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❙ ❙ Medvetenheten om publikationsbias har blivit alltmer
spridd bland såväl producenter som konsumenter av terapi-
översikter med eller utan formella metaanalyser. Det som
främst uppmärksammats är den bias som kan uppstå genom
selektiv publicering, dvs studier med signifikanta positiva re-
sultat tenderar att oftare skickas in/accepteras för publicering.
De mest positiva studierna tenderar också att bli publicerade
flera gånger, ibland med något olika författarkonstellationer
utan referens mellan duplikaten. 

Under den senaste tiden har förslaget att inrätta en elektro-
nisk databas där alla studier registreras hälsats med tillfreds-
ställelse. Men är det tillräckligt? Ett mindre ofta diskuterat
problem är den bias som kan uppstå på grund av selektiv rap-
portering i de studier som faktiskt blir publikt tillgängliga. I
varje klinisk prövning görs en mängd analyser med avseende
på olika primära och sekundära utvärderingsvariabler, olika
tidpunkter, olika subgrupper och alternativa sätt att hantera
bortfallet. Utan tillgång till studieprotokoll blir läsare och
även tidskriftsredaktörer och tidskriftsreferenter helt utläm-
nade till författarens vilja och möjlighet att dels göra ett »un-
biased« urval för publicering, dels diskutera sitt urval och
kortfattat redogöra för alternativen. Tyvärr kan det ofta bris-
ta i båda dessa avseenden.

Vilseledande rapportering
Ett av de mest uppmärksammade enskilda exemplen på vilse-
ledande selektiv rapportering är den s k CLASS-studien [1].
Den publicerades som en sexmånadersstudie med syfte att
jämföra incidensen gastrointestinala komplikationer och
symtomatiska ventrikelsår mellan celecoxib och andra 
NSAID. En statistiskt säkerställd skillnad till celecoxibs för-
del rapporterades utan att med ett ord nämna att det rörde sig
om ett delresultat i en tolvmånadersstudie, än mindre att nå-
gon signifikant skillnad inte förelåg vid tolv månader. När
»sexmånadersstudien« publicerades fanns redan tolvmåna-
dersdata analyserade och inskickade till Läkemedelsverket
och andra myndigheter. I en nyligen publicerad engelsk-
dansk studie [2] jämfördes det som specificerats i de proto-
koll som godkänts av etikkommittéerna i Köpenhamnsområ-
det med vad som sedan presenterades i de publicerade rappor-
terna. Det var stora skillnader mellan protokoll och publice-
rade rapporter med avseende på primära och sekundära utvär-
deringsvariabler (Tabell I). De observerade avvikelserna var
vanligare i studier som initierats av läkemedelsindustrin än i
prövarinitierade studier (61 respektive 49 procent).

Överskattade resultat
I Läkemedelsverkets studie [3] av publiceringsmönstret för
de studierapporter som skickats in till myndigheten i sam-

band med ansökan om godkännande av selektiva serotonin-
återupptagshämmare (SSRI) jämfördes bl a hur bortfallspro-
blemet hanterats i studierapporter och publicerade artiklar.
Alla utom en av rapporterna (n=42) som skickades in till
myndigheten presenterade resultaten av två eller fler alterna-
tiva analyser (intention to treat, ITT, och per protokoll) me-
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Tabell I. Avvikelser med avseende på primära och sekundära utvärde-
ringsvariabler mellan protokoll och publicerade rapporter [2].

Avvikelse mellan protokoll och rapport Antal studier

Primär variabel specificerad i protokoll (n=76)
Presenterad som sekundär i rapport 26
Ej medtagen i rapport 20

Primär variabel specificerad i rapport (n=63)
Sekundär i protokoll 12
Ej nämnd i protokoll 11

Klinisk forskning
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Sammanfattat

I publikationer från kliniska läkemedelsstudier rap-
porteras endast ett urval av planerade och/eller utför-
da analyser.

A priori-specificerade primära utfallsmått rapporte-
ras ibland som sekundära eller inte alls. En del rap-
porterade resultat finns inte alls omnämnda i pröv-
ningsprotokollet.

Av alternativa analyser för att hantera bortfallet rap-
porteras ofta endast de med fördelaktiga resultat.

Ett minimikrav för en korrekt värdering av publikatio-
ner från kliniska prövningar är tillgång till pröv-
ningsprotokollet. 



dan detta var fallet för endast två av de publicerade artiklar-
na. Den enda analys som presenterades i övriga publikationer
tenderade att vara den för studieläkemedlet mer positiva per
protokoll-analysen. 

Som framgår av Figur 1 kunde skillnaden mellan publice-
rat resultat och det ITT-resultat som myndighetsgodkännan-
det baserats på ibland vara stor. I ett extremfall var differen-
sen i andel som svarat på behandling 51 procent i den publi-
cerade analysen medan någon skillnad inte sågs i ITT-analy-
sen. I fem andra fall publicerades överskattningar i storleks-
ordningen 10–25 procentenheter.

Överskattningar i publikationer kan ha stor betydelse vid
jämförelser mellan olika läkemedel utifrån publicerade data.
Genom att jämföra det sammanvägda publicerade resultatet
(exklusive uppenbara duplikat som en noggrann läsare för-
väntas identifiera) med en sammanvägd analys av de till myn-
digheten rapporterade ITT-resultaten för samma urval av stu-
dier kan den publikationsbias som uppstår på grund av selek-
tiv publicering respektive selektiv rapportering uppskattas
(Figur 2).

I fråga om de två produkter (SSRI 2 och 4) – en samman-
vägd effektuppskattning baserad på publicerat material med-

för en väsentlig överskattning relativt myndighetens totala ef-
fektuppskattning – är det uppenbart att den största delen av
denna överskattning beror på den selektiva rapporteringen
snarare än på den selektiva publiceringen.

Välkommet men otillräckligt initiativ
Av såväl den engelsk-danska studien som Läkemedelsver-
kets studie framgår att selektiv rapportering kan vara ett stort
problem, väl så stort som selektiv publicering. Den senaste ti-
dens förslag från olika håll om att göra alla studier publikt till-
gängliga genom publicering i elektroniska databaser är vis-
serligen välkommet men ändå otillräckligt. För att även kom-
ma tillrätta med selektiv rapportering krävs betydligt utförli-
gare rapporter med redovisning av alla alternativa analyser,
vilket det inte borde föreligga några utrymmeshinder emot
vid elektronisk publicering. Ett minikrav är vidare att även
protokollet görs publikt tillgängligt, helst före studiestarten.

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

Några termer

Publikationsbias: Det systematiska fel som kan uppstå på grund
av att alla vetenskapliga resultat inte blir publikt tillgängliga.
Selektiv publicering: Företrädesvis positiva studier skickas in/an-
tas för publicering.
Selektiv rapportering: I studier som faktiskt publiceras rapporte-
ras företrädesvis de mest positiva resultaten.
Intention to treat (ITT): Så långt det är möjligt tas alla randomise-
rade patienter med i analysen. I det här aktuella exemplet innebär
det att patienter som avbryter behandlingen betraktas som non-
responders.
Per protokoll (PP): Endast patienter som fullföljer studien utan
större protokollsavvikelser tas med i analysen. I det här aktuella
exemplet innebär det att patienter som avbryter behandlingen
inte tas med i responderanalysen.

Figur 1. Differens i andel (procent) responders (läkemedel mi-
nus placebo). Punkter ovanför linjen indikerar en överskattning
i publikationen jämfört med i rapporten till myndigheten [3].

Figur 2. Differens i andel (procent) responders (läkemedel mi-
nus placebo). Resultat av sammanvägda analyser av myndig-
hetsrapporter och publicerade resultat. 
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