MEMO
S TATI S TI S K E R ES ULTAT E R A F SA F E T Y 5 S T U DI E T

STATISTISKE ANALYSER AF SAFETY5 STUDIET
Hovedresultaterne er for Safety5 studiet. Studiet er et randomiseret
forsøg vedr. deodoranten (Safety5days) holder svedlugt væk i op til 5
dage.
Der er i alt screenet 100 forsøgspersoner, der opfyldte inklusionskriteriet, hvilket indebærer at personen er bekendt med sin egen svedlugt.
Der analyseret 94 forsøgspersoners resultater, da der var 6 drop-outs.
Dvs. 46 i aktivgruppen og 48 i placebo gruppen. Hver forsøgsperson har 5
svar i hver periode, dvs. 10 forskellige svar i alt.

RESULTATER
DEMOGRAFI
Fordelingen mellem mænd og kvinder er ligelig ca. 50% mænd og 50%
kvinder. Generelt set har et overvejende antal mænd og kvinder i aktiv
gruppen svaret ’Ingen svedlugt’ (svar A), samt et overvejende antal
mænd og kvinder i placebo gruppen svaret ’Normal svedlugt’ (svar B). Der
er ingen signifikant forskel mellem mænd og kvinders svar.
Aldersfordelingen ligger mellem 11 år og 60år, hvor maksimum
fordelingen af svar ligger mellem 20år til 50år både for aktiv og placebo
gruppen.

RESULTATER BEGGE PERIODER
Ud fra fordelingen over de to perioder ses, at der for aktivgruppen er
ca. 211 antal svar A ud af ca. 230 antal svar for aktivgruppen for første
periode og 216 antal svar A ud af ca. 230 antal svar for anden periode,
dvs. 211/230*100=91.7 % for første periode og 216/230*100=93.9 %
for anden periode. For placebo gruppen er der for begge perioder 224
antal svar B ud af ca. 240 antal svar for placebo gruppen, dvs.
224/240*100=93.3 % for begge perioder. Fordelingen af antal svar for
kategori C er ca. mellem 12-15 antal svar, som er ligeligt fordelt mellem
aktiv og placebo gruppen. Derfor kan kategori C slås sammen med
kategori B overfor kategori A, uden at det vil have nogen indflydelse på
den samlede vurdering. Generelt set er tallene for begge perioder
tilnærmelsesvis ens.
ANALYSER FOR BEGGE PERIODER
Da gruppen aktiv overvejende har svaret A i begge perioder, samt
placebo gruppen overvejende har svaret B (eller i få tilfælde svar C) i
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begge perioder, viser chi-square testen en markant signifikans mellem de
to grupper for begge perioder.
Den logistiske regressions model for sandsynligheden af svar A, viser
at antallet af svar A er afhængige af gruppe og antal dage. Jo flere dage
begge perioder indeholder jo større er sandsynligheden for svar A for aktiv
gruppen, da begge baggrundsvariabler er markant signifikante.

SUMMARY
Den primære hypotese er opfyldt, da der er signifikant forskel mellem
aktiv og placebo gruppen, da aktiv gruppen overvejende har svaret ‘Ingen
svedlugt’ (svar A), og placebo gruppen overvejende har svaret ‘Normal
svedlugt’ (svar B).
Den sekundære hypotese er opfyldt, da langt over 80 % i aktivgruppen
har svaret A, samt langt over 80 % i placebo gruppen har svaret B. Dette
gælder for begge 5-dages perioder.
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