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Studiedesign

– Økologiske studier

– Tværsnitsstudier

– Case-kontrolstudier

– Kohortestudier

– Randomiserede studier



Hvorfor er det vigtigt at kende de forskellige 
typer af studier?



Hormonbehandling til

postmenopausale kvinder

og risikoen for hjertekarsygdomme



Kohortestudier og

case-kontrol-studier



Annu Rev Public Health

1998;19:55-72



Randomiserede forsøg



RCT I

JAMA

1998;280:605-13



JAMA

2002;288:321-33

RCT II



1. Hormoner beskytter mod hjertekarsygdom?                            

(Kohorte studier- og case-kontrol-studier generelt)

2. Hormoner har ingen betydning for udvikling af 

hjertekarsygdom?                                   

(Randomiseret forsøg I)

3. Hormoner øger risikoen for hjertekarsygdom? 

(Randomiseret forsøg II)



Studie design

Deskriptiv: 

- Kunne der være et problem? 

- Hvor stort er problemet? 

- Hvem har problemet?

- Hvornår optræder problemet? 

Analytisk: 
- Hvad skyldes problemet?

Deskriptive designs:
– Økologiske studier

– Tværsnitsundersøgelser

– (Kasuistikker/case-serier)

Analytiske designs:
– Case-kontrol-studier

– Kohorte studier

– Randomiserede kliniske 
forsøg (RCT)



Deskriptive studier

Begrænsninger:

• Knytter ikke forbindelse mellem 
individ og sygdom (øko)

• Kan involvere bias 

• Resultater er ikke entydigt 
fortolkelige 

• Tester ofte ikke hypoteser

Fordele:

• Billigt & nemt & hurtigt

• Tager udgangspunkt i 
eksisterende data indsamlet 
til andet formål (øko)

• Ofte simple analyser



Analytiske studier

Fordele:

• Knytter forbindelse mellem 
individ og sygdom

• Tester ofte hypoteser

• Man kan kontrollere for 
fejlkilder

Begrænsninger:

• Prospektive studier er 
dyrere og med risiko for 
loss-to follow-up

• Det kan være udfordrende 
at få etableret en 
tilfredsstillende 
sammenligningsgruppe

• Historiske studier: risiko for 
mangelfuld data



Studiedesign

– Økologiske studier

– Tværsnitsstudier

– Case-kontrolstudier

– Kohortestudier

– Randomiserede studier



Økologiske studier

• Undersøger sammenhænge mellem 
eksponering og udfald i populationer (og ikke 
hos individet). 

• Begrænsningerne: 

- manglende evne til at koble eksponering 
og udfald hos enkelt-individer

- manglende mulighed for at kontrollere 
for fejlkilder på individniveau

• Synonym: makroundersøgelser
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Studiedesign

– Økologiske studier

– Tværsnitsstudier

– Case-kontrolstudier

– Kohortestudier

– Randomiserede studier



Tværsnitsstudier

• Et design, hvor man undersøger 
sammenhængen mellem sygdomme eller 
andre tilstande og andre variable af interesse, 
som de forekommer i en defineret population 
på et givet tidspunkt

• Synonym: prævalensundersøgelse



Tværsnitsstudier

- Beskriver helbredsforhold i en studiepopulation

- Udfald og eksponering bestemmes samtidigt 

- Data vil derfor afspejle både overlevelse og 
ætiologi

- Det kan være umuligt at afgøre, hvad der kom 
først: eksponering eller udfald



Tværsnitsstudier

• Det er sjældent muligt eller relevant at se på den 
tidsmæssige sammenhæng mellem en risikofaktor og 
et udfald i et tværsnitsstudie

• Dataindsamling på samme tid

• Fx en undersøgelse, hvor man på et bestemt 
tidspunkt spørger en gruppe mennesker om 
forskellige ting og bagefter kigger efter 
sammenhænge.



Tværsnitsstudier

Eksponering

Holdninger
Population

Sygdomme

Tilfredshed



Et eksempel:
”Usunde danskere har mindre og dårligere sex”

Associations between Physical and Mental Health 
Problems and Sexual Dysfunctions in Sexually Active 
Danes
Birgitte S. Christensen et al.

Spørgeskemaer fra 4.415 seksuelt aktive kvinder og mænd

Tværsnitsstudier af generel helbred og fysisk og psykiske problemer
sammenholdt med seksuel dysfunktioner.

Konklusion:

“Among sexually active Danes, poor self-reported overall 
health is associated with increased rates of sexual dysfunction 
in both sexes”



Studiedesign

– Økologiske studier

– Tværsnitsstudier

– Case-kontrol-studier

– Kohortestudier

– Randomiserede studier



Case-kontrol-studier

• Tager udgangspunkt i syge

• Man undersøge en gruppe syge og søger årsagen

Hvad er risikoen for at en syg person, 
har været udsat for en given eksponering?

Synonym: Case-referent



Case-kontrol-studier

Eksponerede

Syge
(Cases)

Ikke-syge
(kontroller)

Tid

Ikke-eksponerede

Population

Eksponerede

Ikke-eksponerede



Case-kontrol-studier

• Beregner odds ratio (OR)

• Dvs. ratio mellem odds for eksponeringen 
blandt cases og kontroller.

Eksponering Cases Kontroller Total

+ a b a+b

- c d c+d

Total a+c b+d a+b+c+d

OR = (a/c) / (b/d) = (a*d) / b*c)



Et eksempel



Studiedesign

– Økologiske studier

– Tværsnitsstudier

– Case-kontrol-studier

– Kohortestudier

– Randomiserede studier



Kohortestudier

• Tager udgangspunkt i en given eksponering

• Eksponering går forud for udfald (syg/rask)

• Individer følges over tid, og man ser hvem der 
bliver syge

Hvad er risikoen for at en eksponeret 
person udvikler sygdom?



Kohortestudier

• Synonymer:

Prospektivt studie

Follow-up studie

Incidensstudie

Longitudinelt studie



Kohortestudier

Rask

Syg

Tabt

Syg

Tabt

Eksponerede

Ikke-
eksponerede

IndividerPopulation

Tid



Kohortestudier

Historiske (retrospektive) kohortestudier: 

- Dyre og tidskrævende

- Sjældne sygdomme kræver store kohorter

- Egnede til undersøgelser hvor detail-kortlægning af 
eksponering er vigtig 

- Forudsætter adgang til eksisterende eksponerings-
oplysninger 

- Kan være vanskeligt at få nøjagtige eksponerings-
oplysninger 

- Risiko for confounding



Kohortestudier

Prospektive kohortestudier:

- Mere tidskrævende og dyrere

- Mulighed for flere og ofte mere præcise 
eksponeringsoplysninger 

- Mulighed for løbende indsamling af 
oplysninger om potentielle confoundere





Kohortestudier

• Beregner risiko ratio / relativ risiko

Eksponering Cases Kontroller Total

+ a b a+b

- c d c+d

Total a+c b+d a+b+c+d

RR = (a/a+b) / (c/c+d)



• Relative risk can be directly determined in a cohort 
study by calculating a risk ratio (RR). In case-control 
studies, and in cohort studies in which the outcome 
occurs in less than 10% of the unexposed population, 
the OR provides a reasonable approximation of the RR. 
However, when an outcome is common (iY 10% in the 
unexposed group), the OR will exaggerate the RR. One 
method readers can use to estimate the RR from an OR 
involves using a simple formula. Readers should also 
look to see that a confidence interval is provided with 
any report of an OR or RR. A greater understanding of 
ORs and RRs allows readers to draw more accurate 
interpretations of research findings.





Case-kontrol vs kohorte

Hvad er risikoen for at……?



Case-kontrol vs kohorte

Case-kontrol-studier:

Hvad er risikoen for at en syg person, har været 
udsat for en given eksponering?

Kohortestudier:

Hvad er risikoen for at en eksponeret person
udvikler sygdom?



Vuggedød



Vuggedød

- Case-kontrol-studie
Mitchell EA et al. Results from the first year of 
the New Zealand cot death study. 
NZ Med J (1991)
Risikofaktorer for vuggedød

- Kohortestudie
Dwyer T et al. Prospective cohort study of prone
sleeping position and sudden death syndrome. 
Lancet (1991)
Sovestilling ved 1 mdrs alderen



Studiedesign

– Økologiske studier

– Tværsnitsstudier

– Case-kontrol-studier

– Kohortestudier

– Randomiserede studier



RCT

• Randomised Controlled/Clinical Trial:

En forskningsaktivitet, hvor man administrerer 
et test regime – en intervention – for at 
undersøge effektiviteten og sikkerheden af test 
regimet

I modsætning til? 

Et observationsstudie



RCT - randomisering

Sikrer tilfældig fordeling af individerne 
- og dermed sygdomsprognose mellem 
grupperne ved udgangspunktet



Hvad er formålet med randomisering?

At forebygge confounding

- fra kendte confoundere

- fra ukendte confoundere

oundere

RCT



RCT - blinding



Formålet med blinding af deltagerne?

At forebygge
placeboeffekt
co-interventionsbias (en ekstra, parallel, uønsket
intervention som følge af forsøgsregimet)

RCT



Double Blind Randomised Controlled Trial 

RCT



Formålet med blinding af personalet?

At forebygge 

vurderingsbias

co-interventionsbias

RCT







Fra abstract:

Fra teksten:



Gruppearbejde


