Vetenskapliga kunskapsluckor
samlas i SBU:s databas

I SBU:s databas samlar vi vetenskapliga kunskapsluckor inom
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Målet är att göra det tydligare var det behövs ny forskning.

Kunskapshjulet vid praktiknära forskning
Att fylla vetenskapliga kunskapsluckor genom praktiknära forskning kräver
samverkan mellan många olika aktörer. Processen kan liknas vid ett ekologiskt
system (figuren nedan).
I centrum av hjulet finns de som bäst kan visa var både praktiknära forskning
och systematiska översikter behövs – nämligen patienter, brukare, närstående
och personal.
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–– Då en systematisk översikt1 visar att det behövs mer praktiknära forskning,
till exempel för att vi inte vet vilken effekt en viss åtgärd har, eller då vi inte
vet hur tillförlitlig en diagnostisk metod verkligen är.
–– Då det saknas systematiska översikter av god kvalitet.
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När noterar vi en vetenskaplig kunskapslucka?

BRUK
A

Att veta vad vi inte vet är också viktigt
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Varför är det viktigt att identifiera kunskapsluckorna?
–– Kunskapsläget blir tydligare för patienter, brukare, närstående och personal.
Information om var det saknas kunskap är ett viktigt underlag då man väljer
åtgärder och metoder inom olika områden. Det gäller såväl på högsta beslu
tande nivå som vid det personliga mötet.
–– Områden där det är särskilt angeläget med praktiknära forskning eller syste
matiska översikter lyfts fram.
1

En systematisk översikt avser en tydligt formulerad fråga och använder systematiska metoder för att
identifiera, välja ut och kritiskt bedöma relevanta studier samt för att samla in och analysera uppgifter
från dessa. Statistiska metoder används ibland för att analysera och sammanfatta resultaten av de
inkluderade studierna.
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Använd SBU:s databas!
Här kan du söka utifrån kategori, till exempel tillstånd, metod, ålder eller kön.
Prova att göra en sökning – välkommen in på www.sbu.se/kunskapsluckor

Anmäl dig till SBU:s nyhetsbrev och få de senaste nyheterna
www.sbu.se/prenumerera

www.sbu.se • twitter: @sbu_se
facebook.com/sbukunskapscentrum
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SBU granskar aktuell och välgjord forskning. Vi tar reda på
vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller
etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna
inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst,
funktionstillstånd och funktionshinder samt arbetsmiljö.

