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VURDERING OG BRUK AV FORSKNING
Forskning i formidling og praksis



Læringsmål
• forstå begrepet kunnskapsbasert praksis
• formulere et godt spørsmål (som kan besvares med forskning)
• finne fram til kunnskap/forskning som er relevant for sin praksis
• forstå og vurdere kvalitet på forskning (kvalitativ og kvantitativ)
• forstå og vurdere forskningsresultater (kvalitativ og kvantitativ)
• forstå og vurdere hva resultatene/ kunnskapsgrunnlaget betyr for 

praksis
• bruke forskningskunnskap i formidling



FHI -

Kunnskapsbasert praksis (KBP)

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

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 best praksis og det vi faktisk gjør, dvs. å 
kvalitetssikre tjenestene slik at ubegrunnede fremgangsmåter og dårlige sedvaner ikke 
styrer våre beslutninger
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Politikkutforming – enkelt sagt:

Kunnskap, forskning Verdier, makt, interesser

Politiske beslutninger
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Beslutningsprosess – enkelt sagt:

1. Hva er problemet?
• Hvor mange er rammet? 
• Hvor alvorlig er det?
• Stort problem – sammenlignet med hva da?

• Tidligere?
• Andre grupper? 
• Andre land? 
• Ønsket mål?

2. Hva er alternativene?
• Det fins vanligvis flere (ofte motstridende) alternativer/strategier

3. Hva burde man gjøre?
• Det viktigste spørsmålet for de som skal løse et problem er: Hva virker (best)?



PICO
Komponent Nøkkelspørsmål Eksempel

Populasjon - hvem

Intervensjon - hva

Komparasjon
(comparison) –
sammenligning/
alternativ
Effekt (outcome)

Hvordan kan jeg best 
beskrive menneskene
dette gjelder…? 
Karakteristikk

Hva er den viktigste
handlingen jeg
vurderer?
Hvilke alternativer
finnes?

Hva vil jeg/de det
gjelder at skal skje?

Blant unge som lider av
angst…

… kan
mindfullnessbasert
behandling…

… samlignet med 
familieterapi...

… føre til at færre
dropper ut av
vidreående akolw



Kjernespørsmål og studiedesign for å 
besvare dem:

Kjernespørsmål: Kunnskap: Studiedesign:

Hvor mange 
blir berørt/har 
spesifikk lidelse?

Prevalens Tverrsnittstudier

Hvorfor får noen 
personer ...?

Etiologi Kohortstudier
Kasuskontrollstudier

Hvordan kan vi finne ut 
om noen har/er...?

Måling, tester og 
diagnostikk

Tverrsnittstudier (med 
gullstandard)

Hva kan vi gjøre...?
Hva er effekten av…?

Effekten av 
behandling/tiltak
(eller forebygging) 

RCT – randomiserte 
kontrollerte studier

Hvordan vi en lidelse 
utvikle seg over tid…?

Prognose Kohortstudier

Hvordan oppleves…? Erfaringer og holdninger Kvalitative studier
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Hvordan og 

hvor finne forskning?

27.11.2020
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Når vi har funnet relevante studier

Er vi da i mål?

Er all forskning god?

27.11.2020
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ResultaterKjernespørsmål Kunnskap Design

Hvor mange har et problem? Forekomst Tverrsnittstudier

Hvorfor får noen dette 
problemet og ikke andre? Årsak Kohortstudier

Kasus-kontrollstudier

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
Andre kontrollerte design

Hvordan går det med den som 
har problemet? Forløp Kohortstudier

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

Holdninger, 
erfaringer 
(mekanis-
mer)

Kvalitative studier
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Kvantitativ forskning
Finne resultater i abstrakt og resultatdel

Resultater er tall i tabeller, figurer, som beskrives i teksten

Se etter effektestimater

I en oversikt: Se etter samlet effektestimater 

Systematisk 
kunnskaps-oversikt
Ny analyse av resultater 
fra flere studier

Alle relevante 
primærstudier

Resultater som kan 
sammenlignes

Finne resultater i abstrakt, resultatdel (og diskusjon)

Resultater er oftest tekst, og beskrevet som tema, fenomen, o.l.

Se etter tema, fenomen (fortolkningsnivå, refleksivitet, transparens)

I en oversikt: Se etter tema, fenomen (fortolkningsnivå, refleksivitet, 
transparens)

Kvalitativ forskning

Gjennom-
snittsforskjell
*0

Antall 
folk 
som må 
behandles

Relativ risiko, 
odds ratio
*1
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Statistiske analyser

Vi kan (nesten) aldri måle/beskrive hele verden / populasjon / 
fenomen. Vi kan kun estimere ut fra et utvalg. 

«Statistisk signifikans»: nullhypotesen = antar at det er ingen 
forskjell/ effekt av et tiltak. Hvis p-verdien er lavere enn en på 
forhånd spesifisert verdi, forkastes nullhypotesen og vi sier at 
resultatet er statistisk signifikant og påstår at den alternative 
hypotesen er sann (at det er en forskjell/effekt) (p-verdi)

Nedre og øvre grenser for vår estimat: hvor ligger «ekte» verdien, 
dersom vi målte 100 utvalg fra hele populasjonen? 
(Konfidensintervaller, KI)

Jo større utvalg  jo mer gjenspeiler det hele populasjonen, jo mer 
presist 

Jo mindre utvalg  jo mindre presist, og jo mer sannsynlig at vi ser 
ekstreme verdier 

Hva skal man se etter?
i kvantitive forskningsartikler

oftest  p<0,05 (5% sjanse)

oftest 95% KI

og bredere KI

og med smalt KI
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Muligens en meta-analyse: en statistisk 
sammenstilling av kvantitative resultater fra 
≥2 studier

Brukes når studier er like mht
populasjonen, tiltak, kontroll, og utfall 
(PICO). 
Et vektet gjennomsnitt!
Samme effektmål brukes: 

gjennomsnittsforskjell
RR
OR, mm
alltid med konfidensintervaller

Hva skal vi se etter…
I en oversikt over kvantitativ forskning? 
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Tekst, ikke tall

Fortolkningsnivå

Hva skal vi se etter?
I kvalitative forskningsartikler

Tranparens og refleksivitet

Forfatterens bakgrunn
Forskningsprosessen
Hvordan fortolkning og analyse har blitt gjort
Forfatterens egen rolle og påvirkning i prosessen

Kontekst – av deltakerne, forskerne, 
forskningen

Hva er forskernes
fortolkninger av utsagn 
og observasjoner?

Hva er deltakernes
erfaringer og meninger 
om verden?
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Et tredje fortolkningsnivå

Hva skal vi se etter?
I en oversikt over kvalitativ forskning

Hva er
oversiktforfatternes
fortolkinger av 
primærstudienes og 
forskernes analyser?

Hva er forskernes
fortolkninger av utsagn 
og observasjoner?

Hva er deltakernes
erfaringer og meninger 
om verden?
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Statistisk signifikans vs klinisk signifikans

Resultatene av en 

randomisert studie av 4 uker 

høyintensitets fysisk trening 

blant døgnpasienter: 

deltakerne i 

intervensjonsgruppen 

rapporterte 22 poeng mindre 

craving på Yale Craving

Scale (fra 0-110), p<0.001.

Se på studiestørrelsen og 
konfidensintervaller. 

1. Legger deltakerne merke til en 
reduksjon av 22 poeng? 

2. Er reduksjonen viktig for dem?

3. Hvor mye craving, fra 0-100, 
er mye? Hvor mye er lite? 

Se på minste viktige praktiske/ 
kliniske forskjell (minimum 
clinically important difference).

Spør deltakerne.
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Kvalitet, tillit og implikasjoner

Hva bety resultatene

Tillit i resultatene

Implikasjoner av 
betydning og tillitsnivå
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GRADE

Metodisk studiekvalitet (risk of bias)

Grad av konsistens/overensstemmelse 
(consistency)

Sparsomme data/presisjon av data 
(precision)

direkthet (directness) 

formidlingsskjevhet (publication bias)

27.11.2020

Systematisk oversikter som bruker GRADE

GRADE CERQual
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Kategori Symbol Interpretasjon

Høy kvalitet Vi har stor tillit til at effektestimatet ligger nær den sanne effekten.

Middels kvalitet

Vi har middels tillit til effektestimatet: effektestimatet ligger
sannsynligvis (trolig) nær den sanne effekten, men effektestimatet 
kan også være vesentlig ulik den sanne effekten. Vi bruker 
uttrykket trolig for å uttrykke vår tillit til resultatet.

Lav kvalitet
Vi har begrenset tillit til effektestimatet: den sanne effekten kan
være vesentlig ulik effektestimatet. Vi bruker uttrykket muligens 
for å uttrykke vår tillit til resultatet.

Svært lav kvalitet
Vi har svært liten tillit til at effektestimatet ligger nær den
sanne effekten. Vi bruker uttrykket uklart/usikkert for å uttrykke 
vår tillit til resultatet.

27.11.2020

Standarddefinisjonene for å vurdere grad av tillit til resultatene
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Hvordan bruker vi forskning i bestemmelsesprosesser
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Bedre helse på individnivå, målrettede helsetjenester, økt kunnskap og motivasjon 
hos fagutøvere, økt kostnadseffektivitet, veilede av politiske beslutninger og føringer
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Aktuelle spørsmål ved implementering/oppskalering
Hva er kunnskapsgrunnlaget? Finnes det retningslinjer eller systematiske oversikter som omhandler 
tiltaket? Finnes det evt forskning på liknende tiltak? Hvordan er kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget?

Hvordan er overførbarheten av kunnskapen til praksis?

Hvordan er overførbarheten av kunnskapen til deres praksis?

Hva er konteksten? Setting, deltakere o.s.v.

Kan tiltaket passe inn i et eksisterende planverk? Hvordan forankre tiltaket i organisasjonen?

Er det noen eksterne ressurser som kan være viktige for implementering av tiltaket? Forskere, 
organisasjoner, brukere, fagpersoner fra andre fagfelt o.s.v. 

Hvor mye tid, kunnskap og ressurser har dere til implementering?

Hvordan skal innføringen av tiltaket evalueres? Effekt, prosess. 
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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

Forskningsbasert kunnskap i politikk og 
praksis
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Kunnskapsbasert praksis og policy

25.11.2020

Gjengitt med tillatelse fra kunnskapsbasertpraksis.no Straus, Tetroe, Graham, 2013. Oversatt til norsk av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), 
Sunnaa s sykehus.  Gjengitt med tillatelse


