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De dobbeltblindede lodtrækningsforsøg – 
kvantitativ forskning

Uden de kvantitative metoder var den vestlige lægevidenskab ikke nået nær så langt, som den er i dag. Uden kvantitativ forskning ville vi ikke vide meget om, hvilken medicin der virker eller om der er hold i noget, man bare ”plejer” at gøre.

Der er utallige eksempler på, at en ”ukontrolleret” erfaring viser sig at være fejlagtig. For eksempel var det langt op i 1960’erne god latin at smøre store brandsår ind i brandsalve, selv om der var nogle ubehagelige bivirkninger ved behandlingen. Men hverken læger eller patienter satte spørgsmålstegn ved behandlinger, man havde brugt i årevis - indtil man begyndte at undersøge det i kontrollerede forsøg.

Historiske erfaringer som denne har gjort, at lægevidenskaben siden 60’erne systematisk har brugt kvantitative metoder i sundhedsforskningen, dels for at udelukke fortidens fejlagtige antagelser, dels for at finde ny virksom medicin og behandling.

Der er også faldgruber. Et meget anvendt princip er falsifikation. Det vil sige, at man forsøger at bevise, at en behandling eller en medicin ikke virker – forskeren indtager altså rollen som ”djævelens advokat” i forhold til det, man formoder har en effekt. Man går ud fra den såkaldte nul-hypotese.

Men hvis et forsøg ikke viser effekt af fx et nyt præparat, må man ikke uden videre konkludere, at det ikke virker. Resultatet kan nemlig skyldes både præparatet, forskningsdesignet eller (hidtil) ukendte faktorer ved forsøget. Derfor må der ofte flere undersøgelser til, før man med en vis sikkerhed kan sige, at præparatet (ikke) virker.

The Golden Standard

Den metode, der frem for nogen anden bliver fremhævet som ”The Golden Standard” blandt læger, er det kliniske dobbeltblindede lodtrækningsforsøg, også kaldet den randomiserede kliniske undersøgelse, den kliniske kontrollerede undersøgelse, eller slet og ret lodtrækningsforsøget. På engelsk randomized clinical trial – RCT. I denne sammenhæng vil jeg bruge betegnelsen den randomiserede kliniske undersøgelse eller blot RKU.

For det første bruger man en udvælgelsesmetode, der sikrer, at der er tale om et tilfældigt (randomiseret) udsnit af den gruppe mennesker, man beskæftiger sig med. Dernæst trækker man lod om hvem, der skal være med i forsøgsgruppen og hvem, der skal være med i kontrolgruppen. 

Nu får forsøgsgruppen den behandling, man vil undersøge, mens kontrolgruppen enten får placebo (se nedenfor), en velkendt behandling - eller ingen behandling overhovedet. I nogle forsøg opererer man med flere af disse kontrolgrupper på én gang. I et dobbeltblindet forsøg må hverken læger eller patienter vide, hvem der hører til hvilken gruppe - de er "blindede" i forhold til at kunne se, hvilken behandling, der gives. 

Denne procedure sikrer, at hverken forskernes eller forsøgspersonernes indstilling til forsøget har indflydelse på resulatet. Og er hele gruppen udvalgt så den svarer til fx den danske befolkning, siges resultaterne at have almen gyldighed.

Placebo

Når en forsker udfører videnskabelige forsøg, kalkulerer man altid med en placeboeffekt: I større eller mindre grad forbedres patientens tilstand på grund af ukendte faktorer, der ikke indgår i behandlingen eller forsøget. Det kan være omstændighederne, lægens indstilling, patientens indstilling, sygdommens art, behandlingens teknologi, etc. 

Ved videnskabelige forsøg bestræber man sig altid på at udelukke placeboeffekten ved fx at give kontrolgruppen kalktabletter eller saltvand i stedet for den medicin, selve forsøgsgruppen får. Det, man giver i stedet for den egentlige behandling, kaldes placebo. På den måde får man en viden om forholdet mellem den reelle virkning og placeboeffekten. 

Det er et almindeligt krav til en lægevidenskabelig undersøgelse, at den skal være placebo-kontrolleret. I praksis viser det sig nemlig ofte, at også en kontrolgruppe helt uden behandling får det tydeligt bedre, simpelthen fordi de er med i forsøget. 

Der findes nogle ganske ”dagligdags” fænomener, der udgør klassiske argumenter for at anvende RKU og ikke blot stole på erfaringerne. Rosenthal-effekten er den simple sandhed, at vi ubevidst ønsker at se det, vi gerne vil se. Barnum-effekten taler om upræcise beskrivelser af menneskelige forhold, som man kan få til at passe på næsten alle mennesker. Et typisk eksempel er et horoskop i et ugeblad: ”det er jo lige mig - der står at jeg vil møde udfordringer på arbejdet næste uge”.

En vigtig del af grundlaget for RKU er standardiseringsprincippet. Det betyder, at sygdom og behandling kan defineres på samme måde, uafhængigt af den person, der har sygdommen. Man opnår altså via forsøgsresultaterne en viden, der er uafhængig af individuelle faktorer.

Objektiveringsprincippet er også centralt. Det betyder, at menneskets krop kan analyseres og behandles som et objekt, ved hjælp af teknik og kemi – uafhængigt af personens vilje, følelser og handlinger. 
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