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Få pragmatiske studier registrert i ClinicalTrial.gov

Pragmatiske 

studie RCT(behandling)

n=111 n=28 882
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Pragmatiske studier vs. «eksporatory trials»

Pragmatiske studier

• Favner bredt (pasienter fra en 

vanlig klinisk hverdag)

• Utfall som betyr noe for 

pasientene/beslutningstakere 

• Realistisk oppfølging (foregår i en 

vanlig klinisk hverdag)



10 karakteristiske 
trekk: skille 

mellom  
pragmatiske 
studier vs. 

«gullstandard»
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Hva er en ideell pramatisk studie?
1) Favne bredt: 

a) Ikke begrensende inklusjon- eller eksklusjonskriterier. 

b) Behandling utføres av alle klinikere og favner hele det kliniske spekteret

c) Behandling gis uten restriksjoner og sammenlignes med beste behandlingsalternativ

2) Enkel å utføre: 

a) Ikke strenge retningslinjer for valg av behandling 

b) Ikke opplæring for utføring av behandling eller måling av endepunkt

3) Klinisk meningsfylt endepunkt

a)     Betydning for pasienter og beslutningstakere

4) Realistisk oppfølging

a) Ikke fastsatte oppfølgingsbesøk 

b) Ikke tiltak som påvirker klinikernes motivasjon for å følge en studieprotokoll

c) Analysene inkludere alle inkluderte i studien.  



Favne bredt: Betydning av samtykke



Studie med trening: Generasjon 100
Betydning av samtykke for deltakelse

• 2012-13: Alle 70–77 år gamle kvinner og menn som bodde i 

Trondheim i ble invitert til å delta i studie med trening (n=6966)

• Inkludert 1567 deltakere =22,5%

• 3 ulike grupper; intensiv el. moderat trening + kontrollgruppe

• Endepunkt: Mortalitet via dødsårsaksregisteret 



Store befolkningsundersøkelser
Betydning av samtykke for deltakelse

1984-86 1995-97 2006-08 2017-2019

HUNT 88% 70% 54% 56%

Ca.150 000: Tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter

>100 000 har avgitt blodprøver HUNT2-4

1974 1979-80 1986-87 1994-95 2001-2 2007-8 2015-16

Tromsø 74%      72%    78%       75% 79%       66% 65%

7000-21 000 deltakere pr. undersøkelse



Realistisk oppfølging og meningsfulle 
endepunkt ved bruk av nasjonale registre 
F.eks.
• Dødsårsaksregisteret
• Kreftregisteret
• Reseptregisteret
• Hjerteinfarktregisteret
• Hjerneslagregisteret
• Nasjonalt intensiv og pandemiregister
• + 48 andre nasj. medisinske kvalitetsregistre 





NorEX

• Invitasjon via hjerteinfarktregisteret: Ca. 50 000 med infarkt 2014-2020

• Intervensjon: Gruppetrening vs. treningsråd vs. ingen initial behandling

Behov for opplæring av personlige trenere 

• Oppfølging:   Datainnsamling med spørreskjema mm.

• Endepunkt via registre: Dødsårsaksregisteret + hjerteinfarktregisteret



Hva er en ideell pramatisk studie?
1) Favne bredt: 

a) Ikke begrensende inklusjon- eller eksklusjonskriterier. 

b) Behandling utføres av alle klinikere og favner hele det kliniske spekteret

c) Behandling gis uten restriksjoner og sammenlignes med beste behandlingsalternativ

2) Enkel å utføre: 

a) Ikke strenge retningslinjer for valg av behandling 

b) Ikke opplæring for utføring av behandling eller måling av endepunkt

3) Klinisk meningsfylt endepunkt

a)    Betydning for pasienter og beslutningstakere

4) Realistisk oppfølging

a) Ikke fastsatte oppfølgingsbesøk 

b) Ikke tiltak som påvirker klinikernes motivasjon for å følge en studieprotokoll

c) Analysene inkludere alle inkluderte i studien.  



Utnyttelse av registre for pragmatisk studier

Reseptregisteret:

• Etablert 1. januar 2004

• Inkluderer alle som har fått utskrevet en eller flere resepter

• Nesten 6 millioner personer registrert

• Blå resept: Inneholder diagnosekoder



Pragmatisk studie med migrenebehandling

Reseptregisteret:

• Via blåresept identifiseres regelmessige triptanbrukene

migrenepasienter (ca. 5%, 1/3 av alle med migrene)

• Introduksjon av forbyggende medikamenter: Hvordan endres 

triptanforskrivning?

• Vurdere effekt av kjente og potensielt nye typer forebyggende



Hva er en ideell pramatisk studie?
1) Favne bredt: 

a) Triptanbrukende migrenepasienter (ca. 1/3 av alle)

b) Behandling utføres av alle klinikere og favner den mest plagede del det kliniske 
spekteret

c) Behandling gis uten restriksjoner og kan sammenlignes med de beste andre 
behandlingsalternativ

2) Enkel å utføre: 

a) Ikke strenge retningslinjer for valg av behandling 

b) Ikke opplæring for utføring av behandling eller måling av endepunkt

3) Klinisk meningsfylt endepunkt

a) Kan ha betydning for pasienter og på sikt beslutningstakere

4) Realistisk oppfølging

a) Ikke fastsatte oppfølgingsbesøk 

b) Ikke tiltak som påvirker klinikernes motivasjon for å følge en studieprotokoll

c) Analysene inkludere alle inkluderte i studien.  



Potensiale ved kopling av reseptregisteret 
med helseundersøkelser (f.eks. HUNT)

• Antall:  >100 000 Nord-Trøndere inkludert i HUNT2-4

• Genetisk analyse av blodprøver: Kan evaluere om respons av ulike 

typer forebyggende ved migrene kan knyttes til genetisk variasjon

• Potensiell nytte for pasienter: Mer persontilpasset bruk av 

forebyggende medisiner



Realistisk oppfølging og meningsfulle 
endepunkt ved bruk av nasjonale registre 
F.eks.
• Dødsårsaksregisteret
• Kreftregisteret
• Reseptregisteret
• Hjerteinfarktregisteret
• Hjerneslagregisteret
• Nasjonalt intensiv og pandemiregister
• + 48 andre nasj. medisinske kvalitetsregistre 



Eksempel på randomisering i befolkningen

• Teori: tuberkulosevaksine (BCG-vaksine) beskytter mot alvorlig Covid-19 forløp

• >  10 covid-19 relaterte RCT med BCG-vaksine registrert på ClinicalTrial.gov

• Obligatorisk tuberkulosevaksine (BCG-vaksine) fram til 1995 i Norge

• Født 1990-94: Alle vaksinert

• Født 1996-2000: Nesten ingen vaksinert

• Alderjusterte analyser: Forskjell i antall personer registrert i det nasjonale 

intensiv- og pandemiregisteret?



Oppsummering

• Få ideelle pragmatiske studer

• Typiske kjennetegn: Favne bredt, enkel å utføre, meningsfulle 

endepunkt, realistisk oppfølging

• Betydning av samtykke for generaliserbarhet av resultater

• Eksempler på utnyttelse av nasjonale registre


