
Statistisk analyseplan 
Statistical Analysis Plan (SAP)

Melanie Rae Simpson

Forskningsrådgiver (statistikk)

Klinforsk fagmøtet 16.11.21



Disposisjon

Hvorfor?

Innhold

Når

Nyttige lenker



Fokus på randomiserte forsøk 
(og anbefalinger i ICH-E9 Statistical Principles for Clinical Trial)

men…

Prinsipielt er det mye som er viktig å tenke på 
også med observasjonelle studier



Hvorfor?

Men… hvorfor?

Fordi flere tidsskrift forventer en SAP

For å samle informasjon som trenges for å gjennomføre statistiske analysene

For å gjøre forskning mer transparent og øke reproduserbarheten 

Statistisk analyseplan (SAP):
detaljert beskrivelse av de planlagte statistiske analysene
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Hvorfor?

“A well-known lawyer, now a judge, once 

grouped witnesses into three classes: 

simple liars, damned liars, and experts. 

He did not mean that the expert uttered things which he knew to 

be untrue, but that by the emphasis which he laid on certain 

statements, and by what has been defined as a highly cultivated 

faculty of  evasion, the effect was actually worse than if  he had.”

-Nature, 1885: 26th Nov, p.74



Tall kan være overbevisende og tilsynelatende troverdig

… og derfor har vi har et stort ansvar for å analysere data på en åpent og 

redelig måte

Hvorfor?

Tendensen hos enkelte å nedvurdere og kritisere statistikk 

som ikke støtter deres egen posisjon

… fordi det er for mange tilfeller hvor publiserte funn kan ikke 
reproduseres og statistikk får skylden
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Stor økning i mord
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Resultater

Kan bli alt fra litt til veldig ulik 
basert på valgene man tar

Gruppere lignende variabler

Håndtere manglende 
(missing) data på en måte 

som er mest gunstig

Kategorisere kontinuerlige 
variabler

Prøver annen statistisk 
metode

Legge til eller fjerne variabler 
fra analyse modellen

Multippel testing 
Flere endepunkt / Mange subgrupper

Håndtere data

Valg som påvirker datasettet

Analysemetode

Valg som påvirker statistiske 
analysene

Fortolkning

Kombineres statistiske resultater, 
fordeler/ulemper med studiedesignet 

og kunnskap fra tidligere studier

Data
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Hypothesising After the Results are Known

THARKing

Researcher

degrees of

freedom

CHARKingRHARKing

SHARKing







Hvorfor?
Statistisk analyseplan (SAP):
detaljert beskrivelse av de planlagte 
statistiske analysene



Hvorfor?
Statistisk analyseplan (SAP):
detaljert beskrivelse av de planlagte 
statistiske analysene



Hvorfor?
Statistisk analyseplan (SAP):
detaljert beskrivelse av de planlagte 
statistiske analysene



Innhold

Veiledning
Gamble et al, JAMA, 2017; 318(23):2337-2343

Sjekkliste / checklist



Innhold
Veiledning
Gamble et al, JAMA, 2017; 318(23):2337-2343

Sjekkliste / checklist
http://lctc.org.uk/SAP-Statement

http://lctc.org.uk/SAP-Statement


Sjekklister

CONSORT

Consolidated Standards 

of Reporting Trials

SPIRIT

Standard Protocol Items: 

Recommendations for 

Interventional Trials

[ingen fancy acronym]

Guidelines for the content

of Statistical Analysis 

Plans in Clinical Trials
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CONSORT

Consolidated Standards 

of Reporting Trials

SPIRIT

Standard Protocol Items: 

Recommendations for 

Interventional Trials

[no fancy acronym]

Guidelines for the content

of Statistical Analysis 

Plans in Clinical Trials
En del overlapp i innhold

Med litt ulik fokus og rapportering fra ulike stadium

Sjekklister

A statistical analysis plan is a document that contains a more 
technical and detailed elaboration … [about the] statistical analysis 
of the primary and secondary variables and other data. 

(from GCP – ICH-E9)E9

https://www.equator-network.org/
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Innhold: Seksjon 6 - Analyser

Outcome definitions – primay & secondary, include details of timings, calculations and 

categorisation

Analysis method – methods, adjustment for covariates, assumption checks, subgroups

Missing data – assumptions and methods for dealing with missing

Additional analyses – per protocol / complier-average causal effect

Harms – summary of how these are categorised and presented

Statistical software -

Reference – for any non-standard statistical methods, other documents (protocol, data 

management plan, Trial Master File, SOPs)

§6: Analyser



En SAP kan skrives For sent!!!

Når, hvem og hvordan?

Søker om 

midler

Data ferdig 

analysert



For sent!!!

Søker om 

midler

Data ferdig 

analysert
Utarbeiding av 

studieprotokoll, 

søknad til REK 

og SLV, osv.

Når, hvem og hvordan?

Fra ICH E9: 
The statistical analysis plan may be written as a separate document to be 

completed after finalising the protocol  
Dvs. ikke påkrevd per i dag, men flere tidsskrift har begynt be om en SAP ved publisering

Utarbeiding av SAP



For sent!!!

Søker om 

midler

Data ferdig 

analysert
Utarbeiding av 

studieprotokoll, 

søknad til REK 

og SLV, osv.

Når, hvem og hvordan?

Database-

lukking
Avblinding

Fra ICH E9: 
The plan should be reviewed and possibly updated as a result of  the blind 

review of  the data and should be finalized before breaking the blinding
Dvs. man kan oppdatere den etter man har mulighet å vurdere statistisk forutsetninger



For sent!!!

Søker om 

midler

Data ferdig 

analysert
Utarbeiding av 

studieprotokoll, 

søknad til REK 

og SLV, osv.

Viktig ting som må avklares tidlig:
• Primære endepunktet
• Hoved analysestrategi
• Utvalgsstørrelse («sample size»)

Når, hvem og hvordan?

Primære 

endepunktet

Hoved analyse-

strategi

Utvalgs-

størrelse

Avblinding



Observasjonelle studier?

Ingen blinding i observasjonelle studier!

Men det er allikevel mange steg man kan planlegge uten at 

planen påvirkes av resultater



Observasjonelle studier?

Hiemstra, BMC Medical Research Methodology, 2019; 233; 
https://doi.org/10.1186/s12874-019-0879-5

https://doi.org/10.1186/s12874-019-0879-5


Når, hvem og hvordan?

Hvem?
Samarbeid mellom hovedutprøver og statistikker (andre sentrale personer involveres) 

Hvordan?
• Følg sjekklisten
• Holde oversikt over endringene / versjoner
• Siste oppdatering før avblinding (eller før om det ikke er mulig å beholde blinding)
• Publiser (senest) sammen med hoved resultater



Nyttige lenker

ICH-E9 Statistical Principles for Clinical Trial https://www.ema.europa.eu/en/ich-e9-
statistical-principles-clinical-trials

Guidelines for the Content of Statistical Analysis Plans in Clinical Trials (Gamble et 
al, 2017) https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2666509

SAP Statement (Nytte hjemmeside fra «Liverpool Clinical Trials Centre» med 
sjekklisten og forklarende dokument ): http://lctc.org.uk/SAP-Statement

EQUATOR Network (Lenke til SAP delen): https://www.equator-
network.org/reporting-guidelines/guidelines-for-the-content-of-statistical-analysis-
plans-in-clinical-trials/

https://www.ema.europa.eu/en/ich-e9-statistical-principles-clinical-trials
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2666509
http://lctc.org.uk/SAP-Statement
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/guidelines-for-the-content-of-statistical-analysis-plans-in-clinical-trials/

