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Hva jeg vil snakke om

• Oppbygging av protokoll

• Bakgrunn og forskningsspørsmål – et tospann

• Forankring - Ansvarshavende, veileder og forskningsgruppe

• Etikk

• Eget prosjekt eller delprosjekt i et større prosjekt?



Protokoll

1. Bakgrunn

2. Forskningsspørsmål

3. Materiale og metode

4. Forskningens relevans

5. Formidling/publisering

6. Etikk

7. Økonomi

8. Plan



Protokoll og artikkeloppsett

1. Bakgrunn

2. Forskningsspørsmål

3. Materiale og metode

4. Forskningens relevans

5. Formidling/publisering

6. Etikk

7. Økonomi

8. Plan

1. Introduction*
2. Methods
3. Results
4. Discussion

* Både bakgrunn og 

forskningsspørsmål tas med i 
«Introduction»

IMRED



Forskningsspørsmål og bakgrunn – et eksempel

Spørsmål å begynne med

«Hvilke pasienter med brystsmerter bør legges inn på sykehus?»



Bakgrunn

• Hva vet vi fra før

• «Gaps of knowledge»

• Hvorfor trenger vi å vite mer om dette?

– For å begrense unødvendige innleggelser?

– For ikke å «miste» et infarkt?

– For ikke å skape unødig angst?

• Har du et viktig poeng som andre ikke vektlegger?



Forskningsspørsmål og bakgrunn – et eksempel

Behov for et snevrere fokus ?

Fra:

«Hvilke pasienter med brystsmerter bør legges inn på sykehus?»

Til:

Nytte av en spesiell undersøkelse: Pasientens bekymring? Blodprøve? 

Puls? Palpasjon av brystkassa?



Materiale og metode

• Hvilke pasienter skal inngå i studien? Hvor mange

• Ved fokus på legen i stedet: Hvilke leger skal være med?

• Hvilke opplysninger skal inkluderes, fra familie, symptomer, kliniske funn 

og supplerende undersøkelser?

• Hva er gjennomførbart?  Må forskningsspørsmålet endres?

• Statistiske analyser



Ambisjonsnivå?



Etikk  - Helseforskningsloven

• Loven skiller mellom forskning og kvalitetssikring

• REK – Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk

• Personvernombud

https://helseforskning.etikkom.no/
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Ansvar, prosjektledelse, veiledning og 

forskningsmiljø

• Når kan en fersk forsker være prosjektleder?

• Kontakt med veileder(e)

• Å bli en del av et forskningsmiljø



Eget prosjekt 

eller 

delprosjekt i et større prosjekt?

• Oppstartsprosjekt, legeforeningens allmennpraktikerstipend

• Utlyste stipendiatstillinger

• Ikke utlyste delprosjekter

• AMFF, Allmennmedisinsk forskningsfond


