Veiledning til skjema for bestilling av kunnskapsoversikter
I punktene 1.-3. ber vi deg om å fylle ut noen enkle personalia. Dette er for å kunne komme i kontakt
med deg for en eventuell oppfølging, og for å kunne føre en enkel statistikk over hvilke kommuner og
enheter som stiller forslag. Vi ber derfor om:
1. Navn
2. Kommune/enhet
3. E-postadresse

Deretter ber vi deg spesifisere problemstillingen ut fra noen forhåndsdefinerte spørsmål (punkt 5.-8.)
Kunnskapsoppsummeringer kan undersøke en avgrenset tematikk – dvs. effekten av et tiltak eller
metode for å forebygge, utrede og diagnostisere, behandle, rehabilitere eller organisere
helsetjenester. Punktene 4.-7. skal hjelpe deg å med å lage en presis bestilling.
Hvis du synes det er vanskelig å spesifisere forslaget i henhold til de forhåndsdefinerte spørsmålene i
punkt 4.-7. kan du bruke punkt 9., til å beskrive bestillingen i dine egne ord.
4. Hvilken pasient-/brukergruppe eller populasjon skal undersøkes?
5. Hvilke tiltak/metode/behandling er du interessert i å vite noe om?
6. Ønsker du å sammenligne tiltaket med andre metoder? (F.eks. dagens praksis eller andre
metoder)
7. Hva ønsker du å måle? Hvilket resultat/målepunkt er du interessert i?

For at vi skal forstå bestillingen så godt som mulig og kunne vurdere forslaget på en hensiktsmessig
måte, ber vi deg i punkt 8. beskrive i fritekst hvorfor du ønsker dette temaet undersøkt.
8. Beskriv bakgrunnen for spørsmålet eller spørsmålene - hvorfor ønsker du dette temaet
undersøkt?

Det kan også gjøres kunnskapsoppsummeringer om spørsmål knyttet til en bestemt tilstand eller
sykdom, for eksempel forekomst og utbredelse, årsak, diagnostikk, forløp og ulike opplevelser og
erfaringer. Det kan også være relevant å inkludere økonomiske, etiske og juridiske vurderinger. Slike
spørsmål eller hensyn, kan du skrive inn her hvis de ikke kommer til uttrykk i de foregående
punktene.
9. Hvis det er vanskelig å spesifisere spørsmålet i punktene 5.-8 ovenfor, eller du har
relevante tilleggsopplysninger, kan du skrive det inn i fritekst her.
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Ønsker du å vite mer om hvordan man kan lage gode bestillinger til kunnskapsoppsummeringer og
metodevurderinger, basert på kunnskapsbehov eller utfordringer som du opplever i din tjeneste? Da
kan du lære mer om dette på Helsebiblioteket sine nettsider:
https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/sporsmalsformulering/pico.
Hos Helsebiblioteket finner du også flere ressurser, og et e-læringskurs i kunnskapsbasert praksis.

Vurderingskriterier for behandling av forslagene som stilles
For på best mulig måte å kunne vurdere forslagene, og sikre en rettferdig behandling er det nedsatt
noen kriterier som forslagene vurderes opp mot. I prioriteringen av hvilke forslag som vil kunne gå
videre til bestilling, legges det til grunn en kombinasjon av hvor mange kriterier som besvares og hvor
godt de besvares. Det vil si at ditt forslag behøver ikke oppfylle alle kriteriene: for eksempel kan det
hende at et forslag svarer ut ett kriterium på en svært god måte, og dette vil kunne veie tyngre enn
om man svarer ut flere andre kriterier til en viss grad.
Vurderingskriteriene for innsendte forslag er som følger:
•

Nytte - Et tiltaks prioritet øker i tråd med den forventede nytten av tiltaket.

•

Ressurser - Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på.

•

Alvorlighet - Et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorligheten av tilstanden.

Dette tilsvarer «Blankholmutvalgets» prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester (NOU 2018:16)
I tillegg vil det også gjøres en vurdering av i hvilken grad forslaget er egnet for en
kunnskapsoppsummering. For eksempel kan forslaget bli for omfattende og vanskelig å avgrense,
eller det kan bli for ufokusert og vanskelig å operasjonalisere. Slike hensyn vil også tas i betraktning
når forslagene vurderes.
Forslagene behandles av et bestillerutvalg som er nedsatt av Kunnskapskommunens
kommunegruppe. Kommunegruppen er styringsgruppe for prosjektet, og vedtar hvilke forslag til
kunnskapsoppsummeringer som vil bestilles til Folkehelseinstituttet. Styringsgruppen forbeholder
seg retten til å gjøre justeringer i innsendte forslag, eller å slå sammen flere forslag, hvis nødvendig.
Det er for å kunne sikre god verdiskapning målt mot vurderingskriteriene, og for å kunne avgrense og
innrette forslag slik at oppsummeringen kan utføres på en hensiktsmessig måte.
Hvis ditt forslag ikke blir prioritert, går det også an å få veiledning fra Helsebibliotekets søketjeneste
til relevant forskningslitteratur, eller allerede utførte kunnskapsoppsummeringer.
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