inte inträffar). De
båda typerna av resultatmått kräver oli-
ka former av statistisk bearbetning.

Exempel: I stället för att ange att »un-
dersökningens ändpunkt var hjärtin-
farkt« bör man skriva: Undersökningen
avsåg hjärtinfarkt. Resultatmåttet (eller
effektmåttet) var antalet hjärtinfarkter
under angiven tidsperiod. (Därefter be-
skrivs den statistiska analysen, bl a om
den baserades på skillnad mellan grup-
perna enbart i antalet infarkter eller om
den omfattade både antal och tidpunkter,
dvs en överlevnadsanalys.)

Om vi låter bli att använda en särskild
engelsk, eller från engelskan översatt,
term för sådana resultatvariabler som är
händelser undgår vi åtskillig begrepps-
förvirring.
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Det finns inga svenska endpoints!
Termen »endpoint« har länge hemsökt svenska medicinska texter.
Jörgen Malmquist och Mats Eliasson diskuterar här termen och ger
förslag på vad man hellre bör skriva och säga.

Kommentar

❙ ❙ Läkartidningen och Svenska Lä-
karesällskapets kommitté för medi-
cinsk språkvård har länge sett »end-
point« som en terminologisk stöte-
sten och stöder till fullo Jörgen
Malmquists och Mats Eliassons reso-
nemang och förslag.
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