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Politikk

• «Hvem får hva, når og hvordan»

• Handler om å ta en felles beslutning for en gruppe personer, 
dvs, en felles avgjørelse som gjelder likt for alle i gruppen

• Handler om å distribuere fordeler & ulemper i samfunnet

– Hva er prioriterte saker?

– Hvilken politikk trenger vi?



Helsepolitikk

• Def.: A set of decisions or committments to pursue courses of 
action aimed at achieving defined goals for improving health

– What health problems should be prioritized?

– What policies should be implemented?

• Abort
• Ikke-invasive prenatal testing
• Forstervannsprøve
• Omskjæring
• Autanasia









Politikkutforming – enkelt sagt:

Kunnskap, forskning Verdier, makt, ”interesser”

Politiske beslutninger



Beslutningsprosess – enkelt sagt:

1. Hva er problemet?

2. Hva er alternativene?

3. Hva burde man gjøre?



Utgangspunktet for en politisk beslutning er vanligvis 
et identifiserbart problem

• Problemer kan være på ett eller flere nivå

– Pasient/populasjon (f.eks. epidemi)

– Personell (f.eks. dårlig håndhygiene)

– Organisasjon (f.eks. overfylte sykehusavdelinger)

– System (f.eks. misbruk av økonomiske insentiver)



Hva er problemet, og er det en prioritet?

• Hvor mange er rammet? 

• Hvor alvorlig er det?

• Stort problem – sammenlignet med hva da?

– Tidligere? Andre land? Ønsket mål?



Hva er de tilgjengelige alternativene?

• Det fins vanligvis flere (motstridende) alternativer/strategier



Eksempel

• Problem: Vold i bysentrum

• Strategier:
– Stenge barer tidligere

– Stenge barer senere

– Variere stengetidene for barer

– Mer synlig politi i gatene

– Mindre politi i gatene, mer ‘Natteravner’

– Forby salg av alkohol

– Strengere straffer for voldskriminalitet



Bruk av kunnskap i politikkutforming

• Det viktigste spørsmålet for de som skal løse et problem er: 
Hva virker (best)?

http://www.healthdata.org/norway



Hvem ville foretrukket en uinformert beslutning om 
helsetjenester?

• Du kan ikke ta en informert beslutning uten
dokumentasjon/faktakunnskaper

• Hvis en beslutning skal være godt informert heller enn
uinformert trenger du god dokumentasjon!

• Hva er god dokumentasjon? 



KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS



Litt historie

• Dr Archie Cochrane (Britisk epidemiolog) er betraktet som den evidensbaserte
praksis bevegelsens far, 1972

• Han kritiserte medisinske profesjon for mangel på systematiske
kunnskapsoppsummeringer av tilgjengelig forskning for kliniske beslutninger:

• Cochrane senteret ble etablert i 1992 i England  bevegelsen kunnskapsbasert
praksis (KBP)



• Kunnskapsbasert praksis (KBP): Oppstart innen medisin

• Rask spredning til andre disipliner: psykologi, folkehelse, sosialt
arbeid, miljø, utdanning, osv

• Mange initiativ for å finne ut ‘hva virker?’ (what works?)

– Coalition for Evidence-Based Policy

– What Works Clearinghouse (U.S. Dept of Edu)

– What Works Network (UK)

– Society for Prevention Research: Standards of Evidence



http://etkunnskapsbasertnorge.files.wordpress.com/2009/11/dsc_2949_giske_cropped.jpg
http://etkunnskapsbasertnorge.files.wordpress.com/2009/11/dsc_2949_giske_cropped.jpg


• Kunnskapssenteret
– Ble etablert i 2004 som et kunnskapssenter for Hdir og HOD

– Mandat: sammenfattet forskning innen helse og velferd, måle kvalitet på 
helsetjenester og bidra til å utvikle og forbedre kvaliteten på helse- og 
velferdstjenester

– Arbeidsmetoder: Innhente, kvalitetssikre, analysere og formidle forskning 
– spesielt om effekt av tiltak 

– I dag: Del av Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet



Kunnskapsbasert praksis (KBP)

Kunnskapsbasert praksis er å 
ta faglige avgjørelser basert 
på systematisk innhentet 
forskningsbasert kunnskap, 
erfaringsbasert kunnskap og 
pasientens/brukerens 
ønsker og behov i en gitt 
situasjon



• Påstand:

• Kunnskapsbasert praksis bør være grunnlag for arbeid 
innen helse,- omsorgs- og velferdstjenester

–Målet er et velfungerende og kvalitativt godt tjenestesystem 
med optimal ressursutnyttelse



• Argumentasjon:
• Sikre folk den til enhver tid beste hjelp / behandling / tjenester

• Redusere gapet mellom det vi vet er rett og det vi faktisk gjør, dvs å kvalitetssikre 
tjenestene slik at ubegrunnede fremgangsmåter og dårlige sedvaner ikke styrer våre 
beslutninger

• Imøtekomme føringer fra myndighetene: helselovgivingen, stortingsmeldinger, 
planer, osv
– Helsepersonelloven; Pasientrettighetsloven; Psykisk helsevernloven; Spesialisthelsetjenesteloven

– Tildelingsbrev til helseforetakene

– Norges offentlige utredninger 2014: 12



• Hindringer:

• Dårlig tilgang til relevant forskning av
høy metodisk kvalitet

• Mangel på forskningsresultater (til
rette tidspkt)



“..HTA reports have had a high impact 
on clinical guidelines, as well as a 
moderate or high impact on 
comprehensive decisions, the initiation 
of research and changes in clinical 
practice”

KBP – virker det?







• Forskningsbasert kunnskap i politikk 
og praksis
• Forskningsbasert kunnskap informerer 

politikk og praksis

• Nødvendig, men ikke tilstrekkelig

• Skjønnsmessige vurderinger er 
nødvendig, inkludert hvilken tillit vi har 
til dokumentasjonen, hva vi kan 
forvente i en spesifikk setting, og 
avveiing av nytte og skade



Kunnskap er viktig

A nursing perspective 
• Before:
• shave patients in preparation for surgery
• clean infants' umbilical cords with alcohol
• wipe the skin with alcohol before injecting insulin

• Now, high-quality research has shown that:
• pre-operative shaving increases rather than decreases 

post-operative infections 
• cleaning umbilical cords with sterile water shortens the 

time to cord separation without increasing infections 
• insulin can be safely injected through clothing



Regjeringserklæringen 2013

• Verdigrunnlag: «Regjeringen vil bygge sin politikk på respekten for 
kunnskap.»

• «Innovasjon, kunnskap og teknologi er nødvendige 
satsingsområder for å møte morgendagens konkurranse i en 
globalisert verden.»

• «Regjeringen vil gjennomføre en stor satsing på kunnskap. 
Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett 
bakgrunn, og danner grunnlaget for sosial mobilitet i samfunnet.»

• «Fundamentet for vår fremtidige verdiskaping og velferd ligger i å 
realisere kunnskapssamfunnet.» 



Etterlyst: Evidensbasert politikk

• «Norske politikere har både penger og reformvilje, men 
mangler kunnskap og metoder for å fastslå hvilke tiltak som 
fungerer»

• «Er det bedre at alle får, selv om ingen vet om det virker?»

• Etterlyser evaluering av politiske tiltak med sammenlignbare 
tiltaksgrupper og kontrollgrupper

• Vil teste virkningen av reformtiltak i offentlig sektor

Statsviterne Sirianne Dahlum, Tore Wiig og Øyvind S Skorge. Klassekampen 5. januar 2016



Før: GOBSAT Nå: HTA, SR, GRADE, MAGIC, AGREE



KJERNESPØRSMÅL



Kjernespørsmål i helsetjenesten

• Hvor mange (og hvem) er syke/har problem X?

• Hvorfor blir noen syke, mens andre holder seg friske?

• Hvordan kan vi avgjøre om noen er syke?

• Hva kan vi gjøre for den syke?

• Hvordan går det med den som er syk?

• Hvordan er det å være syk?



Vi trenger kunnskap om:

• Hvor mange har et problem? (forekomst)
• Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg 

friske? (etiologi/årsak)
• Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet? 

(diagnostikk/måleinstrument)
• Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? 

(effekt av tiltak)
• Hvordan går det med den som har problemet? (prognose)
• Hvordan oppleves det å ha dette problemet? (erfaringer)



Eksempel: Aktuelle spørsmål om incest

• Hvor mange barn i Norge er utsatt for incest?

• Er det noen sammenheng mellom familiestørrelse og incest?

• Hvordan kan vi avgjøre om barn er utsatt for incest?

• For å forhindre incest, hjelper befolkningsbaserte tiltak eller er det bedre 
med skolebaserte tiltak?

• Har barn som er utsatt for incest vedvarende problemer i voksen alder?

• Hvordan opplever barn det å bli utsatt for incest?



Eksempel: Aktuelle spørsmål om hiv-smitte 

• Hvor mange kvinner i Norge har hiv?

• Hva er risikofaktorene for hivsmitte blant norske kvinner?  

• Hvordan kan vi avgjøre om noen har hiv?

• Hjelper motiverende intervju mot smittespredning av hiv blant injiserende 
kvinnelige stoffmisbrukere?

• Hvordan utvikler livskvaliteten seg over tid til hivsmittede kvinner i Norge? 

• Hvordan opplever hiv-smittede kvinner møte med helsepersonell?



Eksempler 
på 
kjernespørsmål













FORSKNINGSSPØRSMÅL



Lage gode spørsmål

• Helsetjenestens kjernespørsmål

– Forekomst

– Årsak

– Diagnostikk

– Effekt av tiltak

– Prognose

– Erfaringer



Formulering av et godt spørsmål 
Det 3-delte spørsmål

Pasient/problem/

populasjon

Tiltak/

eksposisjon
Utfall (outcome)



Formulering av et godt spørsmål

Pasient/personer

/problem

Intervensjon/

eksposisjon

Utfall

Injiserende 

stoffmisbrukere

(NEP) utdeling av 

rene sprøyter og 

spisser...

Hivsmitte

Sammenlignet 

med standard 



Formulering av et godt spørsmål
P I C O

Populasjon Tiltak

(intervensjon)

Sammenligning Utfall 

Beskrive hvilke 
personer som 
er relevante

Hvilke tiltak  skal 
vurderes

Hva er relevant 
sammenligning 
(kontrollgruppe)

Hvilke 
utfall/resultater er 
viktige



Nyttig verktøy for å strukturere spørsmål

• PICO
– Population
– Intervention
– Comparison
– Outcome

• SPICE
– Setting
– Perspective
– Intervention
– Comparison
– Evaluation

• PIO
– Population
– Interest
– Outcome

• PEO
– Population
– Exposure
– Outcome



Hva kjennetegner et godt spørsmål?
(om effekt)

• Hvilke personer/problemer det handler om

• Hvilket tiltak/manøver vi er interessert i

• Hvilke endepunkter som er av interesse



Eksempel

• S The developed world (with comparable health systems to the UK) 

• P Low-income mothers

• I Doula (lay support)

• C Professional support (or no support)

• E Birth outcomes, perceived levels of social support, breastfeeding



STUDIEDESIGN



Forsknings-
spørsmål og 
studiedesign

Forskningsspørsmål Kunnskap Foretrukket studiedesign

Hvor mange har et problem? 
(eks mangel på arbeid)

Forekomst Tverrsnittstudier

Hvorfor får noen dette 
problemet og ikke andre?

Årsak Kohortstudier
Kasus-kontrollstudie

Hvordan kan vi avgjøre om 
noen har dette problemet?

Diagnostikk Tverrsnittstudier
(med en referansestandard)

Hva kan vi gjøre for å 
forebygge eller behandle
dette problemet?

Effekt av tiltak Randomiserte kontrollerte 
studier (evt kontrollerte før-
etter-studier)

Hvordan går det med den 
som har problemet?

Forløp Kohortstudier

Hvordan oppleves det?
Hva er det som gjør at det 
virker?

Holdninger, 
erfaringer 
(mekanismer)

Kvalitative metoder



Formulering av et godt spørsmål

• Spørsmål   Design

• Vi trenger ulike typer studier for å besvare ulike spørsmål

• Spørsmålet bestemmer hvilket design eller forskningsopplegg
som bør benyttes (for at systematisk skjevhet skal være så liten
som mulig, slik at vi kan stole på resultatene)



Ulike forskningsmetoder (studiedesign)

Kvalitative 

studier

ENKELTSTUDIER

FORSKNINGSOVERSIKTER

Systematiske forskningsoversikter

Narrative oversikter



Ulike studier

Beskrivende

(deskriptive)
Analytiske

Observasjonsstudier Eksperiment



Eksperimentelle studier:
Fordeling i gruppe bestemt av forsøksleder / studieprotokoll

• Randomiserte kontrollerte studier
• Kontrollerte før-etter studier

Observasjonsstudier:
Fordeling bestemt av gruppetilhørighet

• Kohortstudier
• Kasuskontrollstudier
• Tverrsnittstudier
• Pasientserier

Studiedesign (analytiske)



Studiehierarki for troverdighet (mht effektspørsmål)

Randomiserte kontrollerte studier
Kvasi-randomiserte kontrollerte studier

Kontrollerte før-etter studier
Kohort studier

Kasuskontroll studier
Pasientserier

Tverrsnittstudier

Grad av 

bias

Grad av troverdighet

størst

minst

Nødvendig for å kunne påvise kausalitet



Studiehierarki for 
troverdighet (mht

effektspørsmål)



«Eksperimentell»? «Kontrollert»? 

• Hva mener vi med en «eksperimentell» studie?

• Hva mener vi med en «kontrollert» studie?

• OBS: viktigere å sjekke hvordan en studie er designet/utført 
enn hvilke (enkle) merkelapper er brukt (kan tolkes ulikt både 
av forfattere og lesere)



Eksperimentell studie

• Hovedhensikt er å trekke slutninger om kausalitet (årsak-virkning)

• Innebærer at vi manipulerer med en eller flere (uavhengige) 
variabler og undersøker virkningen av dette (på en avhengig 
variabel)

Uavhengig variabel (IV) Avhengig variabel (DV) 
(denne manipulerer vi, (denne måler vi virkningen på)
studerer virkningen av)

• F.eks: har fysisk trening (IV) en effekt på depresjon (DV)?
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Helseproblemet Resultat

Tiltak

Utgangspunkt: Vi lurer på om et tiltak virker



Kontrollert studie

• Studie der det er 2 eller flere grupper

• Gruppene gis ulik behandling

• Gruppene sammenlignes



Hvorfor kontrollgruppe?



Prospektiv vs Retrospektiv

• Prospektiv = fremoverskuende (å se fremover)

• Retrospektiv = bakoverskuende (å se bakover)

• Tar utgangspunkt i når forskningsdeltakerne inkluderes 
i studien i forhold til utfallsmålet (f.eks. funksjonsnivå, 
diagnose, død)
– Prospektiv: inklusjonen av deltakere skjer før og deltakerne følges 

frem til utfallsmålet. Dvs., spør «Hva kommer til å skje?»

– Retrospektiv: inklusjonen av deltakerne skjer etter at utfallsmålet er 
nådd og man studerer forhistorien. Dvs., spør «Hvorfor skjedde det?» 



Prospektiv

• Avklart forhold mellom tiden for 
eksponering/tiltak og utfallet

• Mindre risko for confounding
(konfunder) 

• Pga at klassifiseringen skjer før utfallet, 
vil skjevheter som 
informasjonsskjevhet kunne unngås

• Mindre egnet for studier av 
sykdommer med relativt lang latenstid 
og sykdommer med lav insidens

Retrospektiv

• Raskere
• Billigere
• Velegnet for sjeldne sykdommer

• Utvalgsskjevhet (f.eks flere av sykeste
deltar)

• Informasjonsskjevhet (f.eks husker feil, 
mangelfulle journaler)



Ulike studiedesign

• Randomisert kontrollert studie
• Kvasi-randomisert kontrollert studie / Ikke-randomisert kontrollert studie
• Kontrollert før-etter studie
• Avbrutt tidsserie
• Ikke-kontrollert før-etter studie / 1-gruppe før-etter studie
• Kohort studie
• Kasuskontroll studie
• Pasientserie
• Tverrsnittstudie
• Kasustikk / Case-report
• Kvalitativ studie



Randomisert kontrollert studie (RCT)

Populasjon

Gruppe 2

Utfall

Tiltak

Utfall

Kontroll

Gruppe 1Utfall

Utfall

≥2 grupper 
sammenlignes. 
Gruppene som 
sammenlignes 
bør være så like 
som mulig med 
hensyn til alt 
som kan påvirke 
utfallet. Dette 
oppnår man ved 
å tilfeldig fordele 
(randomisere)



Randomisering

• Hvorfor alt maset om randomisering? 
• Vi ønsker å sammenlikne grupper som er så like som mulige, i 

utgangspunktet
• Hensikten med å randomisere pasienter til forskjellig type behandling er å 

sikre en rettferdig sammenlikning av behandlingene
• Straks annet enn tilfeldigheter styrer hvem som havner i tiltaksgruppa og 

hvem som havner i kontrollgruppa, er det fare for systematiske forskjeller
– Rike kommuner begynner med tiltaket først
– Tiltaket iverksettes der problemet er størst
– De meste engstelig oppsøker tiltaket
– De minst/mest sjuke oppsøker tiltaket
– Osv osv.



Randomisering 

• Dvs.:

• Randomisering fører til at vi unngår systematiske forskjeller
mellom gruppene (gir en tilfeldig fordeling av faktorer, både
kjente og ukjente) som kan påvirke resultatet

• Randomisering gir ‘like’ grupper

– Like grupper er viktig for å kunne påvise kausalitet: Observert 
effekt / utfall etter tiltak er gitt kan være resultat av flere faktorer

– selve tiltaket

– placebo, motivasjon, hawthorn, naturlig forløp, kjente og ukjente faktorer



Kriterier for årsaksforhold (Kausalitet)

• Kriterier for årsakssammenheng (Bradford Hill)
– Årsak går foran effekt

– Styrke på sammenhengen

– Dose-respons forhold

– Reversibilitet

– Konsistens

– Samsvar med rådende biologisk forståelse

– Én antatt årsak gir en spesifikk effekt

– Årsakssammenhengen er allerede etablert for en lignende eksponering 
og/eller forholdet henger sammen med eksisterende teori

Rychetnik et al, 2004



Kriterier for årsaksforhold (Kausalitet)

• Tidssekvens (høna før egget)

• Dose-respons (mer eksposisjon = forøket risiko)

• Biologisk mulig

• Støtte av annen dokumentasjon
(Austin Bradford Hill, 1971)



Eksempel



Når det ikke er mulig å randomisere?

• Mange andre evalueringsdesign – med til dels de samme, til 
dels forskjellige problemer

• Prinsippet er enkelt: Forsøke å finne fram til en så god 
sammenlikning som praktisk mulig!

• Til slutt er det en skjønnsmessig vurdering om du lar deg 
overbevise om kausalitet, eller ei…



Alternative design for spørsmål om effekt

• “In observational research the declaration of a relation being 

causal is offered only when several studies report the same 
findings, there is a reasonable biological explanation, and all 
other known confounding variables have been accounted for“
(Michael Bracken, 1989)



Konfunder

• Også kalt forvirringsfaktor, konfusor, tilsløringsfaktor, 
tredjevariabelsfeil, effektforveksler, justeringsvariabel, spuriøs
sammenheng

• Er en variabel som er assosiert med bade eksposisjon (IV) og utfall
(DV)

• Når noen påstår at en faktor A er årsak til en effekt B, lurer vi på om 
det finnes en faktor C som kan påvirke både A og B og derved 
tilsløre en reell årsakssammenheng



Konfunder

ALKOHOL
Eksposisjon

MUNNKREFT
Utfall

RØYKING
Konfunder



Ikke-randomiserte kontrollerte studier

Tiltak

Utfall

Kontroll

Gruppe 1

Gruppe 2

Populasjon

Utfall

Ikke tilfeldig fordeling



Eksempel



Eksempel



Avbrutt tidsserie (interrupted time series=ITS)

• test--test--test--test—intervensjon—test--test--test--test

A time series is a continuous sequence of 
observations on a population, taken 
repeatedly (normally at equal intervals) 
over time. In an ITS study, a time series of 
a particular outcome of interest is used 
to establish an underlying trend, which is 
'interrupted' by an intervention at a 
known point in time.



Ikke-kontrollert før-og-etter studie

Utfall

Tiltak

Utfall

Gruppe

GruppePopulasjon



Eksempel



Kohortstudier

Frisk Frisk

Utsatt Ikke utsatt

Syk Syk

Studiepopulasjonene er definert på bakgrunn av eksposisjonen



Populasjon

Eksposisjon

Ikke eksposisjon

Kohortstudier

utfall 

utfall

Fordeling basert på gruppetilhørighet

Tid
Innhenter informasjon om folkene fremover i tid (prospektiv)



Eksempel



Kasuskontroll studier

Syk (cases) Frisk (controls)

Ikke 
utsatt

Utsatt
Ikke 
utsatt

Utsatt

Studiepopulasjonene er definert på bakgrunn av utfallet/sykdommen



Kasuskontroll studier

Kasus

Kontroller

Innhenter informasjon om 

eksposisjon bakover i tid

Eksponert

Ikke 

eksponert

Ikke 

eksponert

Eksponert

Tid



Eksempel



Tverrsnittstudier

• Måler eksposisjon og sykdom samtidig 
(prevalensstudier)

• Informasjon om eksposisjon (behandling) alltid 
bakover i tid

• Problem: ”recall bias” 

• Problem: kan ikke fastlå om eksposisjon er før 
sykdom  

Populasjon

• Helseutfall

• Eksposisjon



Eksempel



Pasientserier

• Studie fra en serie pasienter fulgt prospektivt eller 
retrospektivt

• Ingen kontrollgruppe (som regel)

• Fase I studier for å vurdere nye behandlinger

• Behandling av sjeldne tilstander



Eksempel



Forsknings-
spørsmål og 
studiedesign

Forskningsspørsmål Kunnskap Foretrukket studiedesign

Hvor mange har et problem? 
(eks mangel på arbeid)

Forekomst Tverrsnittstudier

Hvorfor får noen dette 
problemet og ikke andre?

Årsak Kohortstudier
Kasus-kontrollstudie

Hvordan kan vi avgjøre om 
noen har dette problemet?

Diagnostikk Tverrsnittstudier
(med en referansestandard)

Hva kan vi gjøre for å 
forebygge eller behandle
dette problemet?

Effekt av tiltak Randomiserte kontrollerte 
studier

Hvordan går det med den 
som har problemet?

Forløp Kohortstudier

Hvordan oppleves det?
Hva er det som gjør at det 
virker?

Holdninger, 
erfaringer 
(mekanismer)

Kvalitative metoder



Kvalitative studier

• Systematisk tilnærming for å beskrive 
eller forstå ett eller flere fenomener 
eller sammenhenger

• Målet er ikke å kvantifisere, men å 
beskrive verden gjennom det opplevde 
og erfarte



Kvalitative studier

• Nyttig for å forstå motiver, antagelser og forståelse

• Setter pasientens/gruppens perspektiv på agendaen

• Utfordrer kunnskap og praksis som blir tatt for gitt

• Brukes til å generere nye hypoteser og begreper
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Kvalitative studier

• "Seeks to understand and interpret personal experiences, 
behaviors, interactions, and social contexts to explain the 
phenomena of interest" (Wong, 2004)

• To "study things in their natural setting, attempting to make sense
of, or interpret, phenomena in terms of the meanings people bring 
to them" (Greenhalgh 2001, How to read a paper)

• "Understanding the complex world of lived experience from the 
point of view of those who live it" (Jones R.  Why do qualitative 
research? BMJ 1995; 311:2)



Eksempel







‘Registerstudie’ 

• Behandlinger av data 
fra etablerte registre



26 millioner innbyggere

Eksempel 

Legemidler
Nordisk samarbeid: Fem nordiske land med 
legemiddelregistre og fødselsregistre 

Er det trygt å bruke antidepressiva i 
svangerskapet?
2,3 millioner fødsler
– Svar: etter fire studier er det ikke noe som tyder 

på økt risiko for fosteret
» Persistent pulmonary hypertension in newborn children.  

Kieler et al. BMJ 2012
» Stillbirths and infant mortality. Stephansson et al JAMA 

2013
» Elective termination of pregnancy. Kieler et al BJOG 2014
» Birth defects and sibling study. Furu et al BMJ 2015 

Denmark
5.5 mill

Finland
5.3 millSweden

9.2 millNorway
5.0 mill

Stockholm

Oslo Helsinki

Copenhagen

Iceland
0.3 mill

Reykjavik



Folsyretilskudd er assosiert 
med reduksjon i autisme-risiko

Norsk pasientregister

Eksempel 





Ulike forskningsmetoder (studiedesign)

Kvalitative

studier

ENKELTSTUDIER

FORSKNINGSOVERSIKTER

Systematiske forskningsoversikter

Narrative oversikter





Systematiske
kunnskapsoppsummeringer



Tradisjonell vs    Systematisk oversikt

• Tradisjonell / Narrativ
– Mange spørsmål

– Ingen/dårlig søkemetode

– Ingen/uklare inklusjonskriterier

– Ingen/ikke-vitenskapelig kombinasjon av studier

• Systematisk
– Ett fokusert spørsmål

– Eksplisitt søk

– Eksplisitte inklusjonskriterier

– Forsvarlig kombinasjon av
studieresultater (meta-analyser)Tradisjonelle

litteraturoversikter
er IKKE 
systematiske og 
resultatene er
derfor mindre
pålitelige



Litteraturoversikt (’tradisjonell’/’narrativ’ )

Meta-analyse

Systematisk oversikt

Metodevurdering / HTA



Systematiske kunnskapsoppsummeringer

• Definisjon: En oversikt der forfatterne har brukt en systematisk og tydelig framgangsmåte for å finne, 
vurdere og oppsummere alle undersøkelser om samme spørsmål

• Mål: oppsummere og konkludere om foreliggende forskning

• Bruk: etablering av tiltak, retningslinjer, praksisbeslutninger, anbefalinger, policymaking, 
lovutforming (organisasjoner, myndigheter)

• Organisasjoner:

• Krav til metode og systematikk: PICO, søk, inklusjon/eksklusjon, kvalitetsvurdering, sammenstilling

• Ulike spørsmål (studiedesign, analyser): effekt, utbredelse, årsak, erfaringer, diagnostikk

Cochrane sete i World Health 

Assembly (WHO resolusjoner) 



Systematiske kunnskapsoppsummeringer er:

• En oversikt over den beste, tilgjengelige kunnskap i verden på et 
spesifikt tema

• Utført på en systematisk, eksplisitt og transparent måte

• Beskriver ikke bare én og én av brikkene, men hele bildet – slik det ser 
ut i dag



Systematiske kunnskapsoppsummeringer trengs fordi:

• ingen klarer å holde oversikt over alle forskningsresultater

• de gir et samlet bilde av kunnskapen

• de gir oss tryggere kunnskap

• det er åpenhet om metoden

• effekten av tiltak kan vurderes (samlet effektestimat)

• kvaliteten av dokumentasjonen kan graderes

• de avdekker kunnskapshull

• de viser vei for videre forskning



Fokus på praksisnære 
og brukerorientert 

spørsmål

Fokus på hva 
eksisterende forskning 

har å formidle

Trekker inn 
internasjonal forskning

Kontrollerer for 
skjevhet og 

«conflicting» resultater

Systematikken = 
rapporten kan lett 

oppdateres

Forbedringsforskning!



Systematiske kunnskapsoppsummeringer er nyttig når:

• Viktige spørsmål er ubesvart – f.eks. behandling, forebygging, årsaker 
eller erfaringer 

• Usikkerhet om f.eks. effekt av et tiltak eller fremgangsmåte (og det 
finnes tidligere forskning)

• Uenighet om nytteverdi av tiltak

• Behov for oversikt over eksisterende forskning på et område – for å 
initiere ny forskning (forskningshull)

• Behov for presis forskning – for å utvikling nye forskningsmetoder

Petticrew & Roberts 2006 Systematic Reviews in the Social Sciences



Eksempel: Scared Straight programmene







Delt bosted





Samlet bilde



Fremgangsmåten

1
• Klart og presist forskningsspørsmål

2
• Systematisk litteratursøk i databaser og andre kilder

3
• Inklusjon og eksklusjon av studier iht klare kriterier 

4
• Vurdering av mulige systematiske skjevheter i studiene

5
• Sammenstilling av resultater fra de inkluderte studiene

6
• Gjøre metaanalyser (statistisk sammenslåing av resultater) hvis mulig

7
• Vurderer tilliten til resultatene ved hjelp av GRADE

Kunnskapssenterets håndbok 2014; Cochrane handbook 2011 



Fremgangsmåten

Kunnskapssenterets håndbok 2016; Cochrane handbook 2011 

• Utforme spørsmål (oppdragsgiver)
• Utføre vignettsøk (søkespesialist)
• Utforme klart og presist forskningsspørsmål (oppdragsgiver & forskerteam)
• Skrive utkast til prosjektplan (forskerteam i samråd med oppdragsgiver)
• Samle inn fagfellevurderinger og redigere prosjektplan (forskerteam i samråd med oppdragsgiver)
• Ferdigstille prosjektplan som inneholder kriterier for inklusjon og eksklusjon av studier (forskerteam)
• Utføre systematisk litteratursøk i databaser og andre kilder (søkespesialist & forskerteam)
• Vurdere studier for inklusjon og eksklusjon iht klare kriterier (forskerteam)
• Vurdere mulige systematiske skjevheter i studiene (forskerteam)
• Trekke ut data fra de inkluderte studiene (forskerteam)
• Kategorisere de inkluderte studiene (forskerteam)
• Sammenstille resultater (metaanalyse eller narrativ analyse) fra de inkluderte studiene (forskerteam)
• Vurdere tilliten til resultatene ved hjelp av GRADE (forskerteam)
• Skrive utkast til rapport (forskerteam i samråd med oppdragsgiver)
• Samle inn fagfellevurdering og redigere rapport (forskerteam)
• Publisere rapport (forskerteam i samråd med info.avd)



Systematisk oversikt

Ny analyse av resultater 
fra flere studier

Alle relevante enkeltstudier som kan svare på spørsmålet

Resultater som kan sammenlignes

«Resultatene viser at»: …tiltak A har effekt
…tiltak A trolig har effekt
…tiltak A muligens har effekt
…vi er usikre på om tiltak A har effekt
…det er ikke tilstrekkelig  informasjon for å si 

om tiltak A har effekt

PICO-spørsmål

Litteratursøk 



Systems

Systemer

Summaries

Kunnskapsbaserte 

oppslagsverk og 

retningslinjer

Synopses of syntheses

Oppsummerte 

systematiske oversikter

Syntheses

Systematiske oversikter

Synopses of single studies

Oppsummerte enkeltstudier

Single studies

Enkeltstudier

Olivenbrød

Det skreddersydde produktet

Brød

Det fordøyelige produktet

Mel

Det raffinerte produktet

Hvete

Råproduktet




