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Sammanfattning
Bakgrund: Djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) är allvarliga, potentiellt dödliga,
men behandlingsbara tillstånd. Det kräver snabb diagnostik och behandling. Då patienter med
dessa tillstånd söker sig till primärvården, är det viktigt att man snabbt, och säkert kan avfärda
misstanke om venös tromboembolisk sjukdom alternativt skicka berörd patient vidare för
fortsatt utredning.

Syfte: Att utröna huruvida patientnära d-dimertest på ett säkert sätt kan användas inom
primärvården för att utesluta tromboembolisk sjukdom vid misstanke, men där
sannolikheten för sjukdomen är låg.

Metod: Litteraturstudie omfattande randomiserade kliniska studier och observationsstudier.
Undersökta effektmått är sensitivitet, specificitet och negativt prediktivt värde (NPV).
Sökning har gjort i PubMed. Tidsperiod: 1 januari 2004 till 31 december 2014.

Resultat: Sökning i PubMed renderade två studier med hög kvalitet. Av dessa studiers
resultat kan vi dra slutsatsen att patientnära d-dimer på ett säkert sätt kan användas för att
utesluta DVT i primärvården. Vi fann ingen studie av hög kvalitet som undersökte huruvida
d-dimer på ett säkert sätt kan utesluta LE i primärvården.

Slutsats: Utifrån vad som publicerats de senaste elva åren har vi funnit evidens för att
patientnära d-dimer kan vara användbart inom primärvården för att utesluta DVT. Det saknas
i nuläget tillräcklig evidens för beläggande av säkerheten vid uteslutande av LE i
primärvården genom patientnära d-dimer. Fler studier av hög kvalitet behövs för att
ytterligare öka kunskapen inom området.

Förkortningar
DT
datortomografi
DVT
LE
NPV
RCT
UL
SBU

djup ventrombos
lungemboli
negativt prediktivt värde
randomiserad kontrollad prövning
ultraljudsundersökning
Statens beredning för medicinsk utvärdering
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Bakgrund
Djup ventrombos
Djup ventrombos (DVT) drabbar cirka 1/1000 invånare/år. Med stigande ålder ökar risken att
drabbas (White 2003).
Vid misstanke om DVT används i den svenska primärvården, ett poängbaserat
diagnosstöd i form av Wells score (tabell 1). Tillsammans med status och anamnes utgör
detta underlag för en sannolikhetsbedömning avseende DVT, och är vägledande för fortsatt
handläggning (Socialstyrelsen 2004).
Hos de patienter där sannolikheten för DVT bedöms som låg kan en icke förhöjd ddimernivå med mycket hög sannolikhet utesluta diagnosen (Wells 2003). Stockholms läns
landstings webbaserade medicinska och administrativa stöd VISS rekommenderar ddimerprovtagning om möjlighet till akutsvar föreligger.
Vid hög klinisk sannolikhet för DVT bör patienten genomgå, i första hand
ultraljudsundersökning och i andra hand flebografi för att bekräfta eller utesluta diagnosen
(Socialstyrelsen 2004).

Lungemboli
Lungemboli (LE) är starkt förknippat med DVT då 90% av de symptomatiska LE har sitt
ursprung i DVT ( Kearon 2003).
LE är förvisso relativt ovanligt, med en incidens på 0,5/1000 invånare/år, med ökad
risk kopplat till stigande ålder (Silverstein 1998), men potentiellt mycket allvarligt, med en
mortalitet på över 15 % (Goldhaber 1999).
Den kliniska bedömningen baserad på enbart anamnes och status är otillräcklig. Man
har estimerat att av de patienter som uppvisar symptom tydandes på LE har ungefär en
fjärdedel verkligen sjukdomen (van Belle 2006).
För att öka diagnostisk tillförlitlighet används i Sverige idag, även för detta tillstånd ett
poängbaserat diagnosstöd i form av Wells score (tabell 2) som, tillsammans med ddimertestning kan användas för att exkludera LE (SBU-rapport 2002).
Patienter med hög sannolikhet för LE bör, oavsett d-dimerutfall genomgå
röntgenologisk undersökning. Standard är då DT thorax med kontrast (Socialstyrelsen 2004).
Hos patienter med låg klinisk sannolikhet, men med viss misstanke om LE kan en icke
förhöjd d-dimernivå med mycket hög sannolikhet säkert utesluta diagnosen (Wells 2001).
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D-dimer
D-dimer bildas i samband med nedbrytning av fibrin som sker i händelse av ett intravaskulärt
blodkoagel (Laurell 2012). Vid tromboembolisk sjukdom såsom DVT och LE är ddimernivån således ofta förhöjda.
Förhöjda d-dimernivåer kan även ses vid andra tillstånd, exempelvis infektioner,
cancersjukdom och hjärtsvikt. Den minskade specificiteten är särskilt tydlig hos äldre
patienter med hög komorbiditet (Lippi 2014). De förhöjda d-dimernivåerna avtar en vecka
efter insjuknandet och därmed värdet av att ta provet (SBU-rapport 2002).
På Karolinska universitetslaboratoriet använder man idag Tinaquant d-dimer som
standard. Man har i studier visat att den har en sensitivitet > 95% och NPV >97% (Michiels
2005, Djurabi 2009).

Patientnära analyser
Till primärvården söker sig regelbundet patienter med symptom som skulle kunna vara
orsakade av tromboembolisk sjukdom. LE och DVT kräver snabbt omhändertagande. För
närvarande är den gängse rutinen att vid d-dimerprovtagning skicka provet för analys till
laboratorium, sällan beläget i anslutning till vårdcentralen. I Sverige är avstånden mellan
vårdcentraler och sjukhus inte sällan stora.
Patientnära analyser (Eng point-of-care) har sedan länge använts inom den svenska
primärvården. Exempel på detta är p-glukos, urinsticka, CRP, Hb och Strep A.
Sedan några år finns i Sverige även möjlighet till patientnära d-dimertestning. Fördelen med
detta prov är att det kan analyseras på plats och ger provresultat inom tio till tjugo minuter,
det vill säga under konsultationen. Potentiellt kan det innebära snabbare beslut i
vårdprocessen, att man tjänar såväl tid som pengar genom att undvika transporter till sjukhus
och väl där, eventuellt långa väntetider och handläggningstider.
Flera landsting i Sverige rekommenderar för närvarande inte patientnära ddimerprovtagning. Skälet till det kan vara avsaknad av lokal validering, att metoderna har för
låg specificitet, att man inte kontrollerat metodens beslutsgräns (vid kvantitativa test) mot
större patientmaterial med verifierad trombos (genom gold standard).
Eftersom LE och DVT är allvarliga men behandlingsbara tillstånd är en hög
sensivititet vid d-dimertest ett absolut krav.
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Syfte
Denna litteraturstudie syftar till att utröna huruvida patientnära d-dimertest kan användas
inom primärvården.

Frågeställning
Finns det vetenskaplig evidens för att patientnära d-dimertest är lika tillförlitligt som
konventionell d-dimertestning och därmed kan exkludera DVT och/eller LE vid låg klinisk
sannolikhet för dessa sjukdomar i primärvården.

Material och metod
Studien är en litteraturstudie. Databasen som använts är PubMed. Sökningen har begränsats
till publikationer mellan 1 januari 2004 och 31 december 2014. Anledningen till att begränsa
sökningen till elva år bakåt i tiden är att patientnära d-dimertest är ett relativt nytt fenomen
och att kvaliteten på provet kan förväntas ha förbättrats över tid. De exklusions- och
inklusionskriterier som tillämpats i arbetet redovisas i tabell 3. Genom att kombinera
nedanstående punkter 1 och 2 vid sökning i PubMed påträffades 76 artiklar. Genom att
kombinera nedanstående punkter 1 och 3 vid sökning i PubMed påträffades 144 artiklar.
Artikelsökning gjordes med hjälp av MeSH-termer framtagna i samråd med bibliotekarie på
Karolinska sjukhusets bibliotek i Huddinge (Tomas Kindenberg, personlig kommunikation).
1. (”d-dimer OR ”fibrin fragment” OR ”Fibrin Fibrinogen Degradation
Products”[Mesh])
2. (”primary care” OR ”primary health care” OR ”Primary Health Care"[Mesh])
3. (”point of care” OR ”bedside” OR ”Point-of-care Systems”[Mesh])

Då inkluderade studier delvis uppvisat olika utfallsmått har transformation till ett gemensamt
utfallsmått – NPV (andelen som inte har sjukdomen av alla med negativt test) gjorts i de fall
man inte redovisat detta. De studier som har bedömts relevanta har kvalitetsgranskats enligt
SBUs granskningsmall för diagnostiska studier (bilaga 1). Utöver kvalitetsgranskning
specifik för diagnostiska studier har bedömning av föreliggande risk för intressekonflikt,
bedömning av studiens storlek, samt bedömning av resultatens presentation avseende statistik
gjorts.
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Etisk reflektion
Enskilda patienters integritet har inte påverkats i denna studie då det är en litteraturstudie, och
därmed endast behandlar redan publicerat material. För att undvika selektionsbias har resultat
från alla de funna artiklar som inkluderats i studien redovisats.
Ökad risk för jäv skulle kunna föreligga i studier utförda av företag med intresse i
produktförsäljning. Avsikten har varit att redovisa eventualiteter då risk för jävsförhållanden
förelegat.

Resultat
Vid artikelsökning i PubMed påträffades 220 artiklar, av dessa lästes 15 studier i sin helhet.
Av dessa exkluderades nio då de utifrån satta inklusion- och exklusionskriter inte bedömdes
relevanta.(figur 1). Av återstående sex exkluderades fyra på grund av bristande kvalitet.
Exempel på viktiga brister är föreliggande risk för selektionsbias, informationsbias, avsaknad
av ej tolkningsbara/intermediära resultat, avsaknad av redovisade bortfall (Tabell 6).
Två av studierna (Büller 2009, Geersing 2010) bedömdes ha hög kvalitet. I studien
av Büller et al. från 2009 utvärderades diagnostisk tillförlitlighet genom att kombinera ett
poängbaserat diagnosstöd, innefattande utfall på en patientnära d-dimer för att utesluta DVT.
Drygt tusen konsekutiva patienter inkluderades i studien. Patienter som bedömdes ha hög
sannolikhet för DVT genomgick UL. Patienter som bedömdes ha låg klinisk sannolikhet för
DVT (n=500) gjorde det inte. Uppföljning gjordes genom återbesök till vårdcentral efter en
vecka och efter tre månader genom en enkät efterhörandes symptom på DVT. En oberoende
kommitté, blindad för utfallet på det tillämpade poängbaserade diagnosstödet såg över, och
utvärderade alla fall med misstänkt DVT eller i händelse av bortgång. Studien redovisade
andelen missade fall bland lågriskpatienterna till 1,4% (95% KI, 0,6% -2,9%). NPV räknades
av oss ut till 98,6% (95%KI, 98,1%-99,9%). Utifrån sina resultat drar författarna slutsatsen att
man genom att använda ett enkelt diagnosstöd samt d-dimertest kan minska behovet för
remiss till sekundärvården med närmare 50% hos patienter med misstänkt, men med låg
sannolikhet för DVT.
I studien av Geersing et al från 2010 undersöktes den diagnostiska tillförlitligheten
hos fem olika patientnära d-dimertest. Man gjorde även en kvalitativ undersökning på
användarvänligheten hos de olika d-dimeranalyserna, resultaten därifrån kommer inte
redovisas i denna studie. Man analyserades data från närmare sexhundra primärvårdspatienter
med misstänkt DVT som genomgått samtliga fem d-dimertesten och UL som referensmetod.
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Ultraljudsundersökningen gjordes om en vecka senare på de patienter där man inte kunnat
påvisa DVT. Utfallen på testerna presenteras i tabell 4. Det bästa resultatet fann man hos
Vidas d-dimertest med NPV på 99,5% (95% KI, 98-100).

Kvalitetsbedömning av lästa studier
Kvaliteten i Geersings (2010) och Büllers (2009) studier bedömdes som hög, om än med
brister. Bedömningen gjordes utifrån SBUs kvalitetsgranskningsmall för diagnostiska studier
men även med hänseende på studiernas storlek, manuskriptets kvalitet, hur man redovisade
statistik samt risk för intressekonfliktsbias.

Diskussion
När är en metod säker?
Att uppnå absolut diagnostisk säkerhet är inte möjligt (Kassirer 1989). Gränsen för vad som
anses som låg sannolikhet för LE på Wells vedertagna skattningsskala är fyra poäng. Man
satte gränsen där då kombinationen fyra poäng eller lägre tillsammans med ett icke förhöjt ddimertest gav andel missade fall 2,2% (95% KI, 1,0-4,0) (Wells 2000) vilket man ansåg som
acceptabelt. Ett annat exempel är UL, för påvisande av DVT, som ofta används som
referenstest (det test som bedöms tillräckligt bra för att utgöra facit) uppvisade i en
metaanalys (Goodacre 2005) en sammantagen sensitivitet på 94,2 %, där venografi utgjorde
referenstestet.

Studiernas styrkor och svagheter
Studierna av Büller et al och Geersing et al från 2010 var båda stora och bedömdes som
välgjorda. Man presenterade sina resultat med beräknade konfidensintervall. I båda studierna
tog man upp ej tolkningsbara/intermediära provresultat och i Bullers studie redogjordes för
bortfall. Utifrån vad som framkom i studierna bedömdes risk för jäv som låg.
När ett blodkoagel löses upp eller övergår i organiserad vävnad sjunker ddimernivåerna i blodet. Därför skulle rimligen hänsyn till symptomduration vid inklusion och
exklusion i dessa studier sannolikt ha påverkat urvalet, och resultatet genom en underskattad
sensitivitet. Då resultaten i studierna visar på höga värden för sensitivitet och NPV ser vi inte
denna potentiella bias som en risk för att andra slutsatser ska kunna dras av studiernas resultat
än vad som gjorts.
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Geersings från 2010 studie som fick högst antal positiva utfall (9/11) på SBUs
kvalitetgranskningsmall hade ändå begränsningar. En begränsning rörde patienturvalet, då
man inte kombinerat de patientnära d-dimertesten med någon form av diagnosstöd såsom
Wells score. Således uteblev information om sannolikhet för DVT hos patienterna. Man
redogjorde i Geersings studie inte heller för eventuella bortfall.
Exempel på begränsningar i Bullers studie, med näst högst positiva utfall (7/11) på
SBUs kvalitetsgranskningsmall var att man endast lät de patienter som bedömts ha hög
sannolikhet för DVT genomgå referenstest, i det här fallet UL. Om indextestets (i det här
fallet patientnära d-dimer) resultat har inverkan på beslut om att genomföra referenstest kan
man få snedvridna resultat (verifikationsbias) (Whiting 2003). Ett sätt att undvika detta hade
kunnat vara att, som i Geersings studie från 2010 låta samtliga patienter genomgå referenstest
eller randomisera till att genomgå/inte genomgå referenstest. En annan begränsning i Bullers
studie avser risk för informationsbias. Det är i diagnostiska studier önskvärt om uttolkare av
referenstest är blindade för indextestets utfall och vice versa. I de fall där man bedömt
patienternas sannolikhet för DVT som hög remitterade man för UL. Röntgenläkarna som
utförde UL var icke blindade för d-dimerresultatet.
Av de studier som bedömdes ha låg kvalitet var Geersings studie från 2012 den med
flest positiva utfall (5/11) på SBUs kvalitetgranskningsmall. Geersings studie från 2012 var
relativt stor (n=598). Man presenterade sina resultat med beräknade konfidensintervall.
Studien hade flera begränsningar. Man remitterades visserligen samtliga patienter efter
indextest, oavsett utfall, till akutmottagning för vidare handläggning. Väl där gjordes det
bilddiagnostika undersökningar på 24% av patienterna med bedömd låg sannolikhet för LE,
och i 65% av fallen med bedömd hög sannolikhet för LE. Detta medför risk för såväl
felklassifikationsbias som verifikationsbias. Ytterligare begränsningar var avsaknad av
blindning, samt avsaknad av redogörelse av eventuella bortfall. Utöver begränsningarna enligt
SBUs granskningsmall förelåg risk för intressekonfliktsbias då studien delvis var finansierad
av Inverness som producerar Clearview Simplify d-dimertestet, som man använd i studien.

Svagheter och styrkor i denna rapport
Inkludering, exkludering och granskning av studierna är inte utförda av en grupp bestående av
personer med erfarenhet inom området, vilket troligtvis är en brist. Det förefaller, trots detta,
osannolikt, om än inte omöjligt att stora, välgjorda studier på området knutna till PubMed
inte skulle ha påträffats under arbetet.
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De granskade studierna undersöker olika patientnära d-dimertest, vilket svårgör
bedömningen. Det studerade utfallsmåttet NPV påverkas förutom av d-dimertestets
sensitivitet och specificitet också av de olika testernas tröskelvärden, som kan variera.
Det finns, vid den granskning som gjorts här ingen, på förhand bestämd gränslinje som
avgör huruvida en studie kan anses hålla hög eller låg kvalitet.
Att använda sig av en granskningsmall underlättar bedömningsarbetet, men den
sammantagna graderingen blir slutgiltigt ändå delvis godtycklig.

Implikation i det kliniska arbetet
Den tänkta fördelen med att använda patientnära d-dimer i primärvården är att minska antalet
remitterade patienter till sjukhus. Det föreligger emellertid viss risk för att det motsatta
inträffar. D-dimertestens specificitet är låg. Över 75% av de patienter som, på misstanke om
DVT remitterats till sjukhus för ultraljudsundersökning har inte sjukdomen (Kyrle 2005). I
USA är prevalensen av LE hos de som utreds 5-10% (Penaloza 2012).

Implikation för framtida forskning
Det behövs i nuläget större, randomiserade studier i primärvårdsmiljö där man inte tillämpar
klinisk uppföljning som referensmetod, och där man vid patientselektion ser över tidsduration
på symtomen. Framförallt avser detta studier med LE-frågeställning.

Slutsats
Vid utförd systematisk litteraturanalys har påträffats två studier som bedömts hålla hög
kvalitet, och vars resultat tyder på att patientnära d-dimerprovtagning, vid låg misstanke om
DVT på ett säkert sätt kan utesluta sjukdomen. Vi har inte funnit vetenskaplig evidens
avseende huruvida patientnära d-dimertest i primärvården är tillförlitligt vid uteslutande av
LE, vid låg misstanke, varför ytterligare forskning på området är berättigad.

Jäv
Varken Mattias Olsson eller dennes handledare Elisabeth Wolpert har kommersiell bindning
till företag som producerar patientnära d-dimerprovtagningsapparatur.
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Bilaga 1. Tabeller och figurer
Tabell 1. Wells score
Poängbaserat diagnosstöd för prediktiv sannolikhet för DVT.
Malignitet under 6 mån eller palliation
1p
Paralys/pares/gipsbehandling av ben
1p
Immobilisering >3d eller större kirurgi
1p
inom 4 v med narkos/regional anestesi
Ömhet/smärta längs djupa vener
1p
Helbenssvullnad
1p
Vadsvullnad > 3cm jämfört med andra
1p
benet
Pittingödem i det symptomatiska benet
1p
Ytliga kollateraler (ej varicer)
1p
Tidigare objektivt påvisad DVT
1p
Alternativ diagnos minst lika sannolik
-2p
Sannolikhet för DVT: Hög > 2 poäng, låg < 2 poäng.
Tabell 2. Wells score
Poängbaserat diagnosstöd för prediktiv sannolikhet för LE.
LE lika eller mer sannolik än andra
3p
diagnoser
Tecken på DVT (svullnad och ömhet)
3p
Immobilisering > 3 dagar eller nyligen
1,5p
genomgången kirurgi (< 4 v)
Tackykardi (puls >100)
1,5p
Tidigare objektivt verifierad DVT eller LE
1,5p
Hemoptys
1p
Malignitet
1p
Sannolikhet för LE: Hög > 4 poäng, låg < 4 poäng.

Tabell 3: Inklusions- och exklusionskriterier för litteraturgenomgång
Inklusionskriterier
Exklusionskriterier
Studier utförda på patienter med misstanke
Pediatriska studier.
om venös tromboembolisk sjukdom.
Studier publicerade på engelska eller svenska Djurstudier
Studier som objektivt bedömer tillförlitlighet Studier ej utförda i primärvårdsmiljö.
hos patientnära d-dimer.
Randomiserade kliniska prövningar,
Studier gjorda före januari 2004
prospektiva kohortstudier, retrospektiva
kohortstudier.
Sluförda studier.
Studier av låg kvalitet.
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Potentiellt relevanta artiklar från PubMed
Totalt: 220

Titlar som exkluderades, då de ej
uppfyllde satta inklusionskriter.
Totalt: 193
Lästa abstracts
Totalt: 27

Abstracts som exkluderades efter genomläsning
Totalt:11
7 var inte utförda i primärvårdsmiljö
2 studerade konventionell d-dimer
1 studerade material från en annan studie
1 var endast en beskrivning av en ny d-dimer

Artiklar lästa i sin helhet
Totalt: 15

Artiklar som exkluderades efter
genomläsning
Totalt: 13
3 var inte utförda i primärvårdsmiljö
3 studerade konventionell d-dimer
2 använde material från annan studie
1 hade bristande metodbeskrivning
4 bedömdes ha låg kvalitet vid
granskning

Artiklar som bedömdes ha
hög kvalitet
Totalt: 2

Figur 1. Flödesschema över analys
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Tabell 4: Tillförlitligheten hos 5 olika patientnära d-dimertest
(Geersing 2010).
D-dimertest

Vidas
Pathfast
Triage
Cardiac
Clearview
Simplify

Sensitivitet
(95% CI)

0.99 (0.96–
1.0)
0.98 (0.94–
1.0)
0.97 (0.93–
1.0)
0.94 (0.88–
0.99)
0.91 (0.85–
0.98)

Specificitet
(95% CI)

0.42 (0.37–
0.46)
0.39 (0.35–
0.44)
0.48 (0.44–
0.53)
0.62 (0.58–
0.67)
0.64 (0.60–
0.69)

NPV (95%
CI)

99.5 (98–
100)
99.2 (98–
100)
99.2 (98–
100)
98.6 (97–
100)
98.1 (97–
100)

Tabell 5: Sammanställning av inkluderade studier som bedömts ha hög kvalitet, med
vissa begränsningar.
Författare,år,tidsskrift Syfte
Grund för hög kvalitet
G-J Geersing et al,
Nederländerna, 2010

Att validera den
diagnostiska
tillförlitligheten vid 5
olika patientnära ddimertest.

Ökad risk för spektrumbias.
Låg risk för felklassifikationsbias.
Låg risk för sjukdomsprogressbias.
Låg risk för verifikationsbias.
Låg risk för inkorporationsbias.
Låg risk för informationsbias.
Ej tolkningsbara/intermediära
resultat rapporterades.
Eventuella bortfall rapporterades ej.
9/11 Ja i SBUs granskningsmall.
Relativt stor studiepopulation.
Konfidensintervall beräknade.
Låg risk för intressekonfliktsbias.

H.R. Büller et al, 2009,
Ann Intern Med

Att evaluera en klinisk
skattning inkluderat ddimer för att utesluta
DVT.

Låg risk för spektrumbias
Låg risk för felklassifikationsbias.
Delvis risk för sjukdomsprogressbias.
Ökad risk för verifikationsbias.
Låg risk för inkorporationsbias.
Delvis oklart om risk för
informationsbias
Ej tolkningsbara/intermediära
resultat rapporterades.
Bortfall rapporterades.
7/11 Ja i SBUs granskningsmall.
Stor studiepopulation.
Konfidensintervall beräknade.
Låg risk för intressekonfliktsbias.
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Tabell 6: Sammanställning av inkluderade studier som bedömts ha låg kvalitet.
Författare, år, tidsskrift

Syfte

Grund för låg kvalitet.

G-J Geersing et al,
Nederländerna 2012

Att utvärdera Wells score
kombinerat med d-dimer för
att utesluta LE.

Y Tomonaga et al,
Schweitz, 2011, BMC Fam
Prac

Att analysera diagnostisk
tillförlitlighet av olika
patientnära labtester inom
primärvården

HJ Schouten et al,
J Am Geriatr Soc.
Nederländerna 2014

Att avgöra huruvida Wells
score tillsammans med en
normal d-dimer kan utesluta
LE hos äldre.

Låg risk för spektrumbias.
Ökad risk för felklassifikationsbias.
Ökad risk för
sjukdomsprogressbias.
Ökad risk för verifikationsbias.
Låg risk för inkorporationsbias.
Ökad risk för informationsbias.
Rapportering av ej
tolkningsbara/intermediära resultat.
Eventuella bortfall rapporterades ej.
5/11 Ja i SBUs granskningsmall
Relativt stor studie.
Konfidensintervall beräknade.
Ökad risk för intressekonfliktsbias.
Låg risk för spektrumbias.
Oklart om felklassifikationsbias.
Oklart om undvikande av
sjukdomsprogressionsbias.
Ökad risk för verifiktionsbias.
Låg risk för inkorporationsbias.
Oklart om informationsbias.
Utebliven rapportering av ej
tolkningsbara/intermediära resultat.
Eventuella bortfall rapporterades ej.
4/11 Ja i SBUs granskningsmall.
Liten studie.
Konfidensintervall beräknade.
Ökad risk för intressekonfliktsbias.
Ökad risk för spektrumbias.
Låg risk för felklassifikationsbias.
Delvis risk för sjukdomsprogressionsbias.
Ökad risk för verifikationsbias.
Låg risk för inkorporationsbias.
Delvis oklart kring informationsbias.
Ej tolkningsbara/intermediära
resultat rapporterade.
Eventuella bortfall ej rapporterade.
4/11 Ja i SBUs granskningsmall.
Relativt stor studie.
Konfidensintervall beräknade.
Låg risk för intressekonflikts-bias.
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Författare, år, tidsskrift

Syfte

Grund för låg kvalitet

HJ Schouten et al, Fam
Pract.
Nederländerna
2015

Att avgöra huruvida en
klinisk skattning (Oudega
eller Wells) tillsammans med
d-dimer kan utesluta DVT
hos äldre.

Ökad risk för spektrumbias.
Låg risk för felklassifikationsbias.
Ökad risk för sjukdomsprogressionsbias.
Ökad risk för verifikationsbias.
Låg risk för inkorporationsbias.
Ökad risk för informationsbias.
Ej tolkningsbara/intermediära
resultat rapporterade.
Eventuella bortfall ej rapporterade.
5/11 Ja i SBUs granskningsmall.
Relativt stor studie.
Konfidensintervall beräknade. Låg
risk för intressekonfliktsbias
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Bilaga 2. all f r kvalitetsgranskning
av diagnostiska studier (QUADAS)
Fo
Mallen bestar av 11 enskilda kriterier
visas i Tabell 7.2 i SBU:s handbok.
Ja Nej Oklart

1. Var sammansättning av patientgruppen(spektrum) representativ för
depatienter som kommer att få testet i praktiken?
Undvikande av spektrumbias
2. Ar det troligt att referenstestet korrekt klassificerar det sokta tillstandet?
Undvikande av felklassifikationsbias
3. Var tidsintervallet mellan referenstest och indextest sa kort att det studerade
tillstandet inte kunnat förändras mellan de bada testen? (Acceptabel fordr jning
mellan testerna) Undvikande av sjukdomsprogressionsbias
4. Genomgick samtliga patienter eller ett slumpmassigt urval av patienter det
avsedda referenstestet? Undvikande av partiell verifikationsbias
5. Anvandes ett och samma referenstest oberoende av vilket resultat som erholls
pa indextestet? Undvikande av differentiell verifikationsbias
6. Var referenstestet oberoende av indextestet
(dvs indextestet ingick inte som en del av referenstestet)? Undvikande av
inkorporationsbias
7. Tolkades resultaten fran referenstestet utan kännedom om resultaten fran
indextestet? (Indextestresultat blindade) Undvikande av informationsbias
8. Tolkades resultaten fran indextestet utan kannedom om resultaten fran
referenstestet? (Referenstestresultat blindade) Undvikande av informationsbias
9. Fanns samma kliniska data tillgängliga då testresultaten tolkades som skulle
vara tillgängliga då testet används i praktiken? (Relevant klinisk information)
10. Rapporterades ej tolkningsbara/intermediara testresultat?
11. Forklarades bortfall av patienter fran studien?
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