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Ortopedisk avdeling 

Spesialisthelsetjenesten (efficacy) 

• Presis diagnostikk, selekterte pasienter 

• Sykdomsspesifikke utfallsmål 

 

Primær helsetjenesten (effectiveness) 

• Ikke selekterte pasienter 

• Selv-rapporterte utfallsmål 

 

 







Sammenliknende studier av  
operativ og  
ikke-operativ behandling 

• Alle inkluderte pasienter må være kandidater for operasjon 
 
• Den ikke-operative behandlingen må fremstå som et likeverdig alternativ 
 
• Operasjon har den største placeboeffekt 
 
• Den klinisk signifikante behandlingseffekten må være minst like stor som  
  målefeilen hos en enkelt pasient 
 

Ortopedisk avdeling 



Sammenliknende studier  
av operativ og ikke-operativ 
behandling 

• Det kan diskuteres om en skal sammenlikne den rutinemessige  
  behandling eller etterstrebe å optimalisere begge  
  behandlingsalternativer 
 
• Alle pasienter har rett til å trekke seg etter Helsinkideklarasjonen, 
  men det er god grunn til å prøve og unngå at det skjer 
 
• Randomiseringen og evalueringen må være blindet 









Randomiserte skulderstudier  
– faglig seminar og ski fra Skarsnuten i Hemsedal 2007- 









Results 

• The mean adjusted treatment effect of non-
operative treatment was -1.1 points (95% 
confidence interval -4.7 to 2.5) for ITT and 

    0.6 (-3.4 to 4.6) as treated. 

• There were no treatment effects for the 
secondary outcomes. 



Back surgery Norway 1999 – 2009 
n= 53.347 (NORspine and NPR)  



Sammenfatning 

• Gode randomiserte studier gir bedre kunnskap om best behandling  
 
• Gode randomiserte studier bedrer forskningskvaliteten på en avdeling 
 
• De beste randomiserte studiene i spesialisthelsetjenesten kan  
  publiseres i de beste tidsskriftene 



Sammenfatning 

• Randomiserte studier er idealet for å vurdere kausal sammenheng mellom 
  behandling og resultat 
 
• Randomiserte studier i spesialist- og primærhelsetjenesten trenger  
  ikke være forskjellige 
 
• Multisenterstudier anbefales når det ikke er mulig å gjennomføre studien  
  på et behandlingssted 
 
• Forvent ikke randomiserte studier raskt endrer klinisk praksis 


