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• «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 og ulemper i 
samfunnet

– Hva er prioriterte saker?

– Hvilken politikk trenger vi?

• Def.: En samling beslutninger om å iverksette 
handlinger som skal oppnå spesifikke mål 
angående helse

– Hvilke helseproblemer skal vi prioritere?

– Hvilke politikker/beslutninger skal vi 
implementere?

Politikk Helsepolitikk

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







Politikkutforming – enkelt sagt:

Kunnskap, forskning Verdier, makt, interesser

Politiske beslutninger
(for å løse problemer)



Bruk av kunnskap i praksis- og politikkutforming

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



Hvem ville foretrukket en uinformert beslutning om 
helsetjenester?

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

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

• Nødvendig å være systematisk i fremgangsmåten:

fra problem til informert beslutning



Den kronglete veien fra problem … til informert beslutning
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Kjernespørsmål i helsetjenesten:

• Hvor mange (og hvem) er syke/har problem X? (forekomst)
• Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske? 

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

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

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

innhold, opplevelser og holdninger)



Eksempel: Aktuelle spørsmål om SARS-CoV-2

Kjernespørsmål Forskningsspørsmål

Forekomst Hva er forekomsten av asymptomatiske infeksjoner med SARS-CoV-2

Årsak Er astma en risikofaktor for covid-19 hos barn?

Diagnostikk Kan man stole på SARS-Cov2 PCR-test med prøvetakning kun fra svelg? 

Effekt Forebygger munnbind smitte av Covid-19?

Prognose Hva er risiko for sykehusinnleggelse og død på grunn av covid-19? (FHI oversikt)

Erfaringer Hva er erfaringer av stigma hos personer med påvist covid-19?



Formulering av et godt spørsmål om effekt
P I C O

Populasjon Tiltak

(intervensjon)

Sammenligning Utfall 

Hvilke personer 
er relevante

Hvilke tiltak skal 
vurderes

Hva er relevant 
sammenligning 
(kontrollgruppe)

Hvilke 
utfall/resultater er 
viktige



Verktøy for å formulere presise spørsmål

• Noen akronymer/verktøy som hjelper oss å bryte ned
et spørsmål i viktige del-elementer:

Element Element Element Element Element

PICO Populasjon/ Problem Intervensjon/
Eksponering

Comparison Outcome/Utfall

PEO Populasjon Eksponering Outcome/Utfall/ 
Tematikk

PIC Populasjon Interesse Kontekst

SPIDER Sample Phenomenon/
Interest

Design Evaluation (utfall) Research type

SPICE Setting Perspective Intervention Comparison Evaluation



Eksempel

• P Studenter

• I Hånd-hygiene og munnbind

• C Standard praksis (info)

• O Influensa-lignende sykdom

«to assess the impact of face masks and hand 
hygiene on the incidence of influenzalike illness
(ILI) symptoms among students»



Eksempel

• P Studenter

• I Opplæring i hånd-hygiene; skriftlig info 
om korrekt hånd-hygiene og bruk av 
munnbind; håndsprit

• I Opplæring i hånd-hygiene; opplæring i 
korrekt bruk av munnbind; munnbind 

• C Opplæring i hånd-hygiene (video, webside)

• O Influensa-lignende sykdom



Eksempel

• P Personer uten symptomer på luftveisinfeksjoner

• I Munnbind

• C Ikke munnbind

• O SARS-CoV-2 smitte

«Should individuals in the community without respiratory
symptoms wear facemasks to reduce the spread of COVID-19?»



Eksempel

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

• P Low-income mothers

• I Lay support/companionship (Doula)

• C Professional support (or no support)

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

«to describe and explore the perceptions and experiences of 
women, partners, community members, healthcare providers
and administrators, and other key stakeholders regarding
labour companionship»)



Oppgave

• Alene: Se på den systematiske oversikten av Liang 2020. Forsøk 
å identifisere PICO i denne oversikten:

• P …

• I …

• C …

• O …

«to evaluate the effectiveness of the use of masks to prevent
laboratory confirmed respiratory virus transmission»



Kjernespørsmål Kunnskap Foretrukket design på primærstudier

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 
(mekanismer)

Kvalitative studier



Fra spørsmål til studiedesign

• 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 grupper

• Gruppene gis ulik behandling

• Gruppene sammenlignes



Prospektiv vs Retrospektiv

• Prospektiv = fremoverskuende (å se fremover)

• Retrospektiv = bakoverskuende (å se bakover)

• Tar utgangspunkt i når forskningsdeltakerne inkluderes i studien 
relativt til utfallsmålet (f.eks. funksjonsnivå, diagnose, død)

– Prospektiv: inklusjonen av deltakere skjer før utfallsmålet 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)



Oppgave

• I gruppe: Forklar og diskuter din primærstudie fra 
hjemmeoppgaven – Hva er forskningsspørsmålet? Er studien 
prospektiv eller retrospektiv? Hvilket type studiedesign er det? 
Er det et velegnet design for å svare på ditt 
forskningsspørsmål? Hvorfor, hvorfor ikke? Hva ville vært et 
bedre studiedesign?



Ulike studiedesign

• Randomisert kontrollert studie (RCT)
• Kvasi-randomisert kontrollert studie / Ikke-randomisert kontrollert studie (N-RCT)
• Kontrollert før-etter studie (CBT)
• Avbrutt tidsserie (ITS)
• 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 folk til forskjellig type tiltak 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)

• Tidssekvens (høna før egget)

• Dose-respons (mer eksposisjon = forøket risiko)

• Biologisk mulig

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

(Rychetnik et al, 2004)



Hva gjør vi 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 både 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



Ikke-randomiserte kontrollerte studier

Tiltak

Utfall

Kontroll

Gruppe 1

Gruppe 2

Populasjon

Utfall

Ikke tilfeldig fordeling



Kontrollert før-etter studie (CBA)

Populasjon (e.g. 
pasienter, 

skoleklasser, 
helsesentre etc.)

Ingen 
intervensjon

Intervensjon Resultat

Resultat

Sammenlikne

Populasjon (e.g. 
pasienter, 

skoleklasser, 
helsesentre etc.)



Ikke-kontrollert før-etter studie

Utfall

Tiltak

Utfall

Gruppe

GruppePopulasjon



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)



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



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



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





‘Registerbasert studie’ 

• Behandlinger/analyser 
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? (Fører antidepressiva til svangerskapsproblemer?)

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 



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

Pålitelig



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: spm, søk, inklusjon/eksklusjon, kvalitetsvurdering, sammenstilling

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



Eksempel: Scared Straight programmene







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
• Trekke ut data fra de inkluderte studiene

6
• Sortere og sammenstille data (gjøre metaanalyser hvis mulig)

7
• Vurderer tilliten til resultatene ved hjelp av GRADE

Kunnskapssenterets håndbok 2014; Cochrane handbook 2011 



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 




