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Sammanfattning
Bakgrund: Det finns ett ökande intresse kring chronoterapi i behandling av
essentiell hypertoni. Det finns redan mycket beskrivet om hur chronoterapi med
olika blodtrycksmediciner påverkar blodtrycket. Under senaste åren har det
kommit studier som jämför blodtryckskontroll, incidens av kardiovaskulära
sjukdomar (CVD) och mortalitet hos patienter som tar sina blodtrycksmediciner
på morgon vs. på kväll.
Syfte: Att undersöka vetenskapliga studier gjorda under period 2003 – 2013 och
att kartlägga vilket stöd som finns i litteraturen för att kvällsadministrering av
blodtrycksmedicin resulterar i bättre blodtryckskontroll samt lägre incidens av
CVD och lägre mortalitet jämfört med morgonsadministrering.
Metod: Litteraturstudie som omfattar artiklar publicerade mellan 2003-03-15 –
2013-03-15 och är sökbara via Pubmed.
Resultat: Det finns cirka 60 RCT studier gjorda med olika blodtrycksmediciner
som jämför effekt när medicin är administrerad på morgonen vs. på kvällen. I
den här rapporten inkluderas en systematisk översikt med 49 RCT studier och
en översikt med metaanalys av 21 av dem.
Det finns en publicerad RCT studie om sambandet mellan chronoterapi och
incidens av CVD samt mortalitet. Den föreslår att administrering av minst en
blodtrycksmedicin på kvällen resulterar i bättre blodtryckskontroll, minskad
incidens av CVD och mortalitet jämfört med administrering av alla
blodtrycksmediciner på morgonen.
Slutsats: Det finns vetenskapligt stöd att om patienter med essentiell hypertoni
tar en eller flera blodtrycksmediciner på kvällen, minskar det incidens av stora
kardiovaskulära händelser. Det finns ännu ingen jämförelse mellan olika
blodtrycksmedicintyper vad gäller den skyddande effekten mot CVD.
Vad gäller blodtryckssänkande effekt har de flesta blodtrycksmediciner bättre
effekt framför allt på nattligt blodtryck men till viss grad även på blodtrycket
dagtid. Det finns skillnader mellan olika medicingrupper, störst effekt på
blodtryck nattetid har visats hos ACE-hämmare och ARB, minst effekt hos alfaoch betablockerare.
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MeSH ord som användes var: (blood pressure OR hypertension) AND
(cardiovascular complications OR mortality OR cardiovascular events) AND
(chronotherapy OR circadian time).

3

Innehållsförteckning
Sammanfattning ......................................................................................................... 2
Innehållsförteckning .................................................................................................. 4
Bakgrund ................................................................................................................... 5
Problem ..................................................................................................................... 6
Syfte. ...................................................................................................................... 7
Frågeställning ......................................................................................................... 7
Etiska övervägande ................................................................................................ 7
Material och metod ....................................................................................................7
Urval ...................................................................................................................... 8
Resultat ..................................................................................................................... 9
Systematiska översikter............................................................................................. 9
Randomiserad kontrollerad studie…....................................................................... 11
Diskussion ............................................................................................................... 12
Sammanfattning …………..........………………...................................................12
Reflektion över rapporten ..................................................................................... 13
Styrkor ............................................................................................................... 13
Svagheter ........................................................................................................... 13
Slutsats ..................................................................................................................... 14
Referenser ................................................................................................................ 14

4

Bakgrund
Patienter med essentiell hypertoni är en växande grupp i samhället, vilket
innebär risk för ökad incidens av kardiovaskulära sjukdomar (CVD). Patienter
med essentiell hypertoni är en av de vanligaste konsumentgrupper av
sjukvårdsresurser bl.a. på grund av senare komplikationer som stroke,
hjärtinfarkt, njursvikt osv. Effektiv behandling av hypertoni är därför en hög
prioritet både för patienter och samhället.(1) Största ansvaret för kontroller av
hypertoni ligger hos allmänläkare.(1,2) Det har länge diskuterats att
chronoterapi dvs. läkemedelsadministrering med hänsyn till dygnsrytm kan
spela en viktig roll i framgångsrik behandling av hypertoni. Det här projektet
kommer att studera vad som redan finns publicerat om tidsaspekten i
administrering av blodtrycksmediciner, dvs. hur administrering på morgon vs.
på kväll påverkar blodtryckskontroll och prognos hos patienter med essentiell
hypertoni.
Det är generellt accepterat att aggressiv behandling av hypertoni är en av de
största prioriteter inom preventivvård av CVD. (2) Det eftersträvade tillståndet
är adekvat kontrollerad hypertoni med målvärde av ambulatoriskt uppmätta
blodtrycket under 140/90. Inte alla patienter lyckas dock nå en sådan nivå av
kontroll. Många patienter har blodtrycksvärden överstigande målvärdet
åtminstone vissa perioder under dygnet, framför allt under nattetid. (3) Artiklar
studerade för det här projektet föreslår att det är den nattliga hypertonin dvs.
natt-medelvärde över 120/70, som är mer associerad med ökad CVD risk jämfört
med hypertoni dagtid dvs. dag-medelvärde över 135/85. (4-8)
Behandlingsstrategier som används idag innebär administrering av
blodtrycksmediciner oftast på morgon, alternativt 2 gånger per dag. Beslutet om
administreringstiden överlämnas ofta till patienterna, och det finns inga tydliga
rekommendationer som specificerar vilken som är den mest effektiva
administreringstiden av blodtrycksmedicin. (1,2)
De två senaste decennierna har det kommit cirka 60 studier som jämför
blodtryckssänkande effekt av olika typer av blodtrycksmediciner med hänsyn till
administrering på morgonen vs. på kvällen. Många föreslår signifikant bättre
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blodtryckssänkande effekt vid kvällsadministrering, framför allt vad gäller
blodtryckssänkande effekten på nattliga medelvärde av blodtryck men även
medelvärde av blodtryck under dagtid. (9,10,23)
I kontexten av nattligt blodtryck och blodtryck dagtid används en engelsk term
diurnal/nocturnal (D/N) ratio, dvs förhållande mellan dagliga och nattliga
blodtrycksmedelvärden. Det jämförs separat för systolisk och diastolisk
blodtryck och används som mått av så kallad dipping, dvs naturlig sänkning av
blodtrycket under nattetid. (10,21)
Ökad D/N ratio korrelerar mer dipping under natt och sänkt D/N ratio
korrelerar med non-dipping. 10-20% blodtryckssänkning uppfattas som normal
sänkning av blodtrycket under natt. (11) Ohasama study gjort 2002 har efter
genomsnittlig uppföljning 9,2 år visat, att 5% nedsatt sänkning av nattlig
blodtryck är associerad med ökad risk för CVD med 31%. (12, 20)
Flera studier visar att “non-dippers” har signifikant ökad incidens av CVD än
”dippers”. Under senaste åren har man börjat diskutera koncept av
“normotensive non-dipper” som har faktiskt högre risk för CVD komplikationer
än dipping hypertoniker. (13, 23,26)

Problem
Resultat av citerade studier ovan väcker frågor om hur mycket allmänläkare
(inte) vet om blodtryckets dygnstrend hos sina patienter med hypertoni och hur
många patienter som inte upptäcks trots att deras blodtryck kontrolleras.
Primärvårdspersonal kontrollerar blodtrycket endast under visa tider på dagtid
och uppfattningen om resten av dygnet är liten. (8)
24-timmars blodtrycksmätning är tillgänglig men underanvänd instrument som
kan upptäcka non-dipping. Kunskaper i primärvården om non-dipping är väldigt
generella och man har ofta inte tid och resurser att screena patienter för det.
Inom primärvården skulle man inrikta sig på behandlingsstrategier som är
enkla, effektiva och lätt genomförbara. Till exempel be patienter att ta sina
mediciner på kväll i stället på morgon. Frågan om patienter har nytta av det
diskuteras i den här rapporten.
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Syfte
Via en litteraturstudie skall undersökas vilket stöd som finns i litteraturen för att
kvällsadministrering av blodtrycksmedicin resulterar i bättre blodtryckskontroll
och lägre risk för CVD.

Frågeställning
Finns det stöd i litteraturen för att kvällsadministrering av blodtrycksmedicin
resulterar i förbättrad blodtryckskontroll av nattlig hypertoni och hypertoni
dagtid jämfört med morgonadministrering av blodtrycksmediciner?
Finns det stöd i litteraturen för att kvällsadministrering av blodtrycksmedicin
leder till lägre incidens av CVD hos patienter med hypertoni än
morgonadministrering?

Etiska överväganden
Vid urval och granskning av artiklar var det viktigt att välja studier oavsett
resultat för att undvika jäv och systematisk feltolkning. Inkluderade studier
hade relevant tema dvs. chronoterapi, effekt av behandling och samband mellan
behandling och risk för CVD var som huvudämne. De motsvarade urvalskriterier
vilket nåddes genom manuell granskning av titel, abstrakt och artiklarnas
innehåll. Bias minimerades även med hjälp av granskningsmall som bifogats.
Eftersom ovanstående kriterier följdes noggrant, bedöms risken med jäv som
relativt låg.
Optimalt kompenserat blodtryck spelar central roll i prevention av ökad incidens
av kardiovaskulära komplikationer, därför är det starkt motiverat att utforska
och implementera de mest effektiva utrednings- och behandlingsstrategierna.

Material och metod
Vald metod är litteraturstudie. Artiklar söktes via Pub Med, eftersom det är den
största mest aktuella databasen.
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Inklusionskriterier: artiklar som ingick i sökningen var publicerade mellan 200303-15 och 2013-03-15 på engelska.
För att få högsta möjliga kvalitativa urval inkluderades endast artiklar som
handlade om prospektiv studier med design RCT och som var gjorda på vuxen
population (äldre än 18 år) av patienter med essentiell hypertoni. På grund av
att det fanns många (cirka 60) små studier (medelvärde av antal patienter ca 50)
av ungefär likvärdig kvalité och studiedesign var det olämpligt att selektera bara
några få studier. Istället har 2 systematiska översikter inkluderats och enstaka
små studier har exkluderats. Endast artiklar som hade effekt av chronoterapi och
samband mellan chronoterapi och risk för CVD som huvudämne inkluderades.
Studier som ingick i rapporten redovisas i Tabell 2 i bilagor, tabellen ger även en
kort sammanfattning av resultatet. Vidare diskuteras de ingående studierna i
resultat- och diskussionsdelen.

Urval
Titlar och abstrakter selekterades manuellt och artiklar som inte hade relevant
tema exkluderades (se Tabell 1).
Kvarstående artiklar redovisades och värderades med hjälp av Granskningsmall
för randomiserad kontrollerad prövning – modifierad från SBU mall samt
Granskningsmall för systematiska översikter AMSTAR, eftersom de är mest
använda i Sverige för värdering av vetenskapliga artiklar. Artiklar med låg
kvalité enligt granskningsmallarna selekterades bort.
Tabell 1: Sökresultat i Pubmed-Databas mars 2013
Sökord/Kombinationer

Antal

Lästa

Lästa

Lästa

Kvalitets-

Artiklar som

träffar

titlar(publicerad

abstrakt

artiklar i

granskade

inkluderas i

fulltext

artiklar

studien

153

3

3

e mellan 2003
och 2013 på
engelska)

(blood pressure OR

459

2651

272

hypertension) AND
(cardiovascular complications
OR mortality OR cardiovascular
events) AND (chronotherapy OR
circadian time).
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1Varav

238 artiklars tema var inte fullständigt relevant till den här studiens syfte

2Varav

12 artiklar exkluderades på grund av att de inte uppfyllde alla urvalskriterier

3Varav

12 artiklar exkluderades på grund av studiedesign (review, kommentar

tvärsnittsstudie) eller på grund av att de var om substudier (4 stycken) av en stor RCT
som inkluderades in i rapporten

Resultat
Efter applicering av urvalskriterier kvarstår tre artiklar som kvalitetsgranskades
enligt mallar i bilaga. Efter noggrann subjektiv utvärdering bedömdes två
artiklar som hög kvalité och en artikel medelhög kvalité och alla tre har
inkluderats.
Två artiklar var systematiska översikter, varav en var med metaanalys och
artikel som var RCT.

Systematiska översikter
Zhao et Al 2009 har genomfört en systematisk översikt av Cochrane Central,
Medline, EMBASE, den kinesiska Biomedicinsk litteraturen databas och
referenslistor i relevanta artiklar, allt mellan 1978 och 2009. Man har inkluderat
21 RCT som jämför tidsrelaterade effekter av kvälls- och
morgonadministreringsregim hos patienter med essentiell hypertoni. I alla
inkluderade studier exkluderades patienter med känd sekundär hypertoni,
skiftarbetare eller patienter med vitrockshypertoni. Totalt inkluderades 1993
patienter med primär hypertoni, administrerade mediciner var ACE-hämmare
(fem studier), calciumantagonister (sju studier), ARB (sex studier), diuretiska
(två studier), alfa-blockerare (en studie) och betablockerare (en studie).
Inga inkluderade studier rapporterade om mortalitet, kardiovaskulär morbiditet
eller andra allvarliga biverkningar.
Metaanalys som gjordes visade inga signifikanta skillnader i effekt mellan
morgon- och kvällsadministreringsgrupper vid studieslut vad gäller
systoliskblodtryck och diastoliskblodtryck på morgon. 24-timmars
9

blodtrycksmedelvärde däremot visade en statistiskt signifikant bättre värde hos
grupp med medicinadministrering på morgon (systolisk: -1,71 mm Hg, 95% KI: 2,78 till -0,65, diastolisk: -1,38 mm Hg, 95% KI: -2,13 till -0,62).
Författarnas slutsatser var att bättre blodtryckskontroll uppnåddes
med kvällsadministrering än morgonadministrering av blodtrycksmediciner.
Effekten på nattliga blodtrycketsmedelvärde diskuterades inte. Den kliniska
betydelsen vad gäller mortalitet och CVD morbiditet är okänd enligt studien
(MAPEC kom ett år senare). (15)
Efter granskningen med AMSTAR, bedöms studien som hög kvalité, eftersom alla
elva poäng var uppfyllda.
Hermida et Al (2013) har gjort en systematisk översikt i Chronobiology
International 30(1–2): 280–314, (2013) som visar kliniskt betydelsefulla
tidsskillnader i behandling av de positiva och/eller negativa effekterna av olika
klasser och kombinationer av blodtrycksmediciner. Generellt är
kalciumantagonister (CCB) mer effektiva när de tas på kvällen än vid
morgonsdosering. Renin-angiotensin-aldosteron-systemet är mycket kopplat till
dygnsrytm och aktiveras under nattsömn. Därför utövar kvällsintag av ACEhämmare en mer markant effekt på systoliskt och diastoliskt
blodtrycksmedelvärde under sömnperiod än vakenperiod.
Likaså utövar kvällsadministrering av angiotensin-II receptor blockerare (ARB)
större terapeutisk effekt på blodtryck under sömnperiod än vaken period samt
betydlig ökning av D/N index och därmed konverterar 24-timmars
blodtrycksprofil till en mer normaliserat dipping mönster. Detta gäller även för
samma regim av behandling med diuretika kombination ARB-CCB, ACEhämmare-CCB, och ARB-diuretika.
Däremot var behandlingseffekten av alfa- och betablockerare utan signifikant
skillnad när man jämför kvälls- och morgonsadministrering. (16)
Efter granskningen med AMSTAR, bedöms studien som medel hög kvalité. Den
innehåller en viss del av subjektiva värderingar, och risk för jäv är något högre.
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Randomiserad kontrollerad studie
Hermida et Al 2010 har genomfört en prospektiv studie MAPEC som testar om
terapi med minst en blodtrycksmedicin på kväll utövar bättre blodtryckskontroll
och CVD riskreduktion än konventionell behandling när alla mediciner tas på
morgonen. Totalt randomiserades 2156 patienter med essentiell hypertoni,
1044 män/1112 kvinnor (55,6 ± 13,6 års ålder), att ta alla sina
blodtrycksmediciner på morgonen eller minst en av medicinerna på kvällen.
Patienterna kontrollerades 4 gånger per år. Vid studiestarten fanns de inga
skillnader i ambulatoriska blodtryck mellan grupperna och vid studieslut visade
patienter med kvällsmedicinadministrering betydligt lägre nattlig medelvärde av
blodtryck, ökning i D/N ratio, minskad förekomst av non-dipping (34% jämfört
med 62 %, p <0,001), och högre prevalens av kontrollerad blodtrycks
medelvärde under hela dygnet (62% mot 53%, p <0,001). Efter en
medianuppföljningstid på 5,6 år uppvisade patienter med kvällsadministrering
av minst en blodtrycksmedicin en betydligt lägre risk för total CVD händelser än
patienter som tog alla mediciner på morgon (HR 0.33 [95% CI 0.21–0.54]; p <
0.001; RR 0,39 [95% CI 0,29-0,51]; antal händelser 187 jämfört 68, p <0.001).
Skillnaden mellan de båda grupperna i risken för allvarliga händelser (inklusive
CVD-död, hjärtinfarkt, ischemisk och hemorragisk stroke) var också statistiskt
mycket signifikant (HR 0.25 [95% CI 0.10–0.61]; p = 0.003; RR 0,33 [95% CI
0,19-0,55], antal händelser 55 jämfört med 18, p <0.001). Enligt studien ger
kvällsadministrering med minst en blodtrycksmedicin, jämfört med behandling
med alla mediciner på morgon, förbättrad blodtryckskontroll, minskad
förekomst av non-dipping samt minskad signifikant CVD morbiditet och
mortalitet. (14)
Enligt granskning med hjälp av bifogade granskningsmallen har studien en hög
kvalité. Både extern och intern validitet var höga, studien var gjort på stor
population med hög följsamhet och låg bortfall. Risken för jäv bedömdes som
liten.
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Diskussion
Sammanfattning
I artiklarna som uppfyllde inklusionskriterierna i studien finns det en generell
koncensus om följande: non-dipping mönster av 24-timmars blodtryck
(sänkning 10% -20% i medelvärde av blodtryck nattetid vs. dagtid) är den
viktigaste faktorn för ökad risk för CVD.(14) Nattlig hypertoni spelar därför en
essentiell roll i epidemiologi av hypertoni och skulle åtgärdas om man vill driva
en effektiv behandling.(10)
Inkluderade systematiska översikterna och även RCT-studien ger stark evidens
att om minst en blodtrycksmedicin administreras på kvällen (med undantag av
alfa- och betablockerare), sjunker patientens nattliga blodtryck signifikant mer
än vid morgonadministrering. Samtidigt sjunker även dagtidsmedelvärde av
blodtryck när man jämför alla testade blodtrycksmediciner som grupp. Det finns
skillnader mellan enstaka preparat och vissa preparat har bättre effekt på
dagtidsmedelvärde av blodtryck när administrerade på morgonen.(14,15,16)
När man utvärderar hur administreringstiden påverkar patienters risk för CVD,
finns det hittills endast en RCT studie som studerar sambandet.(14) Den visar att
under regelbunden uppföljning med medianuppföljningstid 5,6 år visar patienter
signifikant lägre incidens av CVD (inklusive lägre incidens av allvarliga CV
händelse och mortalitet). Studien är gjord på tillräcklig stor population och alla
grupper av blodtrycksmediciner var inkluderade. Studien är däremot inte
dimensionerad för att utvärdera enstaka medicingrupper.
I alla studier framkommer också att kvällsadministrering ger störst
behandlingsresultat hos just patienter med non-dipping typ av hypertoni.(16)
Patienter med hypertoni som har en normal dipping kurva visar betydligt
mindre skillnad i blodtryckssänkande effekt både dag- och nattetid vid
kvällsadministrering. Skiftning från non-dipping till dipping en klar fördel för
patienter. De har betydligt mindre risk för CVD, är lättare att uppfölja och
behandla. (10)
Det behövs fortfarande flera studier som bekräftar resultat av MAPEC studien
och som ger ytterligare evidens för bättre skyddande effekt vid
kvällsadministrering. Det behövs även studier som kvantifierar effektskillnader
mellan olika grupper av blodtrycksmediciner.
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I praktiken innebär en liten justering av behandlingsschema under årskontroll
eller vid ny medicininsättning minimala kostnader. Samtidigt innebär
justeringen signifikant förbättring i patientens prognos, vilket är precis en sådan
insats som primärvården siktar på.
Frågan som inte är diskuterat i artiklarna men måste uppstå i diskussion är
möjliga risker vid kvällsadministrering av blodtrycksmediciner. Patienter i
MAPEC studien fick sänka sina kvällsdoser när man upptäckte biverkningar, eller
blodtryckssänkning mer än 20% av dagtids medelvärde. Likadant måste man
vara medveten om möjliga risker vid kvällsadministrering när man sätter in
behandling. Spektrum av biverkningar förväntas vara samma som vid
morgonsadministrering, med extra obs angående till exempel hypotoni och ökad
fallrisk nattetid.

Reflektion över rapporten
Styrkor
Eftersom två översikter inkluderades, fick man utvärdera betydlig större antal av
studier och därför större och mer heterogen population än vid inklusion enstaka
studier. Små studier som hade hittats via sökningsmetoden och var relevanta vad
gäller tema, kontrollerades om de fanns med i de stora översikterna, vilket de har
gjort. På så sätt har man kollat om författare av översikterna inte hade selektion bias.
Bland inkluderade översikter finns en metaanalys av hög kvalité.
MAPEC studie som inkluderades har bra kvalité och är tillräckligt stor för att ge
evidens av hög grad av pålitlighet.
Eftersom alla inkluderade studier, dvs även de som var granskade i översikterna, hade
RCT design, har de hög klinisk relevans.

Svagheter
Eftersom tre inkluderade artiklar av vilka två är översikter, och bara en RCT studie,
finns det större risk för felaktigheter och utspädning av data. Författaren försökte att
minska risken med randomiserad granskning av data i originala studier, men pga
tidsbrist blev bara en tredjedel av studierna kontrollerade. Därför måste man lita på
tidigare granskning av översikterna när de publicerades.
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Eftersom det bara finns en avklarad RCT studie om relation av chronoterapi till
incidens av CVD måste studiens resultat betraktas med viss försiktighet trots att
studien hade väldigt högt kvalité.
Viss svaghet är även faktum att det finns några författare som har tagit del i två av tre
artiklarna. Det är svårt att bedöma till vilken grad resultaten påverkas av det men det
måste poängteras att viss bias finns.
Man kan fundera om någon studie kan ha missats pga olämplig sökordskombination
men genomgång av citerade referensartiklar har inte bekräftat det.
Granskning av artiklar enligt bifogade mallar var subjektiv, eftersom inga tydliga
graderingsriktlinjer finns. Som komplement gick man igenom varje artikel flera
gånger för att få en större överblick och jämförde artiklar under identiska kriterier.

Slutsats
Rapportens resultat ger en tydlig information om effekt av blodtrycksmediciner i
relation till administreringstid. Det finns stöd att vissa om inte alla
blodtrycksmediciner bör med fördel administreras till natten. Resultatet kan bidra till
bättre rekommendationer vad gäller blodtrycksbehandling. Behandlingsjusteringar
som föreslås är enkla och icke-resurskrävande, vilket underlättar betydligt
implementering och även compliance från patienters sida.
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Granskningsmall för randomiserad kontrollerad prövning –
modifierad från SBU mall
Författare, år alternativt SBU:s identifikationsnummer:

Total bedömning av studiekvalitet:
Hög
Medelhög

Låg

Anvisningar:
 Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.

 Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.
 Det finns förtydligande kommentarer till vissa delfrågor. Dessa anges med en fotnot.
Ja

Nej

Oklart

Ej tillämpligt

DIRECTNESS – Extern validitet
1. Studiepopulation

a) Framgår det hur många personer som exkluderades före
randomiseringen?
b) Är redovisningen av personer som inte randomiserades,
trots att de var valbara, adekvat?
RISK OF BIAS – STUDY LIMITATIONS – Intern validitet
2. Tilldelning av åtgärd/intervention/behandling

a) Användes en randomiseringsmetod som på ett
acceptabelt sätt minimerar risken för manipulation?
b) Utfördes randomiseringen så att fördelningen
blev oförutsägbar och slumpmässig? 1
c) Påbörjade samtliga deltagare, som randomiserades,
behandlingen? 2
3. Gruppernas jämförbarhet

a) Var grupperna vid baseline rimligt lika avseende
egenskaper som kan påverka resultatet
(t ex ålder, kön, sjukdoms svårighetsgrad)?
4. Blindning (maskering)

3

Blindades följande på tillfredsställande sätt:
a) Patienter
b) Prövare/behandlare
c) Utvärderare av resultat
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5. Bortfall (antalet randomiserade deltagare som inte har följts upp enligt
4
studieprotokollet)

a) Går det att följa deltagarnas väg genom studien
t ex i ett flödesschema?
b) Är storleken på bortfallet efter randomisering
acceptabelt?
c) Är orsakerna till bortfallet acceptabla?
6. Följsamhet (”compliance, adherence, concordance”)

5

a) Framgår det i vilken utsträckning deltagarna
fullföljde behandlingen?
b) Var andelen som fullföljde behandlingen acceptabel?
7. Rapportering av effektmått och biverkningar

a) Var det primära effektmåttet definierat i förväg och
adekvat rapporterat?
b) Var de sekundära effektmåtten definierade i förväg
och adekvat rapporterade?
c) Baserades slutsatserna på enbart i förväg definierade
effektmått och subgruppsanalyser? 6
d) Har utfallen av samtliga viktiga effektmått redovisats
på ett adekvat sätt? 7
e) Rapporterades biverkningar/komplikationer på ett
tillfredsställande sätt?
PRECISION

a) Redovisas resultaten på ett adekvat sätt? 8
b) Har resultaten beräknats med lämplig analysmetod? 9
c) Var den minsta kliniskt relevanta effekten definierad
på förhand?
d) Är den valda minsta kliniskt relevanta effekten av
rimlig storlek?
e) Har man använt acceptabla metoder för att mäta
effekterna?
f) Mättes observatörsöverensstämmelsen på ett
acceptabelt sätt? 10
g) Är de överväganden och beräkningar som ligger till
grund för antal deltagare acceptabla (”power”-analys)? 11
BINDNINGAR OCH JÄV

a) Anges eventuella bindningar och jäv (”conflicts
of interest”)?
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b) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats
av intressekonflikter?
Total bedömning av studiekvalitet

Hög

Medelhög

Låg

Kommentarer till granskningsmallen för RCT
 1.

Risk för att randomiseringen blir förutsägbar för prövare eller deltagare kan t ex
finnas vid blockrandomisering. Blockrandomisering används bl a i multicenterstudier
för att motverka slumpmässiga snedfördelningar mellan olika centra eller länder.

 2.

Här bedöms risken för att resultaten har påverkats av att deltagare selektivt
exkluderats från studien efter randomiseringen, men innan behandlingen har påbörjats.
Antalet deltagare som har lämnat studien bör sättas i relation till studiens storlek. Om
antalet är jämnt fördelade mellan grupperna och skälen är angivna och godtagbara, så
bedöms risken att resultaten kan ha påverkats som liten. Om mer än 5 procent av de
randomiserade patienterna fallit bort eller om orsakerna inte är angivna eller
godtagbara så bedöms risken som stor.

 3.

Det är önskvärt att både patienter och prövare är blindade i en studie. Ibland
kan det av praktiska skäl vara svårt eller omöjligt att dölja för prövare och/eller patient
vilken behandling som ges. Däremot är det oftast möjligt att den som utvärderar
effekten är blindad.


De alternativ som finns är följande:
 Öppen prövning: ingen är blindad
 Enkelblind: a) deltagarna är blindade; b) prövare och/eller resultatutvärderare är
blindade

 Dubbelblind: a) deltagarna och prövare och/eller resultatutvärderare är blindade;
b) deltagarna och prövare och/eller resultatutvärderare är blindade samt det framgår av
beskrivningen att all resultatbearbetning utfördes innan prövningskoden bröts.



Det finns flera exempel på studier där blindningen inte har lyckats pga
karakteristiska effekter eller biverkningar av aktiv behandling, exempelvis muntorrhet
vid behandling med neuroleptika och underlivsblödningar vid behandling med östrogen.
I vissa fall är det möjligt att ge biverkningsmotverkande medel som tillägg till aktiv
behandling för att minska risken för att blindningen äventyras. Andra faktorer som kan
försvåra blindningen är bristande likhet mellan tabletter, inhalationspreparat etc
avseende utseende eller smak. En stor ”placeboeffekt” i kontrollgruppen kan tala för en
lyckad blindning. I vissa studier låter man studiedeltagarna gissa om de fått aktiv
behandling eller kontroll.

 4.

Det bortfall som bedöms här avser bortfall efter randomisering. Det kan dock
finnas tillfällen då även ett större bortfall sannolikt är slumpmässigt. Nedanstående
exempel bör därför ses som riktvärden.






Litet (<10%)
Måttligt (10–19%)
Stort (20–29%)
Mycket stort (≥30%). Undersökningen bedöms ofta sakna informationsvärde vilket kan
innebära att studien bör exkluderas.

19



Bortfallet varierar mellan olika tidpunkter i en studie och kan variera mellan
olika effektmått. Bortfallet är ofta större ju längre tid som har gått. Därmed kan
behandlingsresultaten från de sista besöken vara av tveksam validitet, medan resultaten
från de första besöken kan vara giltiga.

 5.

Kontroll av följsamheten är särskilt viktig då man inte ser en signifikant
effektskillnad mellan grupperna. En bristande följsamhet kan minska såväl
interventionens effekter som bieffekter. Om interventionen har en signifikant effekt är
kontroll av följsamheten ofta av mindre betydelse. Undantag är om det var sämre
följsamhet i gruppen som fick referensbehandling. Det senare
är tänkbart i en placebokontrollerad studie om blindningen varit otillräcklig, alternativt
om en referensbehandling har mycket högre frekvens av biverkningar.



Ett riktmärke för vad som anses vara acceptabel följsamhet är att mer än 80
procent av deltagarna ska ha mottagit mer än 80 procent av behandlingen.

 6.

Det är inte ovanligt att studier med negativa resultat inkluderar förklarande
efteranalyser (”explanatory”- eller ”post hoc”-analyser) för att t ex finna vissa
subgrupper inom den studerade patientgruppen som kan ha nytta av behandlingen.
Dessa analyser kan fylla en viktig hypotesgenererande funktion, men är naturligtvis
behäftade med stor osäkerhet. Slutsatserna i en studie får därför aldrig baseras på
sådana analyser.

 7.

Även om redovisade effektmått är rimliga, definierade i förväg och adekvat
rapporterade kan det finnas andra viktiga effektmått som utelämnats. Oftast gäller det
effektmått för att bedöma risker som också bedöms under fotnot 8.

 8.

De vanligaste mått som används för dikotoma variabler är riskkvot (”risk ratio”,
RR), oddskvot (”odds ratio”, OR), absolut riskreduktion/riskskillnad (”risk difference”)
och ”number needed to treat” (NNT). För kontinuerliga variabler används vanligen
absolut skillnad i medelvärde (”difference in means”, ”mean difference”). Alla måtten ska
redovisas med lämpligt spridningsmått, företrädesvis 95 procents konfidensintervall.

 9.

Resultaten kan analyseras enligt ”intention to treat” (ITT) och/eller per
protokoll (PP). En ITT-analys innebär att alla personer som randomiserats följs upp
inom sin behandlingsarm oavsett om de fått tilldelad behandling eller inte och är oftast
den metod som bör användas. Om resultaten är beräknade på annat sätt än med ITT
finns det risk för att behandlingseffekten blir överskattad. ITT-analysen kan
kompletteras med en känslighetsanalys enligt ”worst case scenario” där sämsta
tänkbara utfall tillskrivs saknade patienter i den grupp som uppvisar bäst effekt och
bästa tänkbara utfall tillskrivs saknade patienter i den grupp som uppvisar sämst effekt.
Ibland är det önskvärt att även en PP-analys redovisas, vilket innebär att bara de som
följt hela studieprotokollet ingår i analysen. Vid bortfall i studier där man använder
kontinuerliga variabler eller skalor använder man ibland en beräkningsmetod där det
senast uppmätta resultatet antas gälla även
för senare tidpunkter då data saknas (”last observation carried forward”, LOCF).

 10.

Vid utfallsregistrering i en behandlingsstudie kan observatörsvariationen vara
en svaghet. Ett exempel är om flera observatörer ska utvärdera röntgenbilder eller
cytologiska prov. Då ska observatörsöverensstämmelse mellan alla, eller ett större antal
av observatörerna, vara rapporterat. Detta kan ske i form av kappa-överensstämmelse
eller ”intra-class correlation coefficient” (ICC), beroende på vilken skala som använts.

 11.

”Power”-beräkningar används för att beräkna studiers statistiska styrka, dvs för
att räkna ut hur stor en studie bör vara för att med rimlig sannolikhet kunna påvisa en
behandlingseffekt. Det är viktigt att författarna redovisar hur de kommit fram till vald
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studiestorlek och att beräkningen skett före studiestart. Annars kan det inte uteslutas att
författarna successivt adderat deltagare till studien tills statistisk signifikans har
uppnåtts.
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