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PRAKTIKNÄRA FORSKNING OCH VETENSKAPLIGA 
KUNSKAPSLUCKOR



Vårt uppdrag

Informera forskare och 
forskningsfinansiärer om var det 
saknas kunskap och var behovet 
av forskning är stort. 

Utgöra underlag för 
prioriteringar om hur resurser 
kan fördelas.



ROBERT NYBERG

• Bra systematiska översikter visar att det inte går att avgöra om en insats har effekt 
utifrån den forskning som finns

• Mer primärforskning behövs!

• Det saknas bra systematiska översikt
• Systematisk översikt behövs!  

Vetenskapliga Kunskapsluckor - vad är det??



Varför är kunskapsluckorna viktiga?

• Synliggöra att vi inte vet.

• Analys av databasen- peka på svaga områden/patientpopulationer

• Samarbete med forskningsråd - Forte och VR

– Påtalar metodologiska brister i ansökningar för forskningsmedel

• Vilka kunskapsluckor brukare och kliniker anser vara viktigast att 
forska på - James Lind Alliance 

• Core Outcome Set- vilka utfall är viktiga att ha med i forskning

Att veta vad vi inte vet är också viktigt



SBU:s arbete med kunskapsluckor:
att öka nyttan med praktiknära forskning



Brukarmedverkan i forskningsagendan



Prioritering av kunskapsluckor enligt
James Lind Alliances metod

• JLA är en oberoende organisation i England som bildades 
2004

• Syftet är att patienter, anhöriga och vårdgivare tillsammans 
identifierar och prioriterar de tio viktigaste 
kunskapsluckorna inom olika områden med avseende på 
behandlingsmetoder 

• Anledning: det finns ett glapp mellan den forskning som 
görs och den forskning som patienter/kliniker/anhöriga 
prioriterar

• ”Prioritising setting partnerships”

http://www.jla.nihr.ac.uk/



Process

twitter: @SBU_en | website: www.sbu.se/en

Kommunikation
genom mail

Individuell rankning

Möte

Lista av de högst rankade
sammanställs (SBU)

Individuell rankning

Rapport (SBU)

Workshop

Inventering
forskningsfrågor

Enkät







Syfte

• Minska andel studier som inte kan slås samman pga olika 
utfall, fokus på viktiga utfall- öka beslutsunderlaget, 
minska forskningsslöseri
– Exempel SCORE-it: systematisk översikt över pågående studier 

inom diabetes typ 2
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