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Klinisk studie /prövning

• Klinisk prövning är en undersökning på friska 
eller sjuka människor för att studera effekten 
av ett läkemedel eller behandlingsmetod



Kliniska studier

• Olika faser av studier

• Fas 1
– första gången läkemedlet testas i människa

• Fas 2 
– utförs på en större grupp patienter som lider av en 

sjukdom

• Fas 3
– stor patientgrupp för att  definiera hur användbart 

läkemedlet är för att behandla sjukdomen 



Vem kan vara med?

• Inklusionskriterier

• Exklusionskriterier  

– vilka kriterier som skall uppfyllas av patienterna 
för att de skall få deltaga i studien

– ofta utesluts personer som lider av flera 
sjukdomar eller som använder flera läkemedel



Randomisering

• patienterna fördelas slumpmässigt 

Experimentell 
behandling

Standardbehandling



Maskering/Blindning 

• ”Blindad behandling”

– Varken läkaren eller patienten vet vem som får 
vilken behandling

• Viktigt att lottningen inte kan påverkas

• Sköts oftast centralt



Lagom stora studier

• Uppskatta förekomsten av problemet

– Hur många prostatacancer med metastaser i 
skelettet hittas varje år i Sverige?

• Den möjliga effekten av 
medicinen/behandlingen

– Kan vi bromsa sjukdomen och förlänga livet med X 
antal månader?



Mätningar

• Mäta effekten av behandlingen

– Hur ofta?

– Med vilken metod?

– Varierar resultatet? 



Etik

• Noga överväga den möjliga nyttan med 
behandlingen gentemot de risker som den kan 
medföra

• Helsingforsdeklarationen!



Etik, forts

• Deltagande i ett forskningsprojekt måste vara 
frivilligt, och deltagarna måste vara 
informerade.

• Rätt att avstå

• Rätt att avbryta

• Integritet



Studie från norra regionen

• SPCG-7/SFUO-3  Högrisk Prostatacancer

• No-Harm  Lågrisk Prostatacancer



SPCG-7/SFUO-3 
Högrisk Prostatacancer

• Hormonbehandling

• Hormonbehandling + Strålbehandling





PSA Återfall

74.7 %
(69.6 - 79.8)71.1 

(66.3-75.9)

25.9 %
(19.3 - 32.6)

p<0.00001

Combination

17.6 %
(13.6-21.5)



Sammanlagd risk för 
död pga Prostata Cancer

11.9%
(7.4 -16.5)

p=0.00003

23.9% 
(18.4 - 29.4)

9.9 
(7.1-5.9)

6.3 %
(3.9-8.6)



No-HARM Study
Needle operated Hyaluronic Acid for Rectal Move

Injektion av Hyaluronsyra för 
separation av prostata och rektum

1. Initieringsstudie för teknikutveckling av 
injektion av HA (n=30)

2. Randomiserad biverkningsstudie (n=222)



Mål med studien

• Att minska blödning 

• Minska  slem 

• Minska  läckage 

• Mindre påverkan på det dagliga livet

• För det beräknar vi att det behövs 111 
patienter i varje grupp för att säkert kunna se 
någon skillnad.



Ändtarm och dosfördelning



Separation av Prostata och Ändtarmen
Genom injektion av Hyaluronsyra

HA
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50%

70%

10%

70%
50%






