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«Falske nyheter» («Fake news»)

• Bevisst uriktige /villedende opplysninger og propaganda, som 

spres i tradisjonelle nyhetskanaler og sosiale medier

• Benytter vanlige journalistiske virkemidler for å fange 

oppmerksomhet og skape tillit 

– Spiller på fornuft og følelser og troverdighet

• Sosiale medier gjør det enkelt å produsere og spre falske 

nyheter

• Har en lang historie

• For alvor inntog i offentligheten da Donald Trump og Hillary 

Clinton barket sammen i den amerikanske valgkampen

1884

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/spraak/spraakraadet-aarets-nyord-er-falske-nyheter/a/24207833/

«Falske nyheter»

Årets nyord i 2017



Vi «bombarderes» med helsepåstander 

gjennom ulike media



Helsepåstander
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Helsepåstander ….ett hakk videre….



Helsepåstander ….ett hakk videre….



Helsepåstander….sårbare grupper….

Gjennom massiv 

markedsføring har 

kosttilskuddet Eye Q 

hevdet at det kan dempe 

symptomer på ADHD 

hos barn



Hva kan vi stole på



http://www.vox.com/2015/3/23/8264355/research-study-hype



Er helsepåstandene sanne eller usanne?

• Medietilsynet 2017: undersøkte 

befolkningens evne til å oppdage om en 

nyhet var sann 

 47% sa at de var ganske sikre på at de klarte 

dette

• Vi må være kritiske og gjennomskue 

de upålitelige påstandene

 Er saken blåst opp med en sensasjonell 

overskrift, mens når du fortsetter å lese så tones 

det hele ned?

 Er kilden seriøs? 

 Er påstanden basert på pålitelig kunnskap? 

 Er du forutinntatt og lar egne overbevisninger 

påvirke dømmekraften din?



Daglig må vi som helsepersonell ta faglige beslutninger

men på hvilket grunnlag skal de tas?



……

1700 19001800

Medisinsk kunnskap før og nå

Antikken

Fretheim 2013



2000 år med teorien om 

balansen mellom de fire 

kroppsvæskene –

humoralpatologien 

Brekkmidler, årelating og 

avføringsmidler var 

hyppig brukte virkemidler 

for å opprette ”balanse” 

mellom kroppsvæskene

I 1858 oppga man helt 

og holdent teorien om 

de fire kroppsvæskene
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Opplysningstiden

(1688-1789). Økt 

kunnskap innen 

anatomi,fysiologi, 

mikrobiologi 

-Kjemiske stoffer

-Elektroterapi 

-Røntgenstråler

2000 år med teorien om 

balansen mellom de fire 
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Brekkmidler, årelating og 
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for å opprette ”balanse” 

mellom kroppsvæskene

I 1858 oppga man helt 

og holdent teorien om 

de fire kroppsvæskene

……

1700 19001800

Ideen om

bruk av tall i 

medisinsk 

forskning begynte 

å bre om seg

John Millar: 

Systematisk 

evaluering av 

behandling for 

febersykdom i 

tropiske strøk

“the stubborn 

evidence of 

arithmetical 

demonstration

could not be 

shaken by 

argument”

(John Miller)

Antikken

Fretheim 2013



2000 år med teorien om 

balansen mellom de fire 

kroppsvæskene –

humoralpatologien 
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for å opprette ”balanse” 
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og holdent teorien om 

de fire kroppsvæskene
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1700 19001800Antikken

1747: James 

Linds eksperiment

for behandling av 

skjørbuk. Et av de 

første eksemplene 

på klinisk 

utprøving

Fretheim 2013
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Opplysningstiden Utover 1800 tallet

mange eksempler 

på at behandlings-

prinsipper ble 

testet ut

Antikken

John Millar: 

Systematisk 

evaluering av 

behandling for 

febersykdom
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1700 19001800

Opplysningstiden Graham Balfour 

studerte om 

belladonnaurten 

kunne forebygge 

skarlagensfeber

For å avgjøre hvem 

som skulle

få aktiv behandling 

valgte han 

annenhver gutt

på lista over alle 

som bodde på 

barnehjemmet

Antikken

John Millar: 

Systematisk 

evaluering av 

behandling for 

febersykdom
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Utover 1800 tallet
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prinsipper ble 

testet ut

Austin Bradford Hill, 

(statistiker) bekymret! 

De to gruppene endte 

opp med å bli 

forskjellige
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Fretheim 2013
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Utover 1800 tallet
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på at behandlings-

prinsipper ble 

testet ut

1946: Streptomycin 

for behandling av 

tuberkulose.

Randomisering ble 

benyttet. 1ste RCT

1747: James 

Linds eksperiment

for behandling av 

skjørbuk 

Fretheim 2013



Fremvekst av kunnskapsbasert praksis

Archie Cochrane,

• Kritiserte mangelfull dokumentasjon på 

effekt av behandling

• Fremhevet behovet for randomiserte 

kontrollerte studier for å systematisk 

kunne evaluere effekt av behandling

• Visjonær - la mye av grunnlaget for 

fremvekst av «evidence based practice»

(på norsk: Kunnskapsbasert praksis)



Kunnskapsbasert praksis

Evidence based medicine

• Initiert på 80-tallet

“Evidence based medicine is the integration of 

best research evidence with clinical expertise and 

patient values”

Sackett et al 2000



Kunnskapsbasert praksis

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2008



Kunnskapskilder

Fysioterapeuters kunnskapskilder

• Grunnutdanningen 30.6 %

• Egen erfaring 19.1 %

• Etter-/videreutdanning 14.7 %

• Kollega 12.7 %

• Oppslagsverk/lærebok 7.8 %

• Foredrag/fagmøte 5.2 %

• Andre samarbeidspartnere 2.3 %

• Forskningsartikkel 4.9 %

• Oversiktsartikkel 1.7 %

• Annet 1.0 %

Jamtvedt og Røsberg 1999
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Kjernespørsmålene

http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis

http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis


Spørsmål - Effekt av tiltak

Formuler gode spørsmål

• Populasjon som studeres                

• Intervensjonen som gis

• Sammenligningen som 

gjøres, dvs. 

kontrollintervensjon

• Utfallene som vurderes

Pasient/problem

Intervention

Comparison

Outcome

http://kunnskapsbasertpraksis.

no/sporsmalsformulering/pico/

P

I 

C

O

LBP (kroniske)

Manuellterapi

Trening

Smerte

Spørsmål: Vil manuellterapi gi bedre 

smertereduksjon enn trening for pasienter 

med kroniske korsryggsmerter?
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…et enormt antall forskningsartikler

Antall studier har økt 

dramatisk 



…et enormt antall forskningsartikler

THE LATEST RESEARCH SHOWS 

THAT WE REALLY SHOULD DO 

SOMETHING WITH ALL THIS 

RESEARCH



Systematiske oversikter

Arhcie Cochrane,

• Kritiserte den medisinske profesjon for 

et manglede system for å produsere 

oppdaterte systematiske oversikter over 

forskning på effekt av ulike 

behandlingstiltak

Cochrane Collaboration

• Ble opprettet som en respons på Archie 

Cochrane’s kritikk



Cochrane Collaboration 

The Cochrane Collaboration er en internasjonal, uavhengig, 

ikke-kommersiell organisasjon som har som mål å hjelpe 

folk til å ta godt informerte beslutninger om helse, ved å 

produsere, vedlikeholde og sikre tilgengeligheten av 

systematiske oversikter over nytte og risiko ved ulike 

helsetjenestetiltak

• Cochrane-samarbeidet består av 37 000 frivillige i mer enn 130 land. 

• Mange bidragsyterne er ledende innen sitt fagfelt

http://www.cochrane.org/

http://www.cochrane.org/


Sagt om kunnskapsbasert praksis:

Møtte en del motstand i starten, 

karakteriserte dette som

• «En ny religion»

• «Keiserens nye klær»
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Systematiske oversikter

• Klar tittel og klart uttrykt formål

• Omfattende søkestrategi for å innhente aktuelle 
studier

• Eksplisitte kriterier for inklusjon og eksklusjon

• Kvalitetsmessig evaluering av inkluderte studier 
etter predefinerte kriterier

• Protokollføring av karakteristiske trekk for hvert 
av de inkluderte studiene

• Metode for å sammenstille funn på tvers av 
studier

• Strukturert rapport over: formål, metode, 
materiale, resultater og konklusjon

Cochrane Collaboration Handbook http://training.cochrane.org/handbook

http://training.cochrane.org/handbook


The Cochrane logo

7 randomiserte kontrollerte studier (RCT) på effekt av å gi corticosteroider til 

kvinner som fører for tidlig. Utfallsmål: prematur død

1972 – den 1ste RCT’en

1991 – den 7ende RCT’en

Meta-analyse:

Steroider reduserer prematur 

død med 30-50%

http://www.cochrane.org/

http://www.cochrane.org/


Systematiske oversiktsartikler

• Travle klinikere - mer effektivt å lese målrettede 

sammenfatninger av forskningskunnskap innen et felt, 

enn å ta for seg enkeltstående studier

Hjelper oss til å forholde oss til litteraturflommen



Kunnskapspyramiden - Effekt av tiltak 



PEDro

PEDro

PEDro



Systematiske oversikter, web sider

http://www.cochranelibrary.com/

https://www.epistemonikos.org/

https://www.campbellcollaboration.org/library.html

https://www.pedro.org.au/

https://www.pedro.org.au/

http://www.cochranelibrary.com/
https://www.epistemonikos.org/
https://www.campbellcollaboration.org/library.html
https://www.pedro.org.au/


PEDro

PEDro

PEDro



Kunnskapsbaserte retningslinjer

Kunnskapsbaserte faglige retningslinjer går lengre enn 

systematiske oversikter. Anbefalinger baseres på flere 

kilder enn forskningsdokumentasjon, blant annet verdier, 

preferanser, ressursbruk og kostnader. Anvendbarhet tas 

også med i betraktningen

• Bygge bro mellom forskning 

og praksis



Kunnskapsbaserte retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer skal være kunnskapsbaserte 

og bidra til å sikre at helse- og omsorgstjenestene:

• Har god kvalitet

• Gjør riktige prioriteringer

• Ikke har uønsket variasjon i tjenestetilbudet

• Løser samhandlingsutfordringer

• Tilbyr helhetlige pasientforløp

Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/metoder-og-verktoy

Faglige anbefalinger gitt i nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet 

er ikke rettslig bindene, men de er normerende og retningsgivende ved 

å peke på ønskede og anbefalte behandlingsvalg

https://helsedirektoratet.no/metoder-og-verktoy


Styrken på anbefalingene

GRADE – tilnærmingen er ledene

http://www.gradeworkinggroup.org/

http://www.gradeworkinggroup.org/


Dokumentasjonen graderes ned dersom der foreligger 

mangler mht:

• Studiekvalitet

• Entydighet / samsvar i resultater

• Direkthet av dokumentasjonen («head to head comparison er best)

• Formidlingsskjevhet, upubliserte studier

• Sparsomme data – upresise estimater

 små utvalg, vide konfidensintervall

Styrken på anbefalingene



Vurdering av retningslinjer

AGREE- instrumentet: verktøy for å vurdere retningslinjer

1. Avgrensning og formål: Er retningslinjens overordnede formål, de 

spesifikke kliniske spørsmål og pasientmålgruppen klart beskrevet?

2. Involvering av interessenter: I hvilken grad representerer 

retningslinjen de forventede brukernes synspunkter?

3. Metodisk nøyaktighet: Har man benyttet gode metoder og utført en  

systematisk innhenting av kunnskapsgrunnlaget? Har man gradert 

styrken på anbefalingene og videre en plan for å oppdatere dem?

4. Klarhet og presentasjon: Er retningslinjens anbefalinger konkret og 

presist beskrevet?

5. Anvendbarhet: Er sannsynlige organisatoriske, adferdsmessige og 

kostnadsmessige konsekvenser ved å bruke retningslinjen vurdert?

6. Redaksjonell uavhengighet: Er anbefalingene uavhengige og 

erkjenner mulige interessekonflikter blant arbeidsgruppens 

medlemmer?

https://www.agreetrust.org/wp-content/uploads/2013/06/AGREE_Instrument_Norwegian.pdf

https://www.agreetrust.org/wp-content/uploads/2013/06/AGREE_Instrument_Norwegian.pdf


Systematic review

Guideline development

P

I

C

O

Outcome

Outcome

Outcome

Outcome

Critical

Important

Critical

Not

Summary of findings & 

estimate of effect for 

each outcome

Grade overall quality of 

evidence across 

outcomes

Very low

Low

Moderate

High

Formulate  recommendations:

•For or against (direction)

•Strong or weak/conditional 

(strength)

By considering:

Quality of evidence

Balance benefits/harms

Values and preferences

Revise if necessary by considering:

Resource use (cost)

• “We recommend using…”

• “We suggest using…”

• “We recommend against using…”

• “We suggest against using…”

Illustration from Holger Schunemann and Yngve Falck Ytter
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https://www.guideline.gov/

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer

http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer

Faglige retningslinjer, web sider

https://www.pedro.org.au/

https://www.pedro.org.au/

https://www.guideline.gov/
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer
http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer
https://www.pedro.org.au/


Et raskt søk i PEDro …..

36 retningslinjer

https://www.pedro.org.au/

https://www.pedro.org.au/

https://www.pedro.org.au/
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• UpToDate https://www.uptodate.com/home

• BMJ Best Practice http://bestpractice.bmj.com/

• Cochrane Clinical Answers http://cochraneclinicalanswers.com/

• DynaMed http://www.dynamed.com/home/

Kliniske oppslagsverk, web sider

https://www.uptodate.com/home
http://bestpractice.bmj.com/
http://cochraneclinicalanswers.com/
http://www.dynamed.com/home/
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Oppsummering 

Kunnskapsbasert praksis støttet av 
systematiske oversikter og gode faglige 

retningslinjer minsker risikoen for at 
behandlingsvalg påvirkes av sensasjonelle 

overskrifter og «fake news»



Takk for oppmerksomheten 


