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Resume
Med et noninferioritetsforsøg søger man at bestemme, om en ny 
intervention ikke er ringere end en kontrolintervention inden for  
et prædefineret noninferioritetsinterval (–∆ til 0) for det primære 
effektmål. Et ækvivalensforsøg skal afgøre, om to interventioner 
har samme effekt inden for et prædefineret interval (–∆ til +∆). 
Disse forsøg er kontroversielle og svære at forstå, og som oftest 
dårligt rapporteret og udført. Alle påstande om effekt af nye be-
handlinger baseret på disse forsøg skal tolkes med varsomhed, og 
man bør især tænke på, at ∆ ofte er alt for stor til at være klinisk 
meningsfuld.

Det klassiske parallelgruppeforsøg bygger på en nulhypotese 
om ingen forskel mellem to interventioner og valg af en kli-
nisk relevant forskel (∆), som forskerne ikke ønsker at overse. 
Som regel håber forskerne, at de kan forkaste nulhypotesen 
og påvise en forskel mellem interventionerne. Et sådant for-
søg kaldes ofte et superioritetsforsøg, selv om betegnelsen 
ikke respekterer symmetrien i nulhypotesen om ingen forskel. 
I modsætning hertil er et noninferioritetsforsøg af ensidig 
karakter [1], idet man med det søger at bestemme, om en ny 
intervention ikke er ringere end en kontrolintervention inden 
for et prædefineret noninferioritetsinterval (–∆ til 0) for det 
primære effektmål. Et ækvivalensforsøg skal afgøre, om to 
interventioner har samme effekt inden for et prædefineret 
interval (–∆ til +∆).

Noninferioritets-  og ækvivalensforsøg er kontroversielle 
og svære at forstå. De er især nyttige, når en ubehandlet kon-
trolgruppe ville være uetisk, f.eks. ved forsøg med nye medi-
cinkombinationer mod aids eller færre lægebesøg for gravide 
og dermed færre udgifter [2]. De kan også bruges til risk-bene-
fit-vurderinger, når nye behandlinger forventes at være min-
dre skadelige, eller til sammenligning af forskellige formule-
ringer eller doser af samme medikament [3]. De bør ikke 
bruges, når standardbehandlingen ikke er konsekvent bedre 
end placebo, f.eks. lægemidler mod depression og demens, 
eller når det er tvivlsomt, om effektens størrelse over for pla-
cebo er relevant.

Det er forvirrende, at nul-  og alternativhypotesen i sam-
menligning med det klassiske forsøg er modsatte i noninferio-
ritets-  og ækvivalensforsøg. En type I (falsk positiv)- fejl fører 
til en fejlagtig accept af en ringere behandling, og en type II 

(falsk negativ)- fejl fører til fejlagtig forkastelse af en sand 
noninferiør behandling [4]. Desuden kan man i det samme 
forsøg vurdere noninferioritet eller ækvivalens for nogle 
effektmål og superioritet for andre, f.eks. for skader. Det er 
derfor vigtigt, at forskere beskriver nøjagtigt i detaljer, hvad 
de gjorde, og undgår at bruge udtryk, der kan misforstås, 
såsom type I- fejl.

Ved planlægning af disse forsøg er valget af ∆ afgørende  
for beregningen af patientantallet [5] og for fortolkningen af 
resultaterne. I et af eksemplerne i CONSORT-vejledningen [2] 
svarede ∆ til halvdelen af effekten af kontrolbehandlingen 
over for placebo, til trods for at effektmålet var dødeligheden; 
i dette tilfælde burde ∆ have været særligt lille for at undgå 
accept af ringere behandlinger. Myndighedernes krav til læ-
gemidler er, at udvælgelsen af noninferioritetsintervallet skal 
omfatte en klinisk vurdering [3, 6], men i praksis er ræsonne-
mentet næsten altid kun statistisk. Man bør ikke bruge effekt-
størrelsen (behandlingsforskel divideret med standardafvigel-
sen) som begrundelse for valg af ∆ [3], men effektstørrelsen 
kan vise, om ∆ generelt er rimelig. I en systematisk oversigt 
over 332 noninferioritets-  og ækvivalensforsøg fandt man, at 
en forskel på 0,5 standardafvigelser, svarende til en odds- ratio 
på 2,2, i omkring halvdelen af forsøgene blev anset for at være 
irrelevant, hvilket er en urimeligt stor ∆ [7].

Noninferioritets-  og ækvivalensforsøg indebærer vigtige 
og somme tider komplekse overvejelser om statistiske analy-
ser og post hoc-designændringer. Stopperegler for noninferi-
oritetsforsøg kan være asymmetriske og gøre det muligt, at et 
forsøg fortsætter længere, hvis den nye behandling ser ud til at 
være bedre. Dette forhindrer imidlertid blinding af datakon-
trolkomiteer, hvis beslutninger bør være uafhængige af, hvil-
ken behandling der ser ud til at være bedst. 

I modsætning til superioritetsforsøg, anses intention to treat-
analyser og per protocol-analyser for at være lige vigtige i non-
inferioritets-  og ækvivalensforsøg. Intention to treat-analyser 
vil generelt være biased i retning af ikke at finde nogen for-
skel, hvilket sædvanligvis er det, man ønsker, og som favorise-
res af mange frafald og manglende data. Retningen af bias i 
per protocol- analyser er mere uforudsigelig i disse forsøg.

Fleksibiliteten af disse design indebærer en risiko for mani-
pulation. Når læserne ikke har adgang til de originale forsøgs-
protokoller, ved de ofte ikke, hvad de skal tro. F.eks. er det 
primære effektmål (der indgår i ∆) altafgørende for disse for-
søg. Imidlertid viste en sammenligning af fortrinsvis klassiske 
forsøgsprotokoller med publikationerne, at mindst et af de 
primære effektmål var ændret, introduceret eller udeladt i 62% 
af forsøgene [8]. ∆ kan også forstørres post hoc for at skjule, at 
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den nye behandling var ringere, lige som ∆ og beregning af 
patientantallet somme tider er blevet ændret i klassiske forsøg 
for at skjule, at patientantallet var for lille.

Også for noninferioritetsforsøg bør forskerne bruge et to-
sidet 95% sikkerhedsinterval [3]. Dette giver mulighed for at 
vurdere superioritet, hvis den observerede forskel er i modsat 
retning af det forventede. Det er forkert at gøre det modsatte 
og hævde, at et superioritetsforsøg viser noninferioritet eller 
ækvivalens, medmindre det klart bygger på et prædefineret 
interval. Denne manipulation forekommer imidlertid [9], og 
et godt fingerpeg om dette foreligger, hvis beregningen af 
patientantallet i artiklen ikke indeholder en noninferioritets-  
eller ækvivalensmargin.

Noninferioritets-  og ækvivalensforsøg er dårligt rapporte-
ret og udført. Hvad der især forringer troværdigheden er, at 
man i en tredjedel af de rapporter, hvori man har beregnet 
patientantallet, udelod nødvendige detaljer for at kunne re-
producere beregningen; at man i en tredjedel af rapporterne 
beskrev et sikkerhedsinterval, der ikke svarede til den type  I-
fejlsrisiko, der blev brugt i beregningen af patientantallet; og 
at man i halvdelen af de rapporter, hvori man brugte statis-
tiske test, undlod at tage ∆ med i betragtning (hvilket derfor 
svarer til test for superioritet) [9]. Kun i 20% af de 162 under-
søgte forsøg efterkom man de fire basale krav: defineret 
noninferioritets-  eller ækvivalensinterval; beregning af 
patientantal, der tager intervallet i betragtning [5]; både inten-
tion to treat-  og per-protocol- analyser; og sikkerhedsinterval for 
resultatet. Hvis begrundelsen for ∆ tages med, hvilket myn-
dighederne kræver [3, 6], levede kun 4% af forsøgene op til 
kravene.

Alle påstande om effekt af nye behandlinger baseret på 
disse forsøg skal tolkes med varsomhed. Hvis materialet er 
stort, eller ∆ er stor, eller hvis variationen i målingerne er min-

dre end forventet, kan der opstå den forvirrende situation, at 
den nye behandling er signifikant ringere end kontrollen, til 
trods for at resultatet enten er formelt inkonklusivt (dvs. den 
nedre sikkerhedsgrænse krydser linjen for noninferioritet) 
eller endda viser noninferioritet (dvs. sikkerhedsintervallet 
ligger inden for noninferioritetsintervallet) (Figur 1). I disse 
situationer kunne klinikerne lægge vægt på den signifikante 
forskel og undlade at bruge den nye behandling, idet ∆ ofte er 
langt større, end hvad klinikere og myndigheder ville betragte 
som en minimal, relevant klinisk forskel [7].

Klinikerne skal også føle sig overbevist om, at den nye 
behandling ville have haft effekt, hvis den var blevet sam-
menlignet med placebo. Det er et myndighedskrav, at der 
fremvises en klar superioritet i forhold til en indirekte placebo 
[3]. Superioriteten beregnes ud fra forskellen mellem den nye 
behandling og standardbehandlingen og forskellen mellem 
standardbehandlingen og placebo [1]. Der bør benyttes en 
systematisk oversigt over de relevante placebokontrollerede 
forsøg, men det er ikke klart, om punktestimatet eller den 
nedre sikkerhedsgrænse bør benyttes, om estimatet skal hen-
vise til alle forsøg eller kun til nyere forsøg, og om der skal 
tages hensyn til eventuel publikationsbias. Antagelsen om 
konstans for faktorer, hvormed man kan forudsige resultatet, 
sammenlignet med de historiske placebokontrollerede forsøg, 
som udviser superioritet, vil uundgåeligt være diskutabel og  
er ofte et stort problem [1, 3]. 

Forbedrede diagnostiske metoder kan føre til ændringer i 
patientpopulationerne, tillægsbehandlinger ændres, inklu-
sionskriterier for patienter, tidspunkt for vurderingen og 
doseringer kan ændres, effektmålene kan ændres, f.eks. fra 
død til surrogatmarkører ved aids pga. bedre behandlinger, 
og sygdommens sværhedsgrad kan ændre sig, f.eks. ved 
infektionssygdomme.

Konklusioner i medicinforsøg bruges i markedsføringen, 
men de er ofte misvisende [10]. Dette problem kan være 
endnu større for noninferioritetsforsøg. Den korrekte konklu-
sion kan ikke være, at der er påvist noninferioritet, da dette 
kun kan påvises i et superioritetsforsøg [3]. Ved et noninferio-
ritetsforsøg kan man kun påvise, at den nye intervention ikke 
er mere end en præspecificeret andel ringere end den, den 
sammenlignes med [3]. Imidlertid er firmaerne næppe villige 
til at skrive i en annonce: »Vort produkt var ikke ringere end 
standardproduktet med hensyn til vor prædefinerede mind-
ste, klinisk betydningsfulde forskel«. 

Klinikere bør især tænke på, at noninferioritetsintervaller 
ofte er alt for store til at være klinisk meningsfulde [7], og at 
en påstået ækvivalens også kan være misvisende, hvis et for-
søg ikke har været udført med tilstrækkelig høj standard. De 
bør også være skeptiske over for forsøg, der ikke opfylder de 
fem krav nævnt ovenfor, hvilket næsten ingen forsøg gør [7]. 
SummaryPeter C. Gøtzsche:Noninferiority and equivalence randomized trials: lessons and reservationsUgeskr Læger 2006;168:0000A noninferiority trial seeks to determine, whether a new intervention is not inferior to a reference intervention within a prespecified noninferiority inter-val (–∆ to 0) for the primary outcome. An equivalence trial aims to determine whether two interventions have a similar effect within a prespecified interval (–∆ to +∆). These trials are controversial and difficult to grasp and very often poorly reported and conducted. Any claims regarding efficacy of new treatments, based on these trials, should be interpreted with caution, and it should be noted that ∆ is often far too large to be clinically meaningful.
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Figur 1. Nogle af de mulige resultater af et noninferioritetsforsøg (punktestima-
ter og 95% sikkerhedsgrænser angivet). A. Den nye behandling er noninferiør 
i forhold til kontrollen med hensyn til det prædefinerede noninferioritetsinter- 
val, ∆. B. Forsøget er inkonklusivt med hensyn til noninferioritet, men den nye
behandling er statistisk signifikant ringere end kontrollen. C. Den nye behandling 
er noninferiør i forhold til kontrollen med hensyn til det prædefinerede nonin-
ferioritetsinterval, ∆, fordi sikkerhedsintervallet ligger inden for noninferioritets-
intervallet, men den er statistisk signifikant ringere end kontrollen.
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Fri luft retro-  og intraperitonealt 
samt i mediastinum efter staplet hæmoridopeksi 

KASUISTIKReservelæge Maria Halberg & overlæge Dennis Raahave

Helsingør Sygehus, Tarmlaboratoriet, Kirurgisk Enhed 

Staplet hæmoridopeksi er en relativt ny operation, som har 
vundet betydelig udbredelse over hele verden. Dette skyldes, 
at der er signifikant færre smerter postoperativt og et langt 
kortere sygeforløb end ved tidligere klassiske indgreb [1]. 
Imidlertid har der siden stapleroperationens indførelse været 
advarsler om mulige alvorlige komplikationer. Vi vil her be-
skrive en potentielt livstruende komplikation med spredning 
af luft til abdomen og thorax efter staplet hæmoridopeksi.

Sygehistorie
En 38-årig, tidligere rask mand fik foretaget elektiv staplet 
hæmoridopeksi som følge af blødende grad IV-hæmorider. 
Staplingen blev foretaget med Ethicon PPH03 med patienten 
i stensnitleje [2]. En forudgående rektoskopi viste normale 
forhold. Stapleren indeholdt en fyldig og intakt vævsring 
uden patologiske forandringer. Blødning fra staplerlinjen 
blev elkoaguleret med diatermi tillige med to puder hæmo-
ridvæv, og der blev anbragt en spongostanmèche inden for 
anus. Patienten klagede få timer postoperativt over smerter i 
nedre abdomen og i højre del af scrotum, hvor der var em-
fysem. På mistanke om lækage blev der påbegyndt intravenøs 
antibiotikabehandling med gentamicin, penicillin og metro-
nidazol. På den anden postoperative dag klagede patienten 
fortsat over smerter, som var morfikakrævende. Et røntgen-

billede af thorax viste fri luft intra-  og retroperitonealt. På 
tredjedagen postoperativt var abdomen distenderet med tym-
panisme i alle fire kvadranter. På en røntgenoversigt over ab-
domen sås større mængder fri retroperitoneal og subdiafrag-
matisk luft (Figur 1). Antibiotikabehandlingen blev suppleret 
med ilttilskud på 5 l/min. Ved en akut anorektoskopi sås en 
normalt udseende anus uden udfald og med staplerlinjen be-
liggende 6-7 cm over den anokutane overgang uden påvise-
lige defekter eller nekrotiske partier. På den fjerde postopera-

Figur 1. Oversigt over abdomen med patienten liggende efter staplet hæmorid-
opeksi, der viser retroperitoneal luft. Supplerende optagelse med patienten i
venstre sideleje viste fri intraabdominal luft under diafragma.


