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På høy tid med et økosystem for digital og 
troverdig kunnskap i helsetjenesten? 
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25 års jubileum for flere gode formål: NFKH etablert og  
 
Evidence-based medicine ble unnfanget - blant annet av 
Gordon Guyatt, McMaster University 
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Agenda 

• Om faglige retningslinjer 

–Utfordringer 

–Store fremskritt og innovasjoner  

Standarder “troverdige retningslinjer” 

Kan teknologi hjelpe? 

 

• Hvordan løse noen flere utfordringer? 

• Kontinuerlig forbedring, i hver vår silo? 

• Økosystem for digital og troverdig kunnskap? 

• BMJ Rapid Recommendations: Rp. byråkrati 

• Implikasjoner for NFKH I et jubileumsår 
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Potensielt praksis-endrende kunnskap for Daniel? 
 

• Daniel,  69 år gammel 

• Tungpusten, svimmel, ute av form 

• Hjertesvikt, alvorlig aortastenose.. 

• Satt opp til åpen hjertekirurgi 

• “Kan jeg få TAVI?” Leste i avisen 
at dette er bedre for meg… 
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Hvor gode er vi til å besvare kliniske spørsmål? 
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Pasient sikkerhet, kvalitet, og elefanten i rommet 
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2017: Tid for “a post-guidelines era in health care”? 

Begrensninger kunnskapsbasert praksis og 

retningslinjer 

Forfattere  

–Ikke troverdig, ignorerer viktig kunnskap 

–Oppdatert? 

–Ekstremt ressurskrevende og duplisering++ 

Helsepersonell og pasienter/ brukere  

–Tilgjengelige, forståelige, nyttige ? 

–Tillater de pasienter å ta del i beslutninger? 

–Integrert i elektronisk pasientjournal?  

7 På tide å svare opponentene?  
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Store fremskritt i standarder, metoder og verktøy, 
ignorert av opponentene? 
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 “Clinical Practice Guidelines 

 are statements that include 

recommendations intended to 

optimize patient care. They are 

informed by a systematic review of 

evidence and an assessment of the 

benefits and harms of alternative 

care options“ 

 

 

 Bred konsensus 
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Troverdige retningslinjer: Nye standarder og definisjoner 

Trustworthy guidelines: 
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Kan  teknologien hjelpe? Platformer og verktøy klare til bruk  
(e.g., www.magicapp.org)  
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http://www.magicapp.org
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www.magicapp.org La oss ta en titt…. 
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Utfordringer for pasienter og samfunn, langt utover 
retningslinjer 
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Vår visjon (for kontinuerlig forbedring;-) : 
A Digital and Trustworthy Evidence Ecosystem  

to increase value and reduce waste in health care 
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Noen barrierer på veien: Er organisasjonene “fit for purpose”?  
Hvordan raskere og bedre få kunnskap som kan endre praksis til frontlinjene? 
Nettverk av mennesker i partnerskap med et medisinsk tidsskrift veien å gå?  
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The BMJ-RapidRecs project: metoder og prosesser 

• Retningslinje panel, nettverk godtfolk 
 Trustworthy guideline standards, GRADE 

 Fokus interessekonflikter, pasient-involvering 

• Lenkede systematiske oversikter 
 effekter, prognose, verdier og preferanser 

 Separate team i tett interaksjon med retn.linje panel 
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BMJ Rapid Recommendations, check it out…* 
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* All papers open access and for you to scrutinize, adapt and use for your 

purposes 

http://www.bmj.com/content/354/bmj.i5085
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23 studier 
n=4000   

NNT=10 

Tilby 
probiotika   

Baseline: 
3 of 100 
tilbudt 
probiotika   

Digital and Trustworthy Evidence Ecosystem  
Fra RapidRecs pilot til full loop i Finland og Belgia 
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Blant gjenstående utfordringer i økosystemet 
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Oppsummert 

• Kontinuerlig forbedring gjennom kunnskapsbasert praksis 

 

• Bedre metoder, verktøy og systemer tilgjengelig gjennom 
økosystem av digital og troverdig kunnskap 

 

• Mennesker: Kultur for å dele arbeid og data, samt felles forståelse 
kunnskap og metoder 

 

• Teknologi: Rask utvikling plattformer, digitalt strukturerte data 

 

• BMJ-RapidRecs som modell: Will organizations get the work done 
or need of  disruptive innovation, in health care like elsewhere?  

• NFKH: Hva tenker dere? 
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