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Evidensbasert allmennmedisin
- Vurdering av vitenskapelig kvalitet







Evidenstyngden av den enkelte publikasjon 

1) Ia: metaanalyse av RCTer (Randomised Controlled Trials)

2) Ib: minst 1 RCT 

3) II: minst 1 god, kontrollert studie (kontrollgruppe) 

4) III: deskriptive studier (kohort, case-kontroll, før-etter) 

5) IV: Ekspertkomité, konsensus 
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Evidenstyngden av den enkelte publikasjon 

• Hvorfor er pyramiden definert slik? 

• Hva er den forskningsmessige kvalitetsforskjellen?

• Hva er de viktigste prinsippene for at et forskningsresultat skal være 
gyldig? 



Evidenstyngden av den enkelte publikasjon 

1) Reproduserbarhet: 

• Dess mer reproduserbart – og helst med forskjellige forsknings-
tilnærmelser og forskjellige undersøkere – desto mer sikkert resultat 

• Det er forskjellen mellom 1a og 1b 

2) Mulighet til å unngå bias (systematiske feil):  

• Alle former for utvelgelse/seleksjon kan medføre bias - i hvert fall 
teoretisk. Minst bias oppnås ved tilfeldig utvalg (randomisering)

• Det er forskjellen mellom  1b og II 



Evidenstyngden av den enkelte publikasjon 

3) Muligheten for å unngå påvirkning fra tilfeldige faktorer (støy): 

• Typisk er observasjoner over tid, der det også er gjort en intervensjon. Er 
det tiden eller intervensjonen som er årsak til den påviste forskjellen? En 
kontroll-gruppe (ofte placebo, men ikke nødvendigvis) kan bidra til å 
avklare spørsmålet. 

• Det er forskjellen mellem  II og III 

4) Det foreligger eksperimentelle data: 

• Data som vurdert innenfor egne premisser er sanne – uansett 
omstendighetene. 

• Det er forskjellen mellem  III og IV 



Evidenstyngden av den enkelte publikasjon 

5) Fri fantasi! 

• GOBSAT - good old boys sitting around a table 



Evidensbasert allmennmedisin
vs.

Kunnskapsbasert allmennmedisin



Overdreven tro på evidenspyramiden

• Evidensbasert medisin eller vulgærcochranisme? Torgeir Bruun Wyller: Tidsskr Nor Legeforen
2011; 131: 1181-2

• Foreliggende evidens strekkes lenger enn den er gyldig



Overdreven tro på evidenspyramiden

• Evidensbasert medisin eller vulgærcochranisme? Torgeir Bruun Wyller: Tidsskr Nor Legeforen
2011; 131: 1181-2

• Foreliggende evidens strekkes lenger enn den er gyldig

• Er din pasient lik deltakerne i studien?

• Alder, komorbiditet, legemiddelbruk

• Viktig med klinisk erfaring og patofysiologisk resonnement?



Overdreven tro på evidenspyramiden

• Evidensbasert medisin eller vulgærcochranisme? Torgeir Bruun Wyller: Tidsskr Nor Legeforen
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• Foreliggende evidens strekkes lenger enn den er gyldig

• Neglisjering av tiltak der evidens er vanskelig å fremskaffe



Overdreven tro på evidenspyramiden

• Evidensbasert medisin eller vulgærcochranisme? Torgeir Bruun Wyller: Tidsskr Nor Legeforen
2011; 131: 1181-2

• Neglisjering av tiltak der evidens er vanskelig å fremskaffe

• Tiltak som etter alle solemerker er fornuftige, blir nedprioritert fordi 
det ikke er mulig å fremskaffe evidens av en slik karakter at den blir 
akseptert som gyldig

• Vi får en forsterkning av tendensen til å gripe til farmakologiske 
løsninger fremfor ikke-farmakologiske tiltak.

• Mangel på evidens er ikke evidens for mangel



Overdreven tro på evidenspyramiden

• Evidensbasert medisin eller vulgærcochranisme? Torgeir Bruun Wyller: Tidsskr Nor Legeforen
2011; 131: 1181-2

• Foreliggende evidens strekkes lenger enn den er gyldig

• Neglisjering av tiltak der evidens er vanskelig å fremskaffe

• Nedvurdering av erfaringsbasert kunnskap



Overdreven tro på evidenspyramiden

• Evidensbasert medisin eller vulgærcochranisme? Torgeir Bruun Wyller: Tidsskr Nor Legeforen
2011; 131: 1181-2

• Nedvurdering av erfaringsbasert kunnskap

• Vi mister mønstergjenkjenningen, intuisjonen, observasjon av de ørsmå 
detaljene, det som får erfarne klinikere til å skjønne hvordan akkurat denne 
pasienten bør behandles

• Det finslipte skjønnet, som det har tatt tiår å kalibrere, kan aldri på en fullgod 
måte erstattes av systematiske oversikter og metaanalyser

• Ensidig å avvise klinisk erfaring som fordomsfull/skjev (biased) og uvitenskapelig 
har vi rett og slett ikke råd til



Hvordan blir guidelines til?

• Hvem lager retningslinjer?

• Lokalt på avdeling

• Lokalt i helseforetak

• Samarbeid mellom sykehusansatte leger og allmennleger: 
• Prosedyreperm

• Regionalt

• Nasjonalt:
• Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer (Kunnskapssenteret)



Hvordan blir guidelines til?

• Hvem lager retningslinjer?

• Fagmedisinske foreninger:
• Nasjonale, Europeiske (ECS, EULAR), Internasjonale

• Nasjonale kompetansesentra:
• Eks.: Antibiotikasenteret for primærmedisin (Nasjonale faglige retningslinjer for 

antibiotikabruk i primærhelsetjenesten)

• Offentlige forvaltningsorganer:
• Eks.: Helsedirektoratet (Prosedyrer for rusmiddeltesting, Nasjonal faglig veileder 

vanedannende, Førerkortveilederen) (Rundskriv, prosedyrer, veiledere, retningslinjer)



Veileder Overordnet, oftest omfattende 
dokument som gir organisatoriske 
og/eller faglige føringer, gjerne på 
nasjonalt nivå, for et fagområde, for 
eksempel Vaksinasjonsveilederen fra 
Folkehelseinstituttet.

Retningslinje Systematisk utarbeidet og normgivende 
anbefaling først og fremst for 
håndtering av en klinisk problemstilling 
eller situasjon, for eksempel Nasjonal 
faglig retningslinje for diabetes fra 
Helsedirektoratet.

Prosedyre Detaljert beskrivelse av en 
fremgangsmåte for å utføre en bestemt 
og avgrenset aktivitet eller en prosess, 
for eksempel Sårstell av venøse leggsår
fra Oslo universitetssykehus.

Veiledere, retningslinjer og prosedyrer:

- Kan betraktes som deler av et hierarki:

- Veiledere er mest omfattende og overordnet

- Prosedyrer er mest avgrenset og detaljert

Magne Nylenna: Medisinsk ordbok. 8. utg. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2017.
Magne Nylenna: Veileder, retningslinje, prosedyre. Tidsskr Nor Legeforen 2018
doi: 10.4045/tidsskr.17.0737



Hvordan blir guidelines til?

• Hvordan lage retningslinjer?

• Helsebiblioteket:
• https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/veileder-for-utarbeidelse/
• Hvordan lage en faglig retningslinje?
• Bygd på arbeidet med: Nasjonale retningslinjer for behandling og 

rehabilitering ved hjerneslag

• UpToDate: Overview of clinical practice guidelines
• https://www.uptodate.com/contents/overview-of-clinical-practice-guidelines

https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/veileder-for-utarbeidelse/
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-clinical-practice-guidelines


Hvordan blir guidelines til?

• Hvordan lage en faglig retningslinje?
• Faglige retningslinjer kan utarbeides for en nærmest ubegrenset mengde problemstillinger som 

pasienter, fagpersoner og helsepolitikere støter på 

• Det er imidlertid både tid- og ressurskrevende å utarbeide og implementere retningslinjer. 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) har estimert at utarbeidelsesprosessen kan ta 
opp til 26 – 28 måneder 

• Det er viktig å prioritere hvilke områder som trenger faglige retningslinjer

• Dersom det ikke er tilstrekkelige ressurser (kompetanse og tid) bør man ikke starte arbeidet med 
å utarbeide retningslinjer

• Det finnes mye litteratur om hvordan retningslinjer skal utarbeides 

• Kunnskapssenteret har utarbeidet en rapport som samler WHOs anbefalinger basert på 
forskningsbasert kunnskap

• Rapporten finnes på Helsebiblioteket.no sammen med flere nyttige kilder og verktøy for utvikling 
av retningslinjer og lenker til håndbøker som andre organisasjoner bruker som veiledere i sitt 
retningslinjearbeid



Hvordan blir guidelines til?

• Helsebiblioteket:

• Lager du retningslinjer? – Nyttige kilder til hjelp:
• https://www.helsebiblioteket.no/224535/utvikling-av-retningslinjer

• Helsebiblioteket har ingen fasit på hvordan lage gode retningslinjer 

• Artikkelen gir tips om verktøy og gode råd fra nasjonale og 
internasjonale miljøer som arbeider med utvikling og 
kvalitetsforbedring av retningslinjer. 

https://www.helsebiblioteket.no/224535/utvikling-av-retningslinjer


Hvordan lage en faglig retningslinje?

• Tips:
• The Institute of Medicine (IOM): Clinical Practice Guidelines We Can Trust

• The American Academy of Family Physicians (AAFP): Clinical Practice
Guideline Manual

• Annals of Internal Medicine: Guidelines International Network: Toward 
International Standards for Clinical Practice Guidelines

• Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer

https://www.nap.edu/login.php?record_id=13058&page=https%3A%2F%2Fwww.nap.edu%2Fdownload%2F13058
https://www.aafp.org/patient-care/clinical-recommendations/cpg-manual.html
http://annals.org/article.aspx?articleid=1103747
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-for-utvikling-av-kunnskapsbaserte-retningslinjer/Sider/default.aspx


Hvordan lage en faglig retningslinje?

• Tips:
• AGREE Instrument - The AGREE Research Trust

• GRADE - The Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation

• Improving the use of research evidence in guideline development

• A Guideline Developer's Handbook - Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network

• The Guideline Development Process - National Institute for Clinical Excellence

• WHO handbook for guideline development

• The ADAPTE Collaboration

http://www.agreetrust.org/
http://www.gradeworkinggroup.org/
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/894.cms
http://www.sign.ac.uk/sign-50.html
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/introduction-and-overview
http://www.who.int/hiv/topics/mtct/grc_handbook_mar2010_1.pdf
http://proxy.helsebiblioteket.no/login?url=http://www.g-i-n.net/document-store/working-groups-documents/adaptation/adapte-resource-toolkit-guideline-adaptation-2-0.pdf/view


Hvordan lage en faglig retningslinje?

Developing NICE guidelines: the manual 
•Process

•Tools and resources

•1 Introduction and overview

•2 The scope

•3 Decision-making committees

•4 Developing review questions and planning the evidence review

•5 Identifying the evidence: literature searching and evidence submission

•6 Reviewing research evidence

•7 Incorporating economic evaluation

•8 Linking to other guidance

•9 Writing the guideline

•10 The validation process for draft guidelines, and dealing with stakeholder comments

•11 Finalising and publishing the guideline

•12 Resources to support putting the guideline into practice

•13 Ensuring that published guidelines are current and accurate

•14 Updating guidelines

•15 Appendices

•Glossary

•Update information

https://www.nice.org.uk/process/pmg20
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/resources
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/introduction-and-overview
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/the-scope
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/decision-making-committees
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/developing-review-questions-and-planning-the-evidence-review
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/identifying-the-evidence-literature-searching-and-evidence-submission
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/reviewing-research-evidence
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/incorporating-economic-evaluation
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/linking-to-other-guidance
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/writing-the-guideline
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/the-validation-process-for-draft-guidelines-and-dealing-with-stakeholder-comments
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/finalising-and-publishing-the-guideline
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/resources-to-support-putting-the-guideline-into-practice
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/ensuring-that-published-guidelines-are-current-and-accurate
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/updating-guidelines
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/appendices
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/glossary
https://www.nice.org.uk/process/pmg20/chapter/update-information
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Retningslinjefundamentalisme

• Vegard Bruun Wyller, Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1042

• Retningslinjer forutsetter i noen grad at alle pasienter er 
gjennomsnittlige



Retningslinjefundamentalisme

• One size fits all vs. skreddersøm

• Retningslinjer vs. «persontilpasset medisin»



Retningslinjefundamentalisme

• Vegard Bruun Wyller, Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1042

• Retningslinjer forutsetter i noen grad at alle pasienter er 
gjennomsnittlige

• Retningslinjer kan underkommunisere betydningen av viten som ikke 
er såkalt kunnskapsbasert, spesielt klinisk erfaring og patofysiologisk
resonnement



Retningslinjefundamentalisme

• Smith GC, Pell JP. Parachute use to prevent death and major trauma related 
to gravitational challenge: systematic review of randomised controlled 
trials. BMJ 2003; 327: 1459 – 61.

• Conclusions:

• As with many interventions intended to prevent ill health, the effectiveness 
of parachutes has not been subjected to rigorous evaluation by using 
randomised controlled trials. Advocates of evidence based medicine have 
criticised the adoption of interventions evaluated by using only 
observational data. We think that everyone might benefit if the most 
radical protagonists of evidence based medicine organised and participated 
in a double blind, randomised, placebo controlled, crossover trial of the 
parachute.



Retningslinjefundamentalisme

• Vegard Bruun Wyller, Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1042

• Retningslinjer forutsetter i noen grad at alle pasienter er 
gjennomsnittlige

• Retningslinjer kan underkommunisere betydningen av viten som ikke 
er såkalt kunnskapsbasert, spesielt klinisk erfaring og patofysiologisk
resonnement

• Retningslinjer kan svekke autonomien i lege-pasient-forholdet

• I ytterste konsekvens blir legen en administrator av prosedyrer i 
stedet for en selvstendig og ansvarsfull fagperson



Retningslinjefundamentalisme

• Hva er LEGEKUNST i dagens evidensbaserte medisin?

• Å skjønne når retningslinjene ikke skal overholdes?

• Legekunst i praksis - tekster for veiledning i allmennmedisin
• Kirsti Malterud (red.), John Nessa, Per Stensland og Janecke Thesen



Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?


