
Til mulige forslagsstillere av forskningsoppsummeringer for 2017 

 

Invitasjon til Kunnskapssenterets årlige forslagsrunde for 
forskningsoppsummeringer for 2017 – frist 15. oktober 2016 
 
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet starter forslagsprosessen for neste års 

systematiske oversikter og metodevurderinger (HTA). Vi oppsummerer forskning om 

effekt av tiltak for forebygging, diagnostisering, behandling, habilitering, rehabilitering og 

organisering av tjenester. Vi har ulike produkter som systematiske oversikter, 

metodevurderinger, formidling/omtale av systematiske oversikter, og systematiske 

litteratursøk med sortering.  

 

Hvorfor foreslå en forskningsoversikt?  

Kunnskapssenteret skal bidra til kunnskapsbaserte og velinformerte beslutninger. Våre 

prioriteringskriterier er bl.a.:  

- Usikkerhet om effekt av tiltaket 

- Faglig uenighet eller variasjon i praksis 

- Konsekvenser for ressursbruk  

- Bruk av dokumentasjonen i en viktig beslutning eller prosess 

- Problemstillinger som angår mange og har stor allmenn interesse 

Vi vurderer også om forslaget/problemstillingen er egnet for våre metoder. 

 

Hvordan foreslå en forskningsoversikt?  

Du må benytte vårt forslagsskjema.  

 

NB! Fristen for innsending av forslag for 2017 er satt til 15. oktober 2016. 

 

På våre nettsider ligger mer informasjon om vår prioriteringsprosess. Vi vil gi 

tilbakemelding til forslagsstillerne i løpet av januar 2017 om avgjørelse og status.  

 

Følg også med både når det gjelder pågående prosjekter og nye forslag i listen over 

mottatte forslag på våre nettsider. 
 

Oppsummert forskning om effekt av tiltak er en viktig kilde for kunnskapsbasert praksis, 

kvalitet og pasientsikkerhet både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet mottar mange forslag årlig, men vi ønsker flere 

forslag fra kommunehelsetjenesten, spesielt fra pleie- og omsorgstjenesten. Vi mottar 

også gjerne forslag fra helsepersonell, og fra brukere.  

 

http://www.kunnskapssenteret.no/mottatte_forslag/forslagsskjema
http://www.kunnskapssenteret.no/kunnskapsbasert-helsetjeneste/foreslaa-forskningsoppsummering
http://www.kunnskapssenteret.no/mottatte_forslag/


Her er eksempler på forskningsoversikter relevante for primærhelsetjenesten, for 

eksempel samstemming av legemiddellister s. 2, reinnleggelser s. 4, og sammensatte 

tiltak for å forebygge fall s. 9. 

 

Spørsmål/problemstillinger fra spesialisthelsetjenesten går nå i hovedsak gjennom 

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten, som håndteres 

gjennom Bestillerforum RHF. Forslag fra spesialisthelsetjenesten i den åpne 

forslagsrunden må derfor være høyt prioritert for at vi kan avsette ressurser til disse. 

 

Ta kontakt med seniorrådgiver Kari Håvelsrud ved spørsmål. 

 

Vennlig hilsen 

 

Signe Flottorp 

Avdelingsdirektør 

 

  

http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/kunnskapskilden-3-2015-primaerhelsetjenesten
mailto:kari.havelsrud@fhi.no


Invitasjonen er sendt til: 

Kommunene v/Aktuelle ledere i helse-, pleie- og omsorgstjenester 

Kommune- og bydelsoverleger 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 

Regions- og helseforetak  

Helsedirektoratet 

Statens legemiddelverk 

Statens helsetilsyn 

KS 

Den norske legeforening 

Den norske tannlegeforening 

Norsk fysioterapiforbund 

Norsk psykologforening 

Norsk sykepleierforbund 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 

Kreftforeningen 


