
❙ ❙ Blindning är en hörnsten i alla rando-
miserade kliniska studier där placebo
ges till kontrollgrupper. Blindning kan
förefalla vara ett entydigt begrepp, men
det kan faktiskt betyda helt olika saker i
olika studier. Ofta definierar man inte
vad som avses med en enkelblind och en
dubbelblind studie. Vidare särskiljer
man inte alltid begreppen blindning
(dölja för patienten, försöksledaren och/
eller den som utvärderar studien vilken
behandling som givits) och dold alloke-
ring (förhindra att försöksledaren kan
förutsäga eller påverka vilken grupp pa-
tienten randomiseras till). Det vore en
fördel om det i metoddelen klart framgår
hur »blindningen« gick till. 

Under de senaste åren har flera initi-
ativ tagits för att öka kvaliteten och tyd-
ligheten vid rapporteringen av randomi-
serade studier. De flesta större medi-
cinska tidskrifter har enats om att följa
riktlinjerna i »Consolidated Standards
of Reporting Trials«, CONSORT [1].
CONSORT innehåller en checklista för
de moment som bör beskrivas så att lä-
saren kan förstå hur studien genomförts
och analyserats. Rapportering om blind-
ningsförfarandet bör omfatta en be-
skrivning av: »Whether or not partici-
pants, those administering the interven-
tions, and those assessing the outcomes
were blinded to group assignment.
When relevant, how the success of blin-
ding was evaluated.« 

Fergusson och medarbetare [2] har grans-
kat blindningsförfarandet i 200 studier
publicerade i ledande medicinska tid-
skrifter under perioden 1998 till 2001
vilka indexerats som »randomized con-
trolled trial« och »placebo-controlled«.
De fann att testning för att bedöma gra-
den av blindning hos både patienter och
försöksledare redovisades i endast 2
procent av studierna. Endast i 15 av de
191 undersökta artiklarna (8 procent) re-
dovisades kvalitativa eller kvantitativa
data på hur pass framgångsrik blind-
ningen varit. I dessa 15 studier hade gra-
den av faktisk blindning testats enbart i
patientgruppen. I 9 av de 15 studierna,
där man överhuvudtaget testat graden av
blindning, kunde man konstatera att
blindningen varit ofullständig. Genom-

gången visade även flera brister i rap-
porteringen av vilken typ av placebo
som använts. 

Författarna förespråkar att man i
ökad utsträckning testar och rapporterar
huruvida blindning faktiskt förelegat,
t ex genom att fråga patienten och för-
söksledaren. De föreslår även att detta
krav skrivs in i CONSORT-riktlinjerna.
Författarna menar att en misslyckad
blindning på ett oförutsägbart sätt kan
påverka resultatet och därmed äventyra
hela studiens validitet. 

I den efterföljande debatten i BMJ, som
varit mycket omfattande och livlig, lyfts
flera komplicerande faktorer fram när
det gäller värdet och möjligheten att tes-
ta graden av blindning [3]. Flera menar
att detta i sig kan äventyra utvärdering-
en av studieresultatet. Blindning bör tes-
tas före studiens genomförande, inte un-
der eller efter. Ett test efter studiens ge-
nomförande kan i själva verket bli ett
test på deltagarnas föraningar om bi-
verkningar eller effekter. 

En av initiativtagarna bakom CON-
SORT svarar också att man inte finner
det relevant att ändra formuleringen i
riktlinjerna. Sista ordet är antagligen
inte sagt i denna fråga. Samtliga brev-
skrivare är dock helt överens om att
mycket finns att vinna på en bättre be-
skrivning av hur blindningsförfarandet
gått till. En ofullständigt beskriven
blindning bör sannolikt mana läsaren till
skeptisk eftertanke vid värdering av stu-
diens resultat. 

Debatten kan vara intressant att läsa. Det
kan även vara lärorikt att gå in på CON-
SORTs webbplats (http://www.con-
sort-statement.org/) där man kan ta del
av checklistans 22 punkter med bifoga-
de förklaringar och ett flertal bra refe-
renser.
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Nya rön

Vad betyder blint i randomiserade studier 
och hur blind är blindningen?

Klinisk forskning
Se även artiklar på sidorna 3046, 3060
och 3066. 


