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Randomiserade kontrollerade studier
och evidensbaserad tandvård
� Antalet vetenskapliga publikationer ökar ständigt. Inom den evidensbaserade
medicinen och tandvården finns numera ett flertal organisationer som arbetar
med att samla in, värdera, sammanställa och sprida information och kunskap
om vetenskapligt bästa möjliga bevisning kring olika behandlingar eller kliniska
problemställningar.

Avsikten är bland annat att kunna möta en allt större efterfrågan från patienter
på att få bästa möjliga vård samt samhällets ökande krav på kostnadseffektivitet.

Syftet med denna artikel är att beskriva en del av grunderna för evidensbaserad
tandvård, möjligheten till litteratursökningar via Medline samt kvalitetsgranskning
av randomiserade kontrollerade studier. Avsikten är också att skapa ett intresse för
evidensbaserad tandvård i den egna praktiken.
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En kraftig ökning av antalet publikationer
och nya behandlingsmetoder har försvårat
möjligheterna att hålla sig uppdaterad med

de senaste forskningsrönen och den bästa veten-
skapliga bevisningen för klinisk praxis. Under de
senaste 50 åren har i runda tal en miljon rcts,
randomiserade kontrollerade studier, (rct; eng.
randomised controlled trial) publicerats inom den
medicinska forskningen [1]. Även inom den odon-
tologiska forskningen har antalet rcts ökat avse-
värt under de senaste decennierna. Trots att voly-
men av odontologiska forskningsrapporter natur-
ligt nog är avsevärt mindre än inom den medicinska
forskningen är situationen nog så problematisk för
den kliniskt verksamma tandläkaren [2].

På grund av detta har olika nätverk och organi-
sationer grundats i syfte att sammanställa, värdera
och sprida den bästa bevisningen kring olika be-
handlingar inom medicin och odontologi. Som
exempel kan nämnas det internationella nätverket
the Cochrane Collaboration som har sitt ursprung
i en sammanställning av samtliga rcts om gravi-
ditet och förlossningar som påbörjades i Oxford
under mitten av 1970-talet [1]. Arbetet initierades
som ett svar på den brittiske epidemiologen Ar-
chie Cochranes kritik mot läkarkåren. Han be-
skyllde professionen för att ha underlåtit att sam-
manställa och ta tillvara relevanta forskningsdata
inom olika ämnesområden. Analysen av resulta-
ten från denna sammanställning visade att värde-
full information och bevisning hade funnits sedan
länge. Om den befintliga kunskapen hade använts
skulle för tidigt födda barn ha kunnat räddas till
livet med relativt enkla och billiga åtgärder, en
möjlighet som förbisetts av professionen [1]. Yt-
terligare grupper med liknande verksamhet har
grundats och utvecklats sedan dess. Två sådana
exempel är Britain’s Centre for Review and Disse-
mination in York [2, 3] och inahta-nätverket där
även svenska sbu (Statens beredning för medi-
cinsk utvärdering) ingår. Dessa grupper söker,
värderar och sammanfattar vetenskaplig bevis-
ning inom olika ämnesområden och påvisar även
luckor i den samlade kunskapsmassan, där mer
forskning behövs [3].

Evidensbaserad tandvård
Begreppet evidensbaserad medicin/tandvård kan
härledas till början av 1990-talet. Enligt Sackett et
al (1996) definieras evidensbaserad medicin som
”the conscientious, explicit and judicious use of
current best evidence in making decisions about
the care of individual patients” [4]. Användningen
av evidensbaserad tandvård i klinisk praktik har
hittills varit ganska begränsad [5]. Man ser dock
att traditionell tandvård med väl beprövade och
allmänt accepterade metoder som i hög grad base-

rats på individers intuition successivt håller på att
bytas ut mot ett evidensbaserat synsätt som ut-
märks av ett problembaserat lärande i klinisk
praktik [5].

Evidensbaserad tandvård är inte någon isolerad
akademisk teoretisk företeelse utan främst avsedd
för den kliniskt verksamma tandläkaren. Den
grundläggande filosofin bakom den evidensbase-
rade tandvården utgår från en helhet bestående av
tre likvärdiga delar som alltid bör beaktas vid be-
slut om individuella patientfall.

Delarna är:
1) vårdgivarens egen, tillsammans med kollegers,
”kliniska färdighet”
2) ”bevis från forskningen”
3) ”patientens värderingar” (figur 1) [1, 4].

Denna artikel fokuserar på den vetenskapliga
bevisningen, särskilt i de så kallade rcts.

Bästa tillgängliga evidens
Inom evidensbaserad hälso- och sjukvård görs så
kallade systematiska översikter (eng. systematic re-
views). Kunskap inom ett ämnesområde eller om
en behandlingsmetod samlas in från vetenskaplig
litteratur och sammanfattas på ett systematiskt
och förutbestämt sätt. Ibland kan det vara lämp-
ligt att data från flera rcts sammanställs och sedan
bearbetas med en särskild statistisk metod, så kal-
lad meta-analys (eng. meta-analysis, pooled analy-
sis) [6]. Rätt tillämpad kan meta-analysen tillföra
viktig kunskap i de fall där enstaka mindre studier
var för sig inte haft tillräcklig ”styrka”.

figur 1. Illustration av de tre delar som ingår i praktiserandet av evidens-
baserad tandvård (ebt). Egna kliniska färdigheter integreras med bästa
tillgängliga bevis från forskning samt med patientens egna värderingar
och önskemål om behandlingen. Modifierad ur text av Sacket et al,
1996 [4].
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Inom den evidensbaserade hälsovården har be-
visningen ordnats i ett hierarkiskt system där sys-
tematiska översikter av flera rcts ofta ses som den
högsta nivån av bevisning (Typ-1 bevis) [7].

På de lägre nivåerna av vetenskaplig bevisning
rangordnas bland annat icke randomiserade stu-
dier, fallstudier, expertutlåtanden med mera.

Väl utförda rcts anses vara den mest pålitliga
metoden för att utvärdera effekten av behandling-
ar och förebyggande åtgärder och ses som ”gyllene
standard” för att ta fram bevis om kliniska inter-
ventioner [4, 8].

Att söka evidens
Evidensbaserad tandvård kräver integration och
samverkan mellan egna och kollegers kliniska erfa-
renheter och färdigheter, vetenskaplig forskning
samt patienters värderingar och önskemål [1]. Den
odontologiska forskningen har i många samman-
hang anklagats för att i alltför liten omfattning ägna
sig åt den praktiskt kliniska verksamheten och att
producera för få praktiskt användbara forsknings-
fynd inom allmäntandvården [3]. Även om kritiken
kan diskuteras är det tydligt att det behövs ökad
kunskap och förbättrade färdigheter inom allmän-
tandvården för att lokalisera och utvärdera veten-
skaplig information med syfte att kunna lösa fråge-
ställningar som rör individuella patientfall.

Det finns ett antal lättillgängliga biomedicinska
databaser där man kan söka vetenskapliga artiklar
och färdiga översikter; exempelvis Cochrane Li-

brary där bland andra Cochrane Controlled Trials
Register (cctr), the Cochrane Database of System-
atic Reviews (cdsr) och Database of Abstracts of
Reviews of Effectiveness (dare) ingår [9].

Medline är den största enskilda databasen för
biomedicinsk forskning och indexerar abstracts
från tusentals tidskrifter från hela världen inom
bland annat tandvård, medicin, hälsovetenskap
och prekliniska vetenskapsområden [9]. Pub-
Med-versionen av Medline är gratis för använda-
ren och kan enkelt nås via National Library of
Medicine (nih, Bethesda, usa). Adressen dit är
www.ncbi.nlm.nih.gov. PubMed-versionen kan
ses som ett värdefullt verktyg för alla med inter-
netanslutning.

På orter där man har tillgång till lokala institu-
tions- eller universitetsbibliotek kan personalen
ofta hjälpa till med litteratursökningarna.

Vi undersökte nyligen möjligheten att hitta
rcts inom olika områden av odontologisk forsk-
ning via Medline. Vi använde oss då av så kallade
Medical Search Headings (MeSH-terms) [10].
Inom många områden visade det sig att sökning-
arna på Medline var ett användbart sätt för att
snabbt kunna lokalisera rcts [10]. Det förekom
dock stor variation i träffbarheten. Inom vissa äm-
nesområden försvårades sökningarna dels av sys-
tematiska fel beroende på felaktig indexering på
Medline, dels begränsningar i mjukvaran [9, 10].
För dessa områden, samt för mer exakta sökning-
ar, krävs förfinade sökstrategier [9].

Termer och begrepp

● Allocation concealment: Åtgärder som döljer försökspersonernas fördelning till olika grupper.
● Ascertainment bias: Systematiska fel som beror på förutfattade meningar och förväntningar

hos dem som utför studien eller hos försökspersonerna.
● Dubbelblindning: Varken de som utför studien eller försökspersonerna får veta vilken behandling

som ges till vem. (I läkemedelsprövningar används ofta identisk placebo.)
● Intention-to-treat: Alla försökspersoner som inkluderas i studien vid start (även de som avbryter)

analyseras vid studiens slut som om de fullföljt. (De som inte fullföljer analyseras även ofta ur sämsta
utfallsscenario.)

● Medical Search Headings (MeSH-terms): Termer och begrepp som används för att indexera artiklar
på Medline. (Ett hierarkiskt ordnat system som bygger på Index Medicus.)

● Meta-analys: En statistisk metod där data från flera randomiserade kontrollerade studier
förs samman och analyseras som en större studie.

● Randomiserad kontrollerad studie (rct): En longitudinell studiedesign där deltagarna slumpmässigt
delas in i test- och kontrollgrupper.

● Reliabilitet: Mått på överensstämmelsen av resultat från upprepade mätningar under likartade
försöksbetingelser.

● Selection bias: Urvalsfel som beror på brister vid det slumpmässiga urvalet (randomiseringen)
och som riskerar att förvränga studiens resultat.

● Validitet: Mått på studiens tillförlitlighet att korrekt mäta det som ursprungligen avsågs.

•
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Rapportering
av randomiserade kontrollerade studier
Studiedesignen hos en rct syftar till att efterlikna
en experimentell studie där bakgrundsvariablerna
kontrolleras och där endast de undersökta variab-
lerna tillåts att skilja test- och kontrollgrupperna
åt. Resultatens validitet och reliabilitet är i hög
grad beroende av studiens design och av den me-
todik som används vid genomförandet [8]. Som
läsare är man helt utlämnad åt den vetenskapliga
publikationen och den givna informationen om
studiedesign, genomförande och resultat. Rap-
porteringen av rcts har varit problematisk under
åren. Det har nu lett fram till en internationell
överenskommelse om hur rcts bör rapporteras i
medicinska (och odontologiska) tidskrifter (The
consort statement) [11]. Den reviderade versio-
nen av consort-riktlinjen från år 2001 omfattar
en lista på 22 punkter som relaterar till de olika de-
lar av en rct som anses vara viktiga vid en pub-
likation [11].

En rcts kvalitet har definierats som ”the confi-
dence that the trial design, conduct, and analysis
have minimised or avoided biases in its treatment
comparisons” [8]. För en studierapports kvalitet
ges en något annorlunda och mer anpassad defini-
tion: ”providing information about the design,
conduct, and analysis of the trial” [8]. I båda defi-
nitionerna framhävs vikten av att undvika syste-
matiska felkällor.

Viktiga aspekter
i en randomiserad kontrollerad studie
Vissa aspekter i en studierapport har visat sig vara
av största värde för att utvärdera den vetenskapliga
kvaliteten [12, 13]. Studiens inre validitet och till-
förlitlighet är starkt förknippad med bland annat en
korrekt utförd slumpmässig fördelning (randomi-
seringen), dubbel-blindningen samt patientupp-
följning [8, 13]. Empirisk bevisning har visat att
bristfällig randomisering ger upphov till felaktiga
uppskattningar av behandlingarnas effekter (eng.
selection bias) [13, 14]. Mindre än en tredjedel av
rcts inom såväl medicin som odontologi rapporte-
rar randomiseringen på ett adekvat sätt [15, 16].

Brister i dubbel-blindningen kan leda till över-
skattning av behandlingarnas effekter på grund av
systematiska fel som beror på utvärderarnas eller
deltagarnas egna övertygelser (eng. ascertainment
bias) [13, 14]. Det är även viktigt att rapportera
bortfall under hela studiens genomförande, till
exempel uteblivanden från kontroll-, eller mättill-
fällen (eng. withdrawals and dropouts) [14]. Det är
också viktigt att försöka klargöra om själva be-
handlingen kan ha varit orsaken till bortfallet eller
uteblivandet [14, 16], exempelvis på grund av obe-
hagliga sidoeffekter eller ett snabbt tillfrisknande.

Det vore dessutom optimalt att alla som inklu-
deras i en studie analyseras som om de hade slutfört
studien enligt den så kallade ”Intention-to-treat”-
metoden [14]. Vid vår kvalitetsgranskning fann vi
att en stor del av de rcts som har publicerats har
brister vad gäller rapporteringen av bortfall och
uteblivanden [16]. I studier där otillräckliga åtgär-
der vidtagits för att dölja grupptillhörigheten
(eng. allocation concealment) överskattas ofta be-
handlingarnas effekter [13, 14]. Även i detta avse-
ende finns stora brister i rapporteringen [13, 16].

Kvalitetsgranskning
av randomiserade kontrollerade studier
Det finns flera metoder för kvalitetsutvärdering av
rcts [8]. Ett pålitligt och validerat kvalitetsinstru-
ment som har använts inom medicinsk och odon-
tologisk forskning [16] har utvecklats av Jadad och
medarbetare [8, 12].

Med den så kallade ”Jadad-skalan” [12] utvär-
deras rapportering av en rct med avseende på
randomisering, dubbel-blindning samt redovis-
ning av bortfall och uteblivanden. Dessa aspekter
utvärderas och poängsätts var för sig. Totalpoäng-
en varierar mellan 0 till 5 poäng, där studier som
får 0–2 poäng anses vara av svag kvalitet och de
som når 3–5 poäng betraktas som högkvalitativa
studier.

Kvalitetsutvärderingar inom odontologin har
varit sparsamt förekommande [16, 17]. Vi har ut-
värderat kvaliteten på rct-rapportering inom
både medicinsk och odontologisk forskning med
Jadad-skalan [16]. Resultaten visade att rapporte-
ringen av rcts överlag var bristfällig inom både
medicin och odontologi. Vissa skillnader kunde
ses mellan olika områden av odontologin men det
bör säkerställas i ett större material.

Journal Impact Factor och kvaliteten
av randomiserade kontrollerade studier
Journal Impact Factor ses ofta som ett mått på den
vetenskapliga kvaliteten på en publikation. Den
utgör dock i själva verket en kvot mellan antalet
citeringar till tidskriften i fråga och antalet citer-
bara objekt, oftast artiklar, under de senaste två
åren [18]. Det bör påpekas att många tidskrifter
med hög impact factor har genomgått en rigorös
granskning innan en artikel accepteras för publi-
cering. Dock kvarstår förhållandet att en tidskrift
med många översiktsartiklar eller metodologiska
artiklar per automatik får en relativt hög impact
factor medan en tidskrift inom ett mindre och inte
fullt så aktivt forskningsområde får en relativt låg
impact factor [18]. I en kvalitetsstudie av medicin-
ska och odontologiska tidskrifter fann vi inget
samband mellan Journal Impact Factor och kvali-
teten av rct-rapportering [16].
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Randomiserade kontrollerade studier om de
vanligaste åtgärderna i allmäntandvården
I en studie av publikationstrender inom medi-
cinsk och odontologisk forskning undersökte vi
bland annat volymen av odontologiska rcts i re-
lation till de vanligast förekommande åtgärderna
inom allmäntandvården [2]. Vi fann att rcts to-
talt sett bara utgjorde en liten andel av alla publi-
cerade rapporter inom den samlade odontolog-
iska forskningen. En knapp tredjedel av samtliga
rcts under de senaste tjugo åren handlade om de
vanligaste åtgärderna inom allmäntandvården,
det vill säga; undersökning, förebyggande vård
och direkta tandfyllningar. Andelen motsvarade
en av två hundra forskningsrapporter inom odon-
tologin under samma tidsperiod.

Den relativt låga andelen rcts som rör de vanli-
gast förekommande åtgärderna inom allmäntand-
vården kan ha flera orsaker. En både sannolik och
betydande faktor är de krympande budgetram-
arna inom den offentliga tandvården under 90-
talet. Det har försvårat så väl tillgången till kliniskt
material som samarbetet med specialist- och uni-
versitetskliniker.

Som jämförelse kan nämnas att flera stora och
viktiga studier inom exempelvis fluorforskningen
på 60-talet gjordes i samarbete mellan fakultet och
folktandvård. Större studier kan i  dag försvåras av
den ökade flyttningen (eng. migration) som bidrar
till bortfall i den studerade populationen. Tvär-
snittsstudier har använts i stor utsträckning och
betraktas som ett tillfredsställande alternativ, till
exempel för att studera fyllningarnas livslängd el-
ler anledningar till omgörningar [19].

Evidensbaserad tandvård: tandfyllningars
livslängd och långtidskostnader
För att svara på den ständigt aktuella frågan om
posteriora fyllningars livslängd i allmäntandvår-
den genomförde vi en studie där syftet var att
lokalisera och utvärdera samtliga publikationer
[19]. För att öka studiens praktiska relevans och
samtidigt begränsa dess omfattning fokuserades
den på klass II molarfyllningar utförda inom all-
mäntandvården i de nordiska länderna 1990–
2000. Litteratursökningarna resulterade i ett stort
antal studier som sedan sorterades efter förutbe-
stämda inklusionskriterier. En av slutsatserna var
att rcts bör betraktas som en bristvara med avse-
ende på klass II fyllningar inom allmäntandvår-
den. Vi hittade nämligen inga rcts som uppfyllde
kriterierna. En annan mera väntad slutsats var att
molar klass II amalgamfyllningar hade betydligt
längre överlevnadstid jämfört med glasjonomer
och kompositfyllningar.

De posteriora fyllningarnas överlevnadstider
jämfördes även relaterat till långtidskostnaden för

samhället samt för patienterna vid folktandvårdens
samtliga huvudmannaområden i Sverige [20].
Amalgamfyllningar visade sig vara det billigaste och
hållbaraste långtidsalternativet för såväl patienter
som för samhället, trots att amalgam inte längre
subventioneras av tandvårdsförsäkringen. Avsak-
naden av rcts gör dock att detta resultat bör be-
traktas med viss försiktighet. Kompositfyllningar
hade däremot den högsta långtidskostnaden både
för patienten och samhället. Det är anmärknings-
värt att konstatera att amalgamfyllningarna var det
billigaste långtidsalternativet trots att tandvårdsför-
säkringens intention sedan 1999 har varit att inte
stödja amalgam som fyllningsmaterial av hänsyn
till miljön. Sammantaget visar detta på betydelsen
av att beakta långtidseffekterna och kostnaderna för
olika behandlingar för såväl patienter som samhäl-
let vid planering och utveckling av hälso- och sjuk-
vårdsförsäkringar.

Vetenskap och beprövad erfarenhet
Sammanfattningsvis bör det påpekas att evidens-
baserad tandvård inte är någon enkel lösning på
komplexa problem i möten med enskilda patien-
ter. De bör i stället ses som ett stöd i den egna
kliniska utvecklingen. Evidensbaserad medicin
och tandvård har också fått motstå en hel del kritik
genom åren, framför allt beträffande möjligheten
att överföra data från rcts till den kliniska verk-
samheten. Det är också viktigt att komma ihåg att
även om rctn är en kraftfull studiedesign så är
den inte alltid den mest lämpade. I vissa fall kan
den till och med vara helt olämplig. Den evidens-
baserade metodologin bör således utvecklas för att
även kunna uppskatta forskningsfynd från studier
med annan design.

Den evidensbaserade tandvården får inte ut-
vecklas till att bli en ”pekpinne”. Den bör snarare
bli ett stöd och hjälpmedel för att kvalitetssäkra
och utveckla den patientnära verksamheten i
tandvården. Evidensbaserad tandvård bör utveck-
las i samklang med tandvårdens välbekanta värde-
grund ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Den enskilda tandläkaren kan redan nu använ-
da sig av evidensbaserad tandvård för många frå-
geställningar i sin praktik. Genom att systematiskt
söka på internet kan man på förvånansvärt kort
tid lösa kliniskt relevanta problem. Detta bör ske i
följande ordning:

● Formulera kliniskt relevanta frågor med
utgångspunkt från problemet.

● Sök systematiskt efter ”evidens”, till exempel
via en databas som Medline.

● Utvärdera ”evidensen” med avseende på
relevans och vetenskaplig styrka.

● Diskutera förslag till lösningar med kolleger.
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● Lägg fram alternativa behandlingsförslag för
patienten. Kom överens om behandlingen.

● Genomför behandlingen.
● Utvärdera resultatet.

English summary
Randomised controlled trials
and evidence-based dentistry
Petteri Sjögren and Arne Halling
Tandläkartidningen 2002; 94 (14): 40–5

Evidence-based medicine is described as ”the con-
scientious, explicit and judicious use of current
best evidence in making decisions about the care
of individual patients”. Collaboration groups with-
in evidence-based dentistry and medicine have
been developed around the world, exemplified by
the Cochrane Collaboration in Oxford and
Britain’s Centre for Review and Dissemination in
York. For locating the evidence, the Medline is the
largest biomedical database, indexing thousands
of biomedical journals in clinical and pre-clinical
fields of research.

Randomised controlled trials (rcts) are regar-
ded as the most reliable method of evaluating the
effects of clinical interventions, but the validity
and the reliability of the results depend on the
study design and appropriate methodology in the
study conduct. Several reports reveal that many
rcts are imperfect in the reporting of methodolo-
gy and trial conduct. Hence, there is an increasing
need for individual skills in locating and assessing
the quality of trial reports. In this article, the basics
of evidence-based dentistry are briefly introduced,
as also, the possibilities for locating rcts on Med-
line. The significance of high quality in reporting
rct is described, mainly focusing on a few key
elements related to elimination of bias. Moreover,
an evidence-based appraisal on restoration longe-
vity is exemplified, of which the economic conse-
quences are considered on patient and communi-
ty level. This article is tutorial, aiming to introduce
the basics of evidence-based dentistry and to in-
crease the interest for evidence-based clinical
practice.
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