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Innledning  

Elina, legestudent, utplassert på sykehus i 10 semester, har sammen med visittgående lege på 

intensivavdeling undersøkt en pasient med kardiogent sjokk. Elina undres på om det nye og 

kostbare medikamentet levosimendan som pasienten får, er bedre enn dobutamin som 

tradisjonelt benyttes.  I mangel av et godt svar gjør Elina et kunnskapssøk og dokumenterer 

fremgangsmåten i en arbeidsfil figur 1, utviklet for å gi legestudenter kunnskaper og 

ferdigheter i kunnskapsbasert praksis. Denne artikkelen oppsummerer - gjennom 91 kliniske 

spørsmål og svar - erfaringer med bruk av slike arbeidsfiler som læringsverktøy i 

kunnskapshåndtering. 

 

God diagnostikk og behandling av pasienter fordrer at helsearbeidere kan integrere den best 

tilgjengelige forskningskunnskapen med klinisk ekspertise og pasientens verdier og 

preferanser. Dette er kjernen i kunnskapsbasert praksis (KBP) (fra engelsk evidence-based 
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clinical practice). Dette er en arbeidsform som først ble utviklet av kolleger ved McMaster 

University i Canada (1) og som gradvis vinner innpass i helsetjenesten. KBP kan også forstås 

som en sirkulær prosess fra kliniske spørsmål til svar, gjennom spørsmålsformulering, 

litteratursøk, kritisk vurdering av forskningsbasert kunnskap og integrering av denne 

kunnskapen med klinisk ekspertise, pasientpreferanser og verdier (fig 2) (2). 

 

Dagens medisin er ″ferskvare″ og fordrer at leger oppdaterer seg kontinuerlig. Gode 

ferdigheter i kunnskapshåndtering er i så måte like viktig som korrekt bruk av stetoskopet (3). 

Nye og viktige kliniske spørsmål dukker trolig opp for annenhver pasient leger møter, men 

kun et mindretall av spørsmålene blir besvart (4), blant annet grunnet mangelfulle kunnskaper 

og ferdigheter i kunnskapshåndtering (5). Samtidig utvikles stadig bedre metoder og verktøy 

for å sikre klinikere tilgang til forskningsbasert kunnskap (5). For eksempel kan 

kunnskapspyramiden (”6 S-modellen”) hjelpe helsearbeidere til å forstå hvor de enkelt kan 

finne gyldig og forskningsbasert kunnskap (6). Kunnskapsraffineriet McMaster PLUS kan 

identifisere nye, viktige studier og serverer disse som e-postvarsler, eller gjennom en egen 

søkemotor som nå er tilgjengelig på Helsebiblioteket.no. 

 

Legestudiet i Oslo integrerer undervisning i kunnskapshåndtering i undervisningsprogrammet 

Kunnskapshåndtering, Ledelse og Kvalitetsforbedring (KLoK) (7). I 10. semester har 

studentene en 12 ukers praksisperiode i sykehus og allmennpraksis, hvor de gjennomfører 

individuelle oppgaver i KLoK. Undervisningen i kunnskapshåndtering har tradisjonelt vært 

basert på kritisk vurdering av artikler. En gryende erkjennelse fra lærerne indikerte at 

studentene ikke tilegnet seg tilstrekkelige ferdigheter i å stille presise kliniske spørsmål, søke 

etter kunnskap i egnede databaser og integrere forskningsbasert kunnskap i egen praksis. 

Disse erkjennelsene ledet til et ønske om å omstrukturere undervisningen. En gjennomgang av 

oppsummert forskning for ulike typer pedagogiske tiltak, gir god dokumentasjon for at 

undervisning integrert i klinisk arbeid med pasientnære problemstillinger og skriftlig 

dokumentasjon av prosessen, bedrer kunnskaper og ferdigheter i kunnskapshåndtering (8, 9, 

10). Vi har derfor utviklet et nytt læringstiltak kalt "Kunnskapsbasert Praksis for 

medisinstudenter″ ved bruk av E-læringsressurser (KUPMESTER). Studentene skal i løpet av 

praksisperioden i 10 semester fylle ut to arbeidsfiler for å dokumentere prosessen fra kliniske 

spørsmål til svar. Studentene blir tilbudt veiledning underveis og blir oppfordret til bruk av 

nettkurset www.kunnskapsbasertpraksis.no. I denne artikkelen rapporterer vi resultater fra 

bruk av arbeidsfilene i et kull legestudenter, for å evaluere ferdigheter i spørsmålsformulering, 



 

kunnskapssøk og kritisk vurdering av retningslinjer og studier. Vi rapporterer også i hvilken 

grad studentene fant svar på sine kliniske spørsmål, og antall tilfeller hvor studentene 

konkluderte med behov for å endre praksis. 

 

Materiale og metode  

KUPMESTER ble utviklet i 2009 som et student-ledet prosjekt av to legestudenter (Ingrid 

Charlotte Kongerud (ICK) og Øystein Andersen) under veiledning av to universitetslærere 

(Per Olav Vandvik (POV) og Arild Bjørndal) med ansvar for undervisningen i 

kunnskapshåndtering. Oppgaven har siden blitt et fast ledd i undervisningen i 10 semester, og 

datamaterialet i denne artikkelen er basert på innleverte arbeidsfiler i vårsemesteret 2011.  

 

Deltakere 

Det ble i studien inkludert et kull med 107 legestudenter i 10. semester. I dette semesteret er 

studentene i praksis i 6 uker ved 10 samarbeidende lokalsykehus, og det er ingen annen 

undervisning i perioden. Studentene følger normal arbeidstid ved praksisplassene og deltar på 

vakter. Av i alt 107 studenter var det 91 som inngikk i prosjektet da vi ikke mottok 

arbeidsfiler fra lektorene for de resterende 16 studentene.  

 

Oppgaven med praksistrening 

Hver student ble bedt om å fylle ut to arbeidsfiler med utgangspunkt i en klinisk 

problemstilling fra egen praksis, fortrinnsvis et spørsmål om effekt av behandling. Oppgaven 

ble vurdert og godkjent av universitetslektor ved lokalsykehuset før innsending til 

universitetslærer. Lektorene har ikke fått systematisk undervisning i kunnskapshåndtering. 

Studentene ble oppfordret til å benytte seg av nettkurset (www.kunnskapsbasertpraksis.no) 

ved behov for mer kunnskap om de enkelte steg i kunnskapssirkelen. Kurset er utarbeidet ved 

Høgskolen i Bergen i samarbeid med Kunnskapssenteret. Det har som målsetting at brukeren 

skal lære seg å finne og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap for å ta kunnskapsbaserte 

beslutninger (11). Nettkurset gir en innføring i de viktigste begrepene i de seks trinnene i KBP 

gjennom tekstmoduler, videoforelesninger, oppgaver og litteratur-henvisninger. Vi inkluderte 

også et spørsmål om behov for praksis-endring basert på konklusjonen i arbeidsfilen. Dette 

spørsmålet leder opp mot KLoK-oppgaver i 11.semester hvor studentene skal utvikle et 

kvalitetsforbedringsprosjekt basert på erfaringer fra praksisperioden (7).   

 

  



 

Undervisning i kunnskapsbasert praksis før praksisperioden 

I 7. semester får studentene et fire dagers kurs i KBP som avsluttes med en kunnskapstest som 

må bestås for å kunne gå opp til ordinær eksamen. I 10 semester inngår 2 timers undervisning 

i KBP i et innføringsseminar i KLoK-programmet uken før praksistreningen. Undervisningen 

gir en kort repetisjon av stegene i KBP og forklaring til utfylling av arbeidsfilene. 

Erfaringsmessig møter under halvparten av studentene til denne undervisningen i 7. og 

10.semester. 

 

Arbeidsfiler 

Arbeidsfiler for klinisk integrert læring i kunnskapshåndtering har blitt utviklet av Vandvik 

siden 2006, som læringsverktøy for leger i spesialistutdanning og senere også for 

fysioterapeuter i Norge (12,13). Arbeidsfilene er utformet med tanke på at helsepersonell skal 

oppøve praktiske ferdigheter i kunnskapshåndtering på bakgrunn av tilstrekkelig teoretisk 

kunnskap. Samtidig utgjør arbeidsfilen et verktøy for interaksjon mellom lærere og studenter 

og muliggjør evaluering av praktiske ferdigheter i kunnskapshåndtering. Vi videreutviklet og 

piloterte disse arbeidsfilene på flere kull med legestudenter i 10. semester i perioden 2009-

2010. 

 

Figur 1 viser arbeidsfilen som er utviklet i Microsoft Word, slik den ble utfylt av en 

legestudent (ER) for problemstillingen nevnt innledningsvis i denne artikkelen. Arbeidsfilen 

inneholder alle stegene i kunnskapssirkelen (figur 2).  

 

Litteratursøk 

Studentene ble anbefalt å gjøre "pyramidesøk" med ett til to enkle søkeord hentet fra PICO 

spørsmålet gjennom McMaster PLUS, en såkalt føderert søkemotor på Helsebiblioteket (14) 

hvor søkeresultatet presenteres i den såkalte kunnskapspyramiden (Figur 3) (6). Studentene 

skulle først søke svar på sine spørsmål i retningslinjer eller oppslagsverk, alternativt i 

oppsummert forskning eller primærstudier ved manglende treff i retningslinjene. McMaster 

PLUS gir også kvalitetsvurderte sammendrag av systematiske oversikter og primærstudier, og 

studentene ble oppfordret til å velge disse fremfor ikke-kvalitetsvurderte studier. 

 

Kritisk vurdering  

Kritisk vurdering av validitet, resultater og appliserbarhet skulle gjennomføres for den valgte 

retningslinjen eller studien. Dersom studentene fant en kvalitetsvurdert studie i McMaster 



 

PLUS kunne vurderingen av validitet sløyfes. Studentene ble bedt om å rapportere både 

relative og absolutte effekt-estimater samt mål for statistisk usikkerhet. 

 

 

Skåring av arbeidsfiler 

Vi utviklet et skåringssystem i en Microsoft Excel fil for å tallfeste resultatene fra utfyllingen 

av arbeidsfiler med hensyn til de enkelte stegene i sirkelen. Svar-kategorier ble utarbeidet og 

tallfestet for hvert element i arbeidsfilen for å kunne rapportere svarandeler (i prosentpoeng). 

Med hensyn til konklusjonen i arbeidsfilen ble den vurdert som tilfredsstillende, dersom 

studenten hadde gjort en adekvat tolkning av resultatene i en relevant artikkel. Skåringen ble 

utført av legestudenten (CK) og deretter diskutert og gjennomgått med universitetslærer 

(POV). Vi valgte ut arbeidsfil nummer to av de innsendte filene til vurdering og skåring.  

 

Resultater 

Kliniske problemstillinger og spørsmålsformulering  

Hele 90 av totalt 91 arbeidsfiler omhandlet forståelige og relevante kliniske problemstillinger. 

Effekt av behandling var temaet i 84 % av arbeidsfilene, mens de resterende dreide seg om 

diagnostikk og prognose. 

 

Med utgangspunkt i de kliniske problemstillingene utviklet studentene fokuserte spørsmål i 

PICO format: 70 arbeidsfiler (77 %) inneholdt alle fire komponenter, 14 (15 %) manglet ett 

element og 7 (8 %) manglet 2 elementer. Populasjonen, intervensjonen og kontroll-gruppen 

ble tilfredsstillende definert i henholdsvis 92, 93 og 79 % av arbeidsfilene. Med hensyn til å 

definere pasient-viktige utfall manglet 14 % utfall, mens 66 % definerte ett, 19 % definerte to 

eller tre, og 1 % definerte mellom 4-5 utfall. Figur 1 illustrerer at studenten kun identifiserte 

ett eller flere relevante utfall. 

 

Litteratursøk 

Før studentene utførte litteratursøk ble de bedt om å rapportere hvilke kilder de ville benyttet 

for å finne svar i vanlig praksis: 31(34 %) ville spurt erfarne kolleger, 24 (26 %) ville gjort 

oppslag i lærebøker, 19 (21 %) ville utført nettsøk og 15 (17 %) ville lett etter lokale 

retningslinjer.  

 

I de 91 arbeidsfilene ble litteratursøk hyppigst utført med pyramidesøk i McMaster PLUS (42), 

etterfulgt av direkte søk i Up to date eller Best practice (17), Pubmed eller annen database (15) 



 

og søk uten angitt database (17). Som vist i figur 3 ble svar hyppigst funnet i 

kunnskapsbaserte oppslagsverk eller retningslinjer (43/ 47 %) etterfulgt av primærstudier 

(30/33 %) og systematiske oversikter (15/ 16 %). Kun 3 % fant svar i ikke angitte kilder.  

 

Kritisk vurdering av identifiserte artikler 

Kritisk vurdering av resultatene i litteraturen ble utført av 78 av 91 studenter (86 %). Med 

hensyn til vurdering av relevante momenter vedrørende validitet inneholdt 37 % ingen 

momenter, 15 % ett moment, 10 % to momenter og 37 % tre eller flere momenter. Minst ett 

effekt-estimat ble rapportert i 46 (59 %) arbeidsfiler hvorav 10 filer inkluderte både absolutte 

og relative effekt-estimater. Med hensyn til vurdering av appliserbarhet av resultater i egen 

praksis ble minst ett moment rapportert i 58 (74 %) av arbeidsfilene.  

 

Konklusjon i arbeidsfiler og behov for praksisendring 

Blant 89 av 91 arbeidsfiler hvor studenten selv mente at de fant svar på sitt kliniske spørsmål, 

vurderte vi 84 som tilfredsstillende på bakgrunn av om konklusjon var adekvat. Figur 2 

illustrerer hvordan studenten feiltolket dokumentasjonen og hvordan universitetslæreren 

formidlet dette tilbake. I dette tilfellet er det også nylig publisert en ny systematisk oversikt 

som viser at levosimendan reduserer død ved hjertesvikt uten å kunne dokumentere en slik 

effekt ved kardiogent sjokk (15). 

 

Femti av 91 studenter (55 %) rapporterte hva som var vanlig behandling på den avdelingen de 

gjennomførte sin praksisperiode. I 17 av 91 arbeidsfiler (19 %) konkluderte studentene utfra 

artikkelfunn at det var et klart behov for å endre praksis. Dette inkluderte også noen av de 

studentene som ikke opplyste i arbeidsfilen hva som var vanlig behandlingspraksis på sin 

avdeling.   

 

Veiledning, bruk av nettkurs og antall timer nedlagt i arbeidet  

Ingen av studentene rapporterte at de kontaktet universitetslærer eller bibliotekar underveis i 

arbeidet med arbeidsfilene. Kun 5 studenter rapporterte hvor mange timer de hadde jobbet 

med arbeidsfilen. Figur 1 illustrerer hvordan studenten fikk tilbakemelding på elementer i 

arbeidsfilen med forbedringsbehov.  

 

Diskusjon  

Vår evaluering av 91 innleverte arbeidsfiler fra et kull legestudenter i 10. semester gir gode 

holdepunkter for at studentene tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i kunnskapshåndtering i 



 

tråd med målsettingen for undervisningen. Arbeidsfilene er i så måte lovende verktøy både for 

klinisk integrert læring i kunnskapshåndtering og for evaluering av ferdigheter.   

 

De fleste studentene formulerte presise spørsmål i PICO format for klinisk relevante 

problemstillinger i praksisperioden. Kun et mindretall rapporterte imidlertid mer enn ett 

pasientviktig utfall. Dette illustrerer at vi som klinikere kan glemme at behandling også er 

beheftet med uønskede konsekvenser/bivirkninger, og må ta hensyn til slike utfall i 

vurderingen av fordeler og ulemper av behandlingen (16). Imidlertid beskrev noen studenter 

flere utfall enn de selv definerte i PICO-spørsmålet i resultatet. Dette tilsier en aktiv 

læringsprosess gjennom stegene i kunnskapssirkelen.     

 

Erfarne kolleger og lærebøker utgjorde de viktigste kildene til svar på kliniske spørsmål i tråd 

med tidligere publiserte studier (4). Litteratursøk ble hyppigst utført for effektspørsmål med 

pyramidesøk i McMaster PLUS. Svar ble funnet i kunnskapsbaserte oppslagsverk eller 

kvalitetsvurderte studier for 2/3 av de kliniske spørsmålene. Dette funnet tilsier at studentene 

har tilegnet seg god kunnskap i å finne den beste oppsummerte forskningen. Men spørsmål 

om diagnostikk og prognose stilte studentene overfor større utfordringer både med hensyn til 

å formulere presise spørsmål, valg av database og spesielt i kritisk vurdering av artiklene. Det 

sistnevnte funnet indikerer at undervisningen forut for praksistreningen bør fokusere mer på 

diagnostikk og prognose. 

 

Til tross for at kritisk vurdering ble utført i 78 av 91 arbeidsfiler, identifiserte vår evaluering 

svakheter i beskrivelsene av mulige systematiske feilkilder (validitet) og effekt-estimater. 

Spesielt gjaldt dette rapportering og tolkning av resultatene. God forståelse av både absolutte 

og relative effekt-estimater samt statistisk usikkerhet er nødvendige ferdigheter i 

kunnskapshåndtering (3). Funnene indikerer at studentene trenger ytterligere trening i kritisk 

vurdering. En mulig forklaring er at kun et mindretall studenter møter til undervisning i 7. 

semester hvor kritisk vurdering av artikler er hovedtemaet. En annen mulig forklaring er at 

studentene i liten grad benyttet seg av nettkurset og tilbud om veiledning underveis i arbeidet. 

 

Behovet for å endre praksis ble rapportert i 19 % av arbeidsfilene, og dette illustrerer 

potensialet for kvalitetsforbedring gjennom å søke svar på kliniske spørsmål, samt behovet for 

å holde seg oppdatert på ny forskning. Resultatet er noe usikkert da kun halvparten av 

studentene rapporterte hva som var eksisterende praksis ved sin avdeling. Flere av 

arbeidsfilene har dannet grunnlag for kvalitetsforbedringsprosjekter i KLoK i 11. semester, og 



 

enkelte av disse prosjektene er i ferd med å implementeres i praksis (personlig meddelelse Per 

Olav Vandvik).  

Styrker og svakheter med vår studie 

Vi mener studien gir rimelige pålitelige kunnskaper om studenters ferdigheter i 

kunnskapshåndtering gjennom klinisk integrert læring med arbeidsfiler. Resultatene basert på 

arbeidsfiler fra 91 av 107 studenter (80 %) bør være representative, da mangel på innlevering 

skyldtes en misforståelse blant enkelte lektorer. Svakheter med studien omfatter vårt valg av 

studiedesign som ikke er egnet til å måle effekt av læringstiltaket. En randomisert kontrollert 

studie hvor kun halvparten av studentene gjennomgikk læringstiltaket lot seg ikke praktisk 

gjennomføre. En måling av studentenes kunnskaper og ferdigheter i KBP før og etter 

læringstiltaket ble vurdert, men forkastet i mangel av validerte verktøy for slik evaluering.   

 

En annen svakhet er studentenes manglende rapportering av behov for veiledning og bruk av 

nettkurset underveis i arbeidet med arbeidsfilene. Vårt inntrykk er at studenter som får 

veiledning av universitetslærer underveis, gjør adekvate endringer i arbeidsfilen og tilegner 

seg bedre ferdigheter i kunnskapshåndtering. Det er også nødvendig å sikre at lektorene ved 

lokalsykehusene har tilstrekkelig kompetanse i kunnskapshåndtering, slik at de både kan 

veilede underveis og gjøre korrekte vurderinger i godkjenningen av arbeidsfilene.   

 

Konklusjon 

Undersøkelsen viser at majoriteten av studentene på slutten av medisinerstudiet er i stand til å 

utforme forståelige og gode kliniske spørsmål. Studentene utviste gode kunnskaper om 

litteratursøk, og 7 av 10 studenter fant svaret på sitt kliniske spørsmål i oppsummert forskning. 

Kritisk vurdering av artikler viser et forbedringspotensial, og betydningen av dette må 

fremheves bedre i undervisningen. Økt bruk av nettkurset og veiledning underveis i arbeidet 

med arbeidsfilene vil trolig gi ytterligere heving i kompetansen i kunnskapshåndtering.  

 

 

Hovedbudskap  

 På slutten av medisinerstudiet kan de fleste studentene formulere gode kliniske 

spørsmål og gjøre strukturerte litteratursøk 

 Mer enn halvparten finner svarene i kunnskapsbaserte oppslagsverk og 

oppsummert forskning.  



 

 Kritisk vurdering av litteraturen og resultatforståelse krever ytterligere 

ferdighetstrening. 

 

 

Takk til: Arild Bjørndal for veiledning, Øystein Andersen for gjennomføring, Elina Reimer 

for visning av arbeidsfil og Per Grøttum ved Seksjon for medisinsk informatikk for 

finansiering av KUPMESTER studien. 
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Figur 1: Utfylt arbeidsfil med tilbakemeldinger. 

 

Figur 2: Stegene i kunnskapsbasert praksis ("kunnskapssirkelen") (2). 

 

Figur 3: Studentenes søkefunn rangert på ulike nivåer av kunnskapspyramiden (6S model).  

  



 

Fig 1 

Navn Elina Reimer 

Dato ferdig utfylt 22.03.11 

TRINN Skriv inn fritekst (gjerne stikkord) 

1

  
KLINISK SPØRSMÅL/  
SCENARIO 

Diskuterte behandling av kardiogent sjokk med en turnuslege. Diskusjonen gikk ut 
på om det relativt nye produktet simdax/levosimendan er et bedre 
behandlingsalternativ ved kardiogent sjokk enn allerede eksisterende behandling 
(dobutamin) 

 Hvordan ville du funnet 
svar på spørsmålet til 
vanlig? 
Hva er vanlig praksis i 
dag? 

Jeg ville ha slått opp i Ullevål håndboka, google, UpToDate eller NEL. Eventuelt spurt en kliniker eller 
medstudent om de visste svaret. 
 
 
 

2

  
SPØRSMÅLS 
FORMULERING 
 
LÆRER-
KOMMENTAR:  
Her savner jeg flere 
relevante utfall, 
spesielt 
bivirkninger 
 

Fyll inn PICO-spørsmålet (ikke nødvendig å fylle ut alle elementene) 

( P ) Populasjon  Pasienter med kardiogent sjokk 

( I  ) Intervensjon  Simdax/levosimendan 

( C ) Kontroll Standard behandling (dobutamin) 

( O ) Utfall  Bedre overlevelse  

Hos en pasient med kardiogent sjokk, er det slik at bruk av simdax/levosimendan, i motsetning til 
dobutamin, vil bedre overlevelsen? 

 Hva slags type 
kjernespørsmål ? 

Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? (Effekt av tiltak) 

 Hvilke(t) design er best 
egnet ved slike spm? 

Randomisert kontrollert studie (RCT) 

3

  
LITTERATURSØK Tips: Bruk søkemotoren McMaster PLUS (tilgjengelig via Helsebiblioteket) først. 

Hvis du ikke finner relevant informasjonskilde der gå for eksempel til PubMed og 
start med Clinical queries funksjonen. 

 Søkestrategi   
Gjengi hvilke ord du 
brukte og hvordan du 
evnt kombinerte 
søkeordene 

Søkeord (på engelsk):   

Cardiogenic shock AND dobutamine AND (levosimendan OR simdax) 

 Resultater søk  
 

Figuren viser 
kunnskapspyramiden  
 

 

Skriv inn hvilke kilder du søkte i 

Oppsummert forskning Primærstudier 

Oppslagsverk og 
retningslinjer 
(UpToDate, BestPractice 
etc) 

Sammendrag 
systematiske 
oversikter  
(EBM journal,DARE) 

Systematiske 
oversikter 

Sammendrag 
enkeltstudier 

Pubmed 
Clinical 
Queries 

Andre 
(angi) 

 Søkte via 
McMasterPLUS, 
og fant en relevant 
artikkel i DARE 

    
 

Skriv inn kilden(e) du valgte (dersom artikkel må denne være identifiserbar for andre) 

DARE: Delaney A, Bradford C, McCaffrey J, Bagshaw SM, Lee R, Levosimendan for the treatment 
of acute severe heart failure: a meta-analysis of randomised controlled trials, Database of Abstracts 
of Reviews of Effects (DARE) 2011 
 



 

 

Dersom du søkte i en medisinsk database som Pubmed eller Embase Lim inn endelig 
søkehistorikk her, slik at den viser hvilke ord du søkte på og hvordan du kombinerte søkeordene  

 

Redegjør kort for valget av kunnskapskilde, reflekter over dine erfaringer med søket: 

En oppsummering over systematiske oversikter av randomiserte kontrollerte studier som beskriver 
effekten av levosimendan ved kardiogent sjokk, virket som en passende artikkel for oppgaven. 
Synes McMasterPLUS gir en rask oversikt over relevante artikler. Det er fint å få med hele spekteret 
av kunnskapspyramiden, og at man kan se hvilket nivå i pyramiden artikkelen tilhører. 
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KRITISK VURDERING 
 
 
 

* Du kan hoppe over "kan 

jeg stole på resultatene?" 
dersom du fant 
oppsummert pålitelig 
forskning men Du må 
uansett svare på" hva 
forteller resultatene" og 
"kan jeg bruke 
resultatene på din 
pasient?" 
 

Redegjør for din vurdering av artikkelen, besvar kort med egne ord. 
Dersom du bruker sjekkliste, lever gjerne utfylt sjekkliste sammen med mappen 

Kan jeg stole på 

resultatene? * 
Angi minst 4 
stikkord mht validitet 

 
Lot være å vurdere validitet da studien var kvalitetsvurdert 
gjennom DARE databasen. 
 

Hva forteller 
resultatene? 
 
Angi effekt-estimater 
og statistisk 
usikkerhet 
 
LÆRER-
KOMMENTAR:  
OBS at din 
vurdering her 
tilsier at verken 
levosimendan 
eller dobutamin 
er bedre enn 
placebo mht 
mortalitet. 
Dette har 
betydning for 
konklusjonen i 
arbeidsfilen 

Levosimendan bedrer hemodynamiske parametre 
sammenliknet med kontrollgrupper. Statistisk signifikant 
effekt for ejeksjons fraksjon sammenliknet med placebo, og 
pulmonal-.arterie okklusjonstrykk sammenliknet med 
placebo og dobutamin (begrenset data, kun 2-3 RCTs for 
hver sammenlikning). 
 
Levosimendan er assosiert signifikant lavere mortalitet ved 
kardiogent sjokk, sammenliknet med dobutamin (OR 0,75, 
95 % CI 0,61 til 0,92; I^2 =44,6%, åtte RCTs; n = 1979 
pasienter, viser noe statistisk hetrogenitet). 
 
Det er i midlertidig ingen statiskisk signifikant forskjell i 
mortalitet mellom levosimendan og placebogruppen (seks 
RCTs; n = 1578 pasienter). 
 
Dobutamin ble assosiert med signifikant høyere mortalitet 
enn placebo (OR 1,82, 95 % CI 1,06 til 3,12; I^2 = 0%, tre 
RCTs, n = 301 pasienter) 
 
Ingen evidens for signifikant publikasjons-bias. 

Kan jeg bruke 
resultatene på min 
pasient? 
Angi relevante 
momenter mht 
appliserbarhet 

Ja, levosimendan bør brukes fremfor dobutamin ved 
kardiogent sjokk. 
LÆRER-KOMMENTAR: Her er vi ute etter om studien er 
overførbar til din praksis. Kan du sjekke om studiene 
virkelig inkluderte pasienter med kardiogent sjokk og 
evnt hvor mange slike pasienter som ble inkludert?  

 

5 KONKLUSJON MED 
LØSNING AV PROBLEM 

 

  Hos en pasient med kardiogent sjokk vil bruk av levosimendan, i stedet for dobutamin, bedre 
overlevelsen. LÆRER-KOMMENTAR: OBS at konklusjonen ikke er i tråd med 
dokumentasjonen du nettopp har beskrevet. Jeg tolker resultatene dithen at 
ingen av medikamentene har en nytteverdi for pasienter med kardiogent 
sjokk. Tvert imot. Kanskje positiv effekt på andre utfall? Hva tenker du? 
Vennligst send ny versjon basert på dine betraktninger ;-)  
 



 

6 BEHOV FOR Å ENDRE 
PRAKSIS I DIN 
AVDELING?  
 
FORESLÅ MINST ETT 
TILTAK  

Ved sykehuset er det vanlig å benytte retningslinjene i Ullevål-håndboken, der står det at simdax kan 
overveies i samråd med kardiolog som første valg, alternativ til dobutamin eller som supplement til 
dopamin/adrenalin/noradrenalin.  
 
Jeg foreslår at man erstatter dobutamin fullstendig med levosimendan. 
LÆRER-KOMMENTAR: OBS revurder dokumentasjon og konklusjon først. 
 
 
 

Behov for veiledning i arbeidet med denne arbeidsfilen? Kontakt gjerne: 
Førsteamanuensis Per Olav Vandvik (per.vandvik@gmail.com) eller mobil (0047) 975 123 91 
Bibliotek for medisin og helsefag (umh@ub.uio.no) 

Ved behov for veiledning, beskriv i stikkords form hvilket behov for veiledning du hadde, om du ba om 
veiledning og hva slags veiledning du evt. fikk:   
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