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Hvorfor protokoll

• Planlegging

• Søke om godkjenning

• Søke om finansiering

• Dokumentere prosessen



Protokoller til ulike formål

• Mindre prosjekter: 

– Kvalitetsutvikling - allmennpraktikerstipend

• Vitenskapelig studie

– PhD-stipend – allmennmedisinsk forskningsfond

• Store prosjektsøknader

– Forskningsrådet, EU
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Tittel

Tidsskr Nor Legeforen nr. 23 – 24, 2013; 133: 2475 – 7 2475



Tittel

God tittel: 

• Passe lang, interessevekkende, dekkende, 
språklig korrekt, sentrale ord tidlig, fri for 
forkortelser og lange, kompliserte ord   

Dårlig tittel: 

• Dårlig formulert, vanskelig å forstå, polemisk, 
konklusiv, bruk av floskler/moteord, tvetydig.



Bakgrunn

• Oversikt over feltet – “forskningsfronten”

– Hva vet vi fra før?

– Hva vet vi ikke fra før?

• Relevant teori

• Egen motivasjon for prosjektet – forforståelse



Formål og problemstilling

• Formål: 

• Overordnet målsetning

• Problemstillinger

• Konkrete forskningsspørsmål 
• Spesifikke hypoteser



Design

• Kvalitativ eller kvantitativ tilnærming?

• Kvalitativt:

– Fokusgruppe

– Deltagende observasjon

– Aksjonsforskning

• Kvantitativt: 

- Eksperimentell studie/RCT eller observasjonsstudie?

- Prospektiv, retrospektiv, tverrsnitt?

• Kortfattet beskrivelse!



Utvalg

• Kvalitative studier: Strategiske utvalg

– Hvem kan være gode informanter?

– Hvilken kontekst? 

• Kvantitative studier: Representative utvalg

– Målpopulasjon, utvalgsramme og faktisk utvalg

– Styrkeberegninger: Hvor mange deltakere trenger vi?



Variabler

• Så mange som nødvendig, så få som mulig

–Utfallsvariabler og forklaringsvariabler

–Konfunderende variabler

• Begrunnelse – hvor skal akkurat disse 

variablene med?



Variabler

• Variabelliste

–Definisjoner, måleskala

• Er variablene validerte for formålet?

• Plan for tabeller og figurer



Kvalitative studier: Intervjuguide

• Tentativ liste over hvilke

tema/spørsmål som skal behandles



Datainnsamling

• Spørreskjema/registreringsskjema?

• Manuelt eller elektronisk?

• Kliniske undersøkelser? 

– Hvem skal gjøre dette?

• Båndopptaker eller video?

• Transkripsjon?

• Feltnotater?

• Datalagring – “safe haven”?



Analyse

• Kvantitative studier 

–Spesifikke hypoteser som testes

–Statistiske metoder 

–Statistisk programvare



Analyse

• Kvalitative studier – eksempler

–Systematisk tekstkondensering

–Tematisk analyse

–Fenomenologisk analyse



Prosjektorgansiasjon

• Oversikt over arbeidsoppgaver/roller 

– Prosjektleder

–Veileder

– Statistiker

– Forskningsfascilitator



Personell, utstyr, ressurser

• Kvantifisering av nødvendige ressurser - eksempler:

– Antall årsverk/ukeverk

– Spørreskjema - antall

– Båndopptakere/videokamera

– Programvare

• Egeninnsats vs. ekstern finansiering



Kostnader og finasieringsplan

• Realistisk budsjett

• Finansiering

– Egenfinansiering

– Allmennpraktikerstipend/ NSDMs forskningsprogram

– Allmennmedisinsk forskningsfond, Ekstrastiftelsen



Tidsplan

• Realistisk framdriftsplan 

– ting tar (mye) lengre tid enn du tror ☺

• Milepælsplan 

– dato for når viktige mål skal være nådd



Publisering

• Kongress – foredrag eller poster

– PMU, Nidaroskongressen

– Nordisk kongress i allmennmedisin, Wonca

• Vitenskapelig artikkel

– Tidsskriftet

– Scandinaivan journal of primary health care

• Kronikker

– Dagspressen

– Utposten

• Avtal forfatterskap på forhånd!
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Etikk

• Risiko for deltakere

• Informert samtykke

• Personvern

• Stigmatisering av grupper

• Interessekonflikter 

• Godkjenninger (REK, NSD)



Annet

• Brukermedvirkning

–Aktuelt i alle ledd av prosjektet

• Miljøhensyn



Når det er flere delstudier:

• Felles

– Tittel, bakgrunn, formål og problemstilling

• For hver delstudie

– Formål, design, utvalg, variabler, datainnsamling og analyse

• Felles

– Prosjektorganisasjon, personell/utstyr/ressurser, økonomi, 

kostnader/finansieringsplan, tidsplan, publisering, etikk



Forskningsprotokoll – et eksempel



Tittel

Akutt utrykning på legevakt: 

Hva er allmennlegens bidrag, og hvordan 

tas beslutningen om å rykke ut?



Bakgrunn

Magnus 
Hjortdahl

• Vikariat som ambulansearbeider I Oslo
• Vikariat på Oslo legevakt
• Instruktør student - BEST

• Turnus i Alta kommune
• Fastlege og leder fo legevakta i Alta
• BEST-intstruktuør i Alta

• Fastlege i Lyngen

FORSKE PÅ LEGEVAKT?



Bakgrunn

• Legevakta er det svake ledd i den akuttmedisinske kjede. 

• Allmennlegen bør delta mer på utrykning.



Bakgrunn

• AMK alarmerte legevaktslegen i 47% av røde responser. 

• Legevaktslegen rykket ut på 42%  av disse.

BMC Emergency Medicine 2010



Bakgrunn

• Legevaktslegen var involvert i 19% av akuttoppdrag.

Kindt, Momyr, Sundland, Gisvold.  Tidsskr Nor Legeforen 2013



Bakgrunn

• Lege og ambulansepersonell har komplementære roller i 

akuttsituasjoner.  

• Evne til overordnet vurdering av pasientens situasjon er 

et viktig trekk ved legens rolle.

Tidsskr Nor Legeforen nr. 8, 2009; 129: 735–7



Bakgrunn:

• Det meste av forskningen på prehospital akuttmedisin 

utgår fra sykehusmiljøer.

• Nytten av at allmennlegen deltar på utrykning er ukjent.

”Vi fant ingen studier som oppfylte inklusjonskriteriene”



Formål og problemstilling

Formål: 

• Mer kunnskap om allmennlegens rolle 
innen akuttmedisin. 



Formål og problemstilling

Problemstillinger/forskningsspørsmål/hypoteser:

• Hva er ambulansepersonellets erfaringer og tanker 
rundt legens deltakelse på akuttoppdrag?

• Hva er allmennlegens erfaringer og tanker rundt 
egen deltakelse på akuttoppdrag.

• Hvilke kriterier legger allmennleger til grunn når de 
vurderer deltakelse på akuttoppdrag?



Delstudie 2:

Legevaktlegens erfaring med å delta på akuttoppdrag

• Design 

– Kvalitativ studie.  Fokusgruppeintervju med fastleger

• Utvalg

– 2 veiledningsgrupper 

– 2 distriktslegevakter



Delstudie 2:

Skisse til intervjuguide

Generelle erfaringer med å delta som lege på utrykning.

Hvordan vurderer legen nytte av å delta? 

Har man kompetanse og trygghet til å kunne delta på dette?

Hvordan oppleves samarbeidet med ambulansepersonalet? 

Hvordan tas beslutningen om å rykke ut?



Delstudie 2:

Datainnsamling og analyse

• Datainnsamling 

– Intervjuer gjennomføres av MH med PH som observatør

– Båndopptaker 

– Transkripsjon (MH + legesekretær)

– Lagring på passordbeskyttet PC

• Analyse

– Systematisk tekstkondensering a.m. K Malterud



Delstudie 3: 

Spørreundersøkelse om allmennleger og utrykning

• Design

– Tverrsnittsundersøkelse

– Spørreundersøkelse med randomisering til ulike 

vignetter

• Utvalg

– Målpouplasjon: Norske fastleger

– Utvalgsramme: HELFOs fastlegeregister

– Faktisk utvalg: HELFOs fastlegeregister



Delstudie 3: Variabler

Primære utfallsvariabler: 

– Selvrapportert deltakelse i utrykning. 

– Legens beslutning om å rykke ut basert på 

informasjon i vignetter



Delstudie 3: Variabler

• Uavhengige variabler – ”forklaringsvariabler”

– Legens alder, kjønn, listestørrelse, spesialistgodkjenning

– Deltar legen på trening med ambulansearbeidere?

– Avstand til nærmeste sykehus

– Vakthyppighet

– Hyppighet av ”lege ambulanse alarm”.



Eksempel - plan for tabeller:

Variable Respondents All Norwegian GPs

Age, mean

Females, %

List size, mean

Specialist in GP, %

Rural GP, %



Eksempel - plan for tabeller:

Tilstand/hendelse Samtidighet Kjøretid Andel som ville
rykket ut

Bilulykke

Ingen pasienter på
venterommet

15 minutter

45 minutter

Pasienter på
venteromet

15 minutter

45 minutter

Akutt dyspne

Ingen pasienter på
venterommet

15 minutter

45 minutter

Pasienter på
venterommet

15 minutter

45 minutter

Chi kvadrat:  df:   p:



Delstudie 3: Datainnsamling 

• Spørreskjema online (questback)

• Invitasjonsbrev til alle fastleger med lenke til 

spørreskjemaet

• Anonymt datasett – ingen personidentifiserbare 

data

• Oppbevaring på passordbeskyttet PC



Delstudie 3: Analyse

• For variabler med randomisering: chi-kvadrat

• For variabler uten randomisering: logistisk 

regresjonsanalyse 

• Software: SPSS 



Prosjektorganisasjon

• Hovedveileder: 

– Peder A, Halvorsen, Allmennmedisinsk forskningsenhet, 

UiT – Norges arktiske universitet.

• Medveiledere: 

– Mette Bech Risør, Allmennmedisinsk forskningsenhet, UiT 

(delprosjekt 2)

– Erik Zakariassen, Nasjonalt kompetansesenter for 

legevaktmedisin, UiB (delprosjekt 1,2,3)

– Torben Wisborg, UiT, Finnmarkssykehuset, Nasjonalt 

kompetansesenter for Traumatologi (delprosjekt 1,2,3)



Personell, utstyr, ressurser

?



Kostnader - budsjett

• Kostnad til spørreundersøkelse med Questback 50 000

• Reiser i forbindelse med intervju (2 personer) 16 000

• Reiser til kongress (1 nordisk og 1 internasjonal) 35 000

• Utgifter til språkrevisjon og publisering 20 000

• Andre utgifter 10 000



Finansieringsplan

• Lønn: AMFF

• Drift: Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

• Drift: Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM)



Tidsplan/milepæler

• Vår 2014 Publisere delprosjekt 1

• Høst 2014Intervjuer delprosjekt 2, forberede delprosjekt 3

• Vår 2015 Analyse delprosjekt 2, sende ut spørreskjema delprosjekt 3

• Høst 2015Artikkelskriving delprosjekt 2, analyse delprosjekt 3

• Vår 2016 Publisere delprosjekt 2, Start artikkelskriving delprosjekt 3

• Høst 2016Publisere delprosjekt 3

• Vår 2017 Skrive  ph.d. avhandling

• Høst 2017Skrive  ph.d. avhandling

• Vår 2018 Disputas



Publisering

• 3 vitenskapelige artikler i tidsskrift med peer review

• Ph.d. – avhandling

• Allmennmedisinske kongresser nasjonalt og

internasjonalt

• Media



Publisering



Publisering



Etikk

• Ingen større etiske problemer ved gjennomføring av prosjektet

• Delstudie 1: Vurdert av NSD og REK: Ikke meldepliktig

• Delstudie 2: Så like studie 1 at den antas ikke meldepliktig

• Delstudie 3: Ikke meldepliktig, men vil bli lagt fram for NSD til

vurdering
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Prosjektbeskrivelse – tidlig fase:

Bakgrunn

Hypotese/forskningsspørsmål 

Metode (framgangsmåte)

Analyse (bearbeiding av data/erfaringer)

Tidsplan

Budsjett

Formidling av resultatene


